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Z okazji Nowego Roku 2008 
firma KSM TRADING 

wszystkim klientom naszej firmy 
życzy sukcesów 

i wszelkiej pomyślności. 

Zapraszamy codziennie 
w godz. 8-18 w soboty 9-14

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 
   BEZPŁATNIE 

PRYWATNE LICEUM 
ZAOCZNE 

   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

Budżet na 2008 rok 
uchwalony

czytaj na s. 3
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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.

REKLAMA

Zarząd Rejonowy PCK 
w Nowogardzie 

w dniu 22.12.2007 roku 
przwprowadził kwestę, 
z której dochód przeznaczono
 na zakup prezentów dla dzieci 

z najuboższych rodzin. 
Kwestowały uczennice 

z ZSO II LO w Nowogardzie,  
zebrano sumę 700 zł. 

Dziękujemy mieszkańcom. 
Kierownik ZR PCK 
Małgorzata Bielska

REKLAMA

Sylwester w miarę spokojny
Tegoroczna noc sylwestrowa przebiegła w miarę spokojnie co nie znaczy 

oczywiście, ze policjanci cierpieli na całkowitą bezczynność.

Przewrócony tir zatarasował 
drogę.

Od rana nieprzejezdna jest droga Nowogard – Stargard. Przyczyną tego 
jest wywrócony tir, który całkowicie zatarasował drogę.

Do zdarzenia doszło około godziny 
6.00 tuż przed Nowogardem. Jadący 

od strony Stargardu tir dostarczając 
artykuły spożywcze do jednego z 
nowogardzkich supermarketów, 
wychodząc z łuku zjechał na pobocze 
i wywracając się stanął w poprzek 
drogi. Kierowca samochodu wyszedł 
praktycznie bez szwanku.

Według wstępnych ustaleń policji 
przyczyną wypadku było nie za-
chowanie należytej ostrożności przez 
kierowcę.

Ag

Do północy interwencji było nie-
wiele, dopiero później policjanci 
przestali narzekać na nudę. Były 
bójki, szarpaniny, akty wandalizmu, 
kilka osób trzeba było zatrzymać 
do czasu aż wytrzeźwieją, pijanych 
nieletnich odwożono do domów. 

Łącznie tej nocy policjanci interwe-
niowali piętnaście razy.

Z kolei pogotowie odnotowało trzy 
przypadki niewłaściwego używania 
petard. Dwa razy zakończyło się to 
poparzeniami a raz zranioną ręką.

Ag

Pamiętali o nas…
Wszystkim reklamodawcom, firmom, instytucjom i osobom fizycznym, któ-

re nadesłały nam życzenia świąteczne i noworoczne serdecznie dziękujemy!
Redakcja DN

Nowogardzianie złamali tradycję. Nowy Rok pod Ratuszem
witało nieliczne grono mieszkańców.

foto J. Korneluk

Parlamentarna Grupa Kobiet

Panie walczą o swoje…
W Sejmie 

p o w s t a ł a 
Par l am e n -
tarna Grupa 
Kobiet. Na jej 
czele stoi wy-
brana przez 
aklamację

posłanka 
Magdalena 
K o c h a n  z 
Goleniowa.

Aktualnie w Sejmie mandaty posła 
sprawuje 101 kobiet, a do Grupy ak-

ces zgłosiło ponad 70 pań posłanek w 
tym wszystkie z Platformy Obywatel-
skiej, prawie wszystkie z LiD, kilka z 
PiS i …jedna z PSL. Parlamentarzyst-
ki stawiają sobie ambitne cele – chcą 
walczyć o równouprawnienie w pracy, 
przeciwdziałać przemocy w rodzinie, 
propagować badania profilaktyczne, 
zachęcać do większej aktywności 
politycznej i społecznej. 

Poczekajmy – po efektach panie 
poznamy…

LMM
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Budżet uchwalony!
Podczas ostatniej w 2007 roku Sesji radni uchwalili budżet Gminy Now-

ogard na rok 2008. Najważniejsza uchwała jaką podejmuje Rada Miejska 
została przyjęta przez radnych koalicji PSL – PO – Forum Samorządowe 
jednomyślnie. Po raz pierwszy w tej kadencji rządząca koalicja była tak 
zgodna!

Główne  za łożenia  budżetu 
przedstawił Burmistrz Kazimierz 
Ziemba. Ocenił, że budżet jest dobry 
bo zapewnia dalszy rozwój Gminy. 
Wymienił najważniejsze planowane 
inwestycje – doprowadzenie wody 
do kolonii Gardna, budowę kanal-
izacji do Olchowa (co zwiększy 
wartość gruntów nad jeziorem), oraz 
budowę 24 mieszkań dla najbardziej 
potrzebujących.

Burmistrz podkreslił osiągnięcia 
– szczególnie spadek bezrobocia, a 
co za tym idzie mniejsze wydatki na 
pomoc społeczną. Jedyne zagrożenie 
jakie widzi nasz włodarz to zbyt duża 
zależność budżetu od wpływów po-
datkowych (odpisy od pracujących 
osób fizycznych) oraz od subwencji 
i dotacji. Gdyby w gospodarce naro-
dowej coś się nie udało to i Gmina 
to odczuje.

Dyskusji praktycznie nie było. 
Jedynie Robert Czapla w imieniu 
radnych Klubu Lewicy budżet total-
nie skrytykował – zarzucił radnym 
koalicji, że nie spełniają obietnic 
wyborczych. Główne zarzuty to 
brak zabezpieczeń finansowych na 
realizacje Lokalnego Planu Rewital-
izacji i Programu Rozwoju Lokalnego 
oraz nadmierne zadłużanie Gminy 
– sprzedaż obligacji w tym roku (2 
miliony złotych z przeznaczeniem 
na rok 2008 ) i w roku 2008 kole-
jne 2 miliony złotych. Mimo tych 
4 milionów i tak brakuje jeszcze 

ponad 3 miliony, która to suma to 
jakaś enigmatyczna nadwyżka z tego 
(2007) roku. Lewica zarzuca koalicji 
nadmierne rozdrobnienie zadan in-
westycyjnych podobno pod potrzeby 
różnych grup nacisku.

Replikował radny Andrzej Wasiak 
– pieniądze na rewitalizację są w 
budzecie – 500 tys. zł. na opracowanie 
planu zagospodarowania jeziora. Na 
inne poszczególne punkty Programu 
Rozwoju Lokalnego też są zabez-
pieczone kwoty tylko w różnych 
pozycjach budżetu. Nieprawdziwe 
jest twierdzenie o zadłużaniu Gminy 
– pieniądze ze sprzedaży obligacji 
będą uruchamiane tylko wtedy 
gdy będzie możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych na poważna 
inwestycje w Gminie.  Warto w tym 
miejscu wyjaśnić, że problemy długu 
Gminy Nowogard rozpatrywała Re-
gionalna Izba Obrachunkowa i nie 
miała zastrzeżeń twierdząc, że plan 
spłaty zobowiązań jest realny i nie 
zagraża finansom Gminy.

Kto ma rację ocenią Czytelnicy 
– poszczególne zadania budżetowe 
będziemy prezentować w kolejnych 
wydaniach naszej gazety.  Radni 
Lewicy (Antoni Bielida, Robert Cza-
pla, Stanisław Kazuba i Lech Jurek) 
oraz radni Prawa i Sprawiedliwości 
(Jerzy Kaczmarski i Rafał Paśko) w 
głosowaniu byli przeciwni przyjęciu 
uchwały budżetowej.

Lesław M. Marek

Pomoc wciąż nadchodzi

Jest wózek dla Natalii Kielar!
Akcja pomocy dla Natalii Kielar nadal trwa. Pierwszego dnia nowego 

roku dziewczynkę spotkała niezwykle miłą niespodzianka. Otrzymała tak 
potrzebny jej wózek inwalidzki.

Ofiarodawcą jest emerytowany po-
licjant ze Stargardu Ryszard Mazurek, 
który o sytuacji Natalii dowiedział się 
z telewizji, z nadawanych w Polsacie 
„Wydarzeń”.

„Z żoną stwierdziliśmy, że skoro 
mamy taki wózek – sam jestem po 
operacji kręgosłupa – to przekażemy 
go potrzebującej dziewczynce. Chcia-
łem jej pomóc bo kocham dzieci. Saam 
mam dwie już dorosłe córki.” – mówi 
darczyńca.

A mogło się zdarzyć tak, ze wózek 
zostałby w Stargardzie, gdyż pan Ry-
szard nie zdążył zapisać numeru te-
lefonu kontaktowego. Ale dla byłego 
policjanta nie stanowiło to żadnego 
problemu. Wystarczył jeden telefon 

do nowogardzkiego komisariatu i 
właściwy adres został błyskawicznie 
ustalony.

O sile ogólnopolskich mediów 
mama Natalii już się przekonała. 
Niestety, okazało się, że podawanie 
swojego numeru telefonu może wią-
zać się z przykrościami.

„Pani z telewizji uprzedziła mnie, że 
mogę dostawać dużo telefonów od, jak 
ona to określiła, świrów. Powiedziała, 
ze muszę uzbroić się w cierpliwość i 
będę musiała umieć rozróżnić te telefo-
ny od poważnych ofert pomocy.” – po-
wiedziała mama Natalii, przyznając,  
że pomocy jest również dużo.

Cieszymy się razem z nią.
Ag
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. 
Bronisławy 

Gojlik
serdeczne 

podziękowania 
składa rodzina

KONDOLENCJE

Serdeczne 
podziękowania
dla wszystkich 

uczestników
pogrzebu

śp. 
Antoniego 

Łodeja
składa

rodzina

Dnia 25 grudnia 2007 r.
o godz. 23.50

zmarła
śp. 

Anna Kurkiewicz
Ceremonia pogrzebowa 
odbędzie się 4.01.2008 r. 

o godz. 14.00 na Cmentarzu 
Komunalnym w Nowogardzie

o czym zawiadamia
pogrążony w smutku, zawsze 

kochający Ryszard

Najserdeczniejsze 
podziękowania 

wszystkim, 
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. 
Andrzeja 

Stareckiego
składają

żona z córką

PODZIĘKOWANIA PODZIĘKOWANIA ZAWIADOMIENIE

Szpital wychodzi na prostą
Dobre informacje napływają z nowogardzkiego szpitala. Niestety, nie 

sposób mówić o polskiej służbie zdrowia tak by dobrych wiadomości nie 
przeplatać tymi gorszymi.

Zakończyła się restrukturyzacja 
zadłużenia naszego szpitala, która 
możliwa była dzięki odpowiedniej 
ustawie. Dawała ona możliwość 
opracowania i realizacji programu 
restrukturyzacyjnego umożliwia-
jącego oddłużenie zakładów opieki 
zdrowotnej. 

W sierpniu 2005 roku wojewoda 
wydał decyzję o wszczęciu progra-
mu w naszym szpitalu, dzięki czemu 
zatrzymano egzekucje komornicze. 
Wcześniej wszystkie wpływy zabierał 
właśnie komornik, który wydzielał 
szpitalowi pieniądze na wypłaty dla 
pracowników czy zakup niezbędnych 
leków. 

Restrukturyzacja dotyczyła za-
dłużenia z lat 2001 – 2004. Dług ten 
wynosił około 5,5 mln zł bez odsetek, 
z czego 1,5 mln zł to płace pracow-
ników, podobna suma to należności 
publiczno -prawne, przede wszystkim 
ZUS a reszta to dług u dostawców le-
ków czy energii elektrycznej.

Dzięki realizacji tego programu 
umorzone zostało zadłużenie wobec 
PFRON-u, ZUS-u, Urzędu Skar-
bowego. Szpital nie musi spłacać 
również pożyczki od skarbu państwa 
na sumę 445 310 zł. Wielkość umo-
rzonych należności wyniosła ponad 
1 mln zł. Do tej kwoty należy dodać 
odsetki.

„Ale najważniejsze w tym jest 
to, że w wyniku tego, że wszystkie 
postępowania egzekucyjne zostały 
wstrzymane, my nie skupiając się 
na długach mogliśmy zacząć płacić 
bieżące należności. – mówi dyrektor 
szpitala Kazimierz Lembas – Nie jest 
tajemnicą, że kontrakt z NFZ na 2005 
rok nie pokrywał w ogóle kosztów szpi-

tala i strata była ogromna. Podobny 
niedobór środków był w 2006 roku i 
właściwie szpital w miarę zbilansował 
się dopiero w 2007 roku.”

Do spłaty pozostało około 2 mln zł. 
1,2 mln to pożyczka od gminy a reszta 
to należności wobec ZUS za okres nie 
objęty restrukturyzacją. To zadłuże-
nie jest już wkalkulowane w wydatki 
a bieżące należności regulowane są 
w całości i dzięki temu szpital nie 
zaciąga kolejnych długów i zaczyna 
wychodzić na prostą.

Kolejną dobrą informacją jest pro-
pozycja kontraktu z NFZ na rok 2008. 
Po raz pierwszy jest on większy niż w 
roku poprzednim. 

„Zawsze dostawaliśmy kontrakt na 
poziomie 93 – 94 procent kontraktu 
za rok poprzedni. W tym roku do-
staliśmy kontrakt wyższy o jakieś 5 
procent. Pokażmy to na przykładzie 
października. W zeszłym roku na 
szpital i izbę przyjęć mieliśmy 400.400 

zł a w tym roku dostaliśmy 423.200 zł. 
Niedużo więcej, ale zawsze.” – cieszy 
się Lembas. 

W nowym roku lekarze nie mogą 
pracować więcej niż 48 godzin ty-
godniowo. Dla wielu szpitali jest 
to decyzja znacznie utrudniająca 

funkcjonowanie. Na szczęście u nas 
jest inaczej. Lekarze pracujący w no-
wogardzkim szpitalu są zatrudnieni 
na zasadzie kontraktu i ta ustawa 
ich nie obowiązuje, gdyż dotyczy 
tylko osób mających umowę o pra-
cę. Pojawił się natomiast problem z 
obsadą stanowisk lekarzy. Z naszego 
szpitala odszedł ordynator oddziału 
wewnętrznego Tomasz Rokicki. 

„Jeden ze szpitali, niedaleko nas 
leżącyzaoferował  wynagrodzenie 
dwukrotnie wyższe niż otrzymywał u 
nas. Swego czasu nam zarzucano, że 
płacimy za dużo, a tu okazuje się, ze 
inne szpitale płacą znacznie więcej, 
aby tylko tę kadrę pozyskać. Jest brak 
lekarzy na rynku pracy i myślę, że 
będą różne podchody pod lekarzy  i 
wynagrodzenia będą windowane. 
Problem będzie się nawarstwiał we 
wszystkich szpitalach.” – kończy dy-
rektor Kazimierz Lembas.

Ag  
Dyrektor szpitala Kazimierz Lembas

Civitas Christiana

Nowy Zarząd
W informacji podanej w naszej 

gazecie z dnia 18 grudnia zabrakło 
jednego nazwiska.

Dlatego dzisiaj podajemy pełny 
skład Zarządu wybranego na zebra-
niu w dniu 15.12.2007 r.

PCK

Udana kwesta!

- Barbara Gontarska – przewod-
nicząca,

- Franciszek Tarczykowski – I za-
stępca przewodniczącej,

- Jan Korneluk – II zastępca prze-
wodniczącej,

- Maria Magadzia – sekretarz,
- Romualda Antczak – skarbnik,
- Teresa Pciun – członek,
- Andrzej Leszczyński – członek.
Za pomyłkę przepraszamy.

LMM

Zarząd Rejonowy PCK w No-
wogardzie w dniu 22.12.2007 roku 
przeprowadził 

kwestę, z której dochód prze-
znaczono na zakup prezentów dla 
dzieci z 

najuboższych rodzin. Kwestowały 

uczennice z ZSO II LO w Nowo-
gardzie, 

zebrano sumę 700 zł. Dziękujemy 
mieszkańcom za wykazaną ofiar-
ność.

Kierownik ZR PCK
Małgorzata Bielska
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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

DU A MOC - SUPER CENA

HUSQVARNA 55

Model do nawet trudnych zada . Niezawod-
na, wytrzyma a, wielozadaniowa o du ej
mocy - 3,4 KM

Cena promocyjna
brutto 1649 z

Poprzednio 1899 zł

(Podkowa)

Pilarki spalinowe 

już od 499 zł

2 LATA GWARANCJI, CZĘŚCI ZAMIENNE, SERWIS
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Z okazji 35 rocznicy ślubu
kochanym rodzicom

Barbarze i Ryszardowi
PALETA

moc najserdeczniejszych życzeń,
zdrowia, szczęścia, spokoju

i uśmiechu na co dzień
życzy

córka Gabrysia z mężem, dziećmi 
oraz Kamil

ŻYCZENIA ZAWIADOMIENIE

O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. II
Lipiec

„15 lat parafii św. Rafała Kalinowskiego”. 1 
lipca 2007 roku przypadała piętnasta rocznica 
powstania parafii św. Rafała Kalinowskiego. Z tej 
okazji odbyły się uroczystości z udziałem ks. arcy-
biskupa Zygmunta Kamińskiego, który poświęcił 
dostarczone kilka dni wcześniej nowe dzwony.

„Degradacja nowogardzkiej Straży”. W No-
wogardzie zlikwidowano Jednostkę Ratowniczo 
– Gaśniczą pozostawiając tu jedynie Posterunek 
Państwowej Straży Pożarnej. W naszym artykule 
przedstawiliśmy opinię strażaków na ten temat, 
którzy twierdzą, że były poważne szanse by JR-G 
w naszym mieście nadal istniała, a jednym z po-
wodów, dla których tak się nie stało jest... niechęć 
komendanta powiatowego do naszego miasta.

„Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie”. Strze-
lewo to prawdziwy fenomen. W tej małej miej-
scowości od wielu lat odbywa się Wiejski Festiwal 
Sztuki zorganizowany przez Ośrodek Poszukiwań 
Twórczych oraz Teatr „Brama” i Radę Sołecką 
Strzelewa. W tym roku po raz kolejny zagrał le-
gendarny Kwartet Jorgi.

„Ruszyło Lato z Muzami”. Jeśli lipiec to sztan-
darowy nowogardzki festiwal „Lato z Muzami”. W 
tym roku z tej okazji w naszym mieście gościli m.in. 
Agnieszka Holland, Ryszard Kotys, Jerzy Kryszak, 
Tomaszem Karolakiem i Włodzimierz Matuszak. 

Wywiady z tymi artystami publiko-
wane były na łamach „Dziennika 
Nowogardzkiego”. 

„Nowy wodociąg – zdrowa woda!”. 
W Miętnie oddano do użytku nowy 
wodociąg, który eliminował doptych-
czasowy, cementowo – azbestowy. 

„Nowogardzcy pielgrzymi na 
jasnogórskim szlaku”. Jak co roku 
z Nowogardu wyruszyła grupa piel-
grzymów, których celem był klasztor 
na Jasnej Górze. Nasi pielgrzymi 
dołączyli do reszty zachodniopo-
morskich pątników, których część 
startując ze Świnoujścia miała do 
przejścia 592 km. Jest to najdłuższa 
pielgrzymka w Europie.

Listy czytelników

Pobożonarodzeniowe rozważania 
Lecha Jurka

Niektóre nawyki, przeko-
nania, opinie itp. tak bardzo 
wrastają w naszą osobowość, 
że nie tylko, nie potrafimy już 
nawet w przybliżeniu określić, 
od kiedy przyjęliśmy je jako 
swoje, ale nawet na co dzień ich 
nie zauważamy. Wystarczy jed-
nak, aby pojawił się jakiś nawet 
niewielki impuls z zewnątrz, a 
to coś z całą ostrością nam się 
po raz któryś objawi!

Tym razem impulsem oka-
zała się próba medialnego 
wykreowania kolejnej wojny 
na górze (a może nawet nie 
tylko) poprzez pewne życze-
nia przesyłane z okazji świąt 
grudniowych! Natychmiast 
poczułem się członkiem p o są 
r macki e go społeczeństwa!

Przypomniała mi się prze-
czytana w wigilijny poranek 
rozmowa J. Sosnowskiego (pro-
zaik, publicysta, dziennikarz) z 
prof. Januszem Tazbirem - hi-
storykiem, autorem wielu prac, 
m.in. „Państwo bez stosów. 
Szkice z dziejów tolerancji w 
Polsce w XVI i XVII wieku”, 
„Okrucieństwo w nowożytnej 
Europie” - gdzie w kontek-
ście dywagacji nad esejami T. 
Boya-Żeleńskiego, pan pro-
fesor stwierdził: „Czasem nie 
rozumiałem pewnych rzeczy, 
sądzę jednak, że rzeczy, które 
są zrozumiałe w całości, nie są 
dla nas kształcące.” (Gazeta na 
Swięta-24-26 XII 2007)

W powyższym kontekście 

zacząłem więc zastanawiać się, 
o ile uboższy byłby dziś rozwój 
mojej osobowości, gdybym od 
razu miał pełnąjasność odnoś-
nie wielu przemian zachodzą-
cych w otaczającej mnie rzeczy-
wistości? Przecież nie doszed-
łbym wówczas do „genialnego 
odkrycia”, że kreator kolejnej 
afery mógł przecież dostrzec 
jeszcze większe niebezpieczeń-
stwo w postaci ewentualnego 
paralelnego sformułowania: 
święta listopadowe!!!

Tymczasem pamięć moja 
przywołała dzień 16 grudnia, 
kiedy to z powodów rodzin-
nych nie do samego końca 
obejrzałem wystawiane na 
scenie plenerowej, ustawionej 
na Placu Wolności, wspania-
łe widowisko, przygotowane 
przez artystów z Nowogardz-
kiego Domu Kultury, obrazu-
jące staropolską wigilię. Aby 
zdążyć na mszę wieczorną w 
moim kościele parafialnym, 
rozstałem się z kolędnikami 
(w większości przyjaciółmi, z 
którymi występowałem przez 
kilka poprzednich lat) śpie-
wającymi radosne kolędy i już 
po kilkunastu minutach słu-
chałem bardziej politycznego 
niż nabożnego (takie niestety 
odniosłem wrażenie) kazania, 
wygłoszonego przez młodego 
księdza nader pryncypialnym 
tonem.

No cóż, wspomnienie tam-
tego zestawienia spowodo-

wało, że nawet w czasie świąt 
śpiewane czy słuchane kolędy 
traciły (dla mnie) część swego 
blasku.

Pomimo pewnych zawahań, 
25 grudnia wieczorem po-
szedłem wraz z żoną do tego 
samego kościoła. Jeśli miałem 
nadzieję na złagodzenie po-
przedniego wrażenia, to nie 
zawiodłem się. Kazanie wygło-
szone również przez młodego 
wikariusza (nie tego samego) 
zakończone zostało bardzo 
serdecznymi życzeniami świą-
tecznymi. Jednak niektóre tre-
ści z tego kazania, a szczególnie 
motto oparte na wypowiedzi 
pewnego malucha, który święta 
Bożego Narodzenia porównał 
do śmierci św. Mikołaja, zmu-
siły mnie do intensywnego 
dokształcania się!

Poszukiwałem własnej odpo-
wiedzi na pytanie o to, dlaczego 
dzieci w zdecydowanej więk-
szości uczęszczające na lekcje 
religii, posiadające w zdecydo-
wanej większości rodziców de-
klarujących swą przynależność 
do kościoła katolickiego, nie 
słyszą, albo słyszą zbyt mało o 
narodzinach dzieciątka Jezus. 
Zastanawiałem się, dlaczego 
w naszym społeczeństwie taką 
furorę mogła zrobić „kukła św. 
Mikołaja z coca-colą w ręku”.

Dlaczego...???
Lech Jurek
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O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. II
Sierpień

„Będzie stadion za 2 mln zł”. Były już wicebur-
mistrz Artur Gałęski poinformował w pierwszych 
dniach sierpnia, że gmina Nowogard będzie apli-
kować o środki na tzw. euroboisko. Ze środków 
gminnych a także pieniędzy z PZPN i Urzędu Mar-
szałkowskiego miał powstać kompleks sportowy 
ze sztuczna nawierzchnią i oświetleniem. Niestety, 
dziś już wiemy, że nadal brakuje odpowiednich ak-
tów prawnych pozwalających by program ruszył.

„Mieszkania za grosze”. 31 lipca weszła w życie 
ustawa dająca możliwość wykupu spółdzielczego 
mieszkania lokatorskiego  na własność za przysło-
wiowe grosze. W całym kraju wybuchła gorączka 
składania odpowiednich wniosków. Podobnie 
było w nowogardzkich spółdzielniach mieszka-
niowych.

„Na początek przegrana”. Do gry wrócili piłka-
rze Pomorzanina i skutek tego był wiadomy. Dal 
porządku przypominamy, że w inauguracyjnym 
meczu nasi zawodnicy ulegli na własnym boisku 
GKS Mierzyn 1:3.

„Rozbiorą ruderę”. Po sygnale mieszkańców 
Wyszomierza zajęliśmy się sprawą tamtejszego 
rozsypującego się budynku dworca kolejowego. 
Dyrektor szczecińskiego Oddziału Gospodaro-
wania Nieruchomościami PKP SA zapewnił nas 
wówczas, ze w ciagu dwóch miesięcy po budynku 
nie będzie śladu. Czas pokazał jak niesłowna jest to 
instytucja. Budynek dworcowy nadal stoi i straszy 
swoim wyglądem.

„Zabawa w sport”. W tym roku Smoczak 
zaryczał aż dwukrotnie. Poza czerwcowymi tra-
dycyjnymi już eliminacjami mistrzostw Polski 
19 sierpnia odbyły się eliminacje rywalizacji o 
Puchar Bałtyku. Zorganizowała ją konkurencyjna 
ekipa i mimo dużo skromniejszego budżetu wyszło 
przyzwoicie.

„60 lat PRD Nowogard”. W tym roku nowo-
gardzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
obchodziło sześćdziesięciolecie swojego istnienia. 
Z tej okazji z Łozienicy odbyła się duża uroczystość 
podczas której oddano do użytku na wskroś nowo-
czesna wytwórnię mas bitumicznych.

Wybrałem własną drogę…
Rozmowa z Mieczysławem Franaszkiem, aktorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Krakowianin z urodzenia, absolwent tamtejszej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą 
ukończył w 1968 roku m.in. z Danutą Jamroży, Olgierden Łukazewiczem, Krzysztofem Jasińskim i 
Wojciechem Pszoniakiem. Ma na swoim koncie blisko 100 ról zagranych w repertuarze i tę jedną, nie-
powtarzalną główną rolę w filmie Feliksa Falka „Bohater roku”.Film był jednym z doniosłych dokonań 
„kina moralnego niepokoju”. Każdy jego gest i każde słowo było wyrazem aktorskiej prawdy… 

Marian A. Frydryk: Lubisz 
Nowogard?

Mieczysław Franaszek: Bar-
dzo. Sentyment mam duży i 
to związany z fotografią. Moje 
pierwsze zdjęcia to były urocze 
okolice jeziora i pomnika z ar-
matami. Myśmy do tego miasta 
przyjeżdżali na przełomie lat 
70-tych z licznymi spektaklami, 
m.in. z adaptacją  teatralną kaba-
retu „Pod egidą” Jana Pietrzaka.

M.A.F: Spektaklem Ja jestem 
Żyd z „Wesela” świetnie wkom-
ponowałeś się w obchody 

kończącego się Roku Wyspiań-
skiego. To niebanalne przedsta-
wienie zagrałeś dla uczniów

I i II LO oraz Prywatnego 
Liceum dla Dorosłych. Jaka we-
dług Ciebie była percepcja pub-
liczności?

MF: Młodzież bardzo dobrze 
to odbiera, chociaż z drugiej 
strony ja to trochę jakby wy-
muszam. Forma spektaklu ma 
założenie atakowania widowni 
wprost poprzez ekspresję i specy-
ficzny dialog z widzem. Wymaga 
zarazem aktywnego uczestnicze-
nia w tym przedstawieniu, gdzie 
młodzież musi się skoncentro-
wać na czas jego trwania. To jest 
taka wspólna zabawa i akurat 
tutaj wszystko się udało.

M.A.F: Grając ten spektakl  
w całym kraju od prawie 16 lat 
zapewne zdążyłeś się utożsamić 
z postacią Hersza Singera w 
którą wcielasz się niezwykle su-
gestywnie?

MF: Utożsamiam się w sensie 
jego pasji, aktywności, nonkon-
formizmu, bo to jest człowiek 
broniący się przed zniewole-

niem, narzucaniem mu cze-
gokolwiek tak jak Wyspiański 
narzucił stylistykę kulturową 
rodzinie Singerów. I Singer się 
temu przeciwstawia, bo on jest z 
innych korzeni, z innej kultury. 
Ta właśnie walka jest interesują-
ca. Teatr to jest konflikt i przez 
to jest świetnym materiałem do 
obróbki. A poza tym ten tekst 
nosi przesłanie aktualne do dziś 
– na ile literatura może wpływać 
na losy ludzkie, ponieważ jest to 
zjawisko nie tylko w Polsce, ale 
w świecie. Były takie przypadki 
w literaturze, że anoimowi ludzie 
nagle z dnia na dzień poprzez 
media stawali się postaciami 
znanymi. Niektórym to bardzo 
pomogło i otworzyło horyzonty 
życiowe, a innych wpędziło w 
pewne sytuacje destrukcyjne jak 
w przypadku Singera, któremu 
zawaliło się całe życie.

MAF: Kończyłeś słynny rocznik 
PWST razem z Łukaszewiczem, 
Pszoniakiem, Jasińskim, kolegami 
z „naszej klasy”. Wszyscy osiąg-
nęli wymierne sukcesy życiowe, 
finansowe, artystyczne, a Ty 
bądź co bądź perfekcjonista w 
zawodzie w dalszym ciągu jesteś 
jakby aktorem ze znanego filmu 
Agnieszki Holland…

MF: Ja wybrałem zupełnie 
inną drogę, bo rzeczywiście 
myśmy byli z jednego wspólnego 
pnia. Pierwszym twórca znaczą-
cym, który stworzył Teatr Stu 
był Jan Łukowski, nasz kolega z 
roku, reżyser. Przyjaźniliśmy się 
od dawna bo to był mój kolega 
jeszcze z krakowskich lat liceal-
nych. Niestety tak się tragicznie 
złożyło, że w 1970 roku zginął w 
strasznym wypadku samocho-
dowym na Wybrzeżu. To była 
postać na miarę Świnarskiego 
czy Grzegorzewskiego, miał 
oryginalne i niezwykle świeże 
myślenie o teatrze. Część nas 
związała się z Teatrem Stu (był 
tam także mój młodszy kolega 
Jerzy Stuhr). Nas interesowało 
patrzenie na teatr sposobem 
wymyślonym przez Janka Łu-
kowskiego. Kiedy On zginął 
koledzy zaangażowali się do 
innych teatrów, część wyjechała 
do Warszawy i ja z nimi straciłem 
kontakt zawodowy.

Niemniej jednak towarzysko 

gdzieś się tam spotykamy. Nie 
wiem czy im zazdroszczę czy 
nie. Na pewno jest to szalenie 
ciekawy biograficzny kalendarz, 
niezwykle interesujący, trochę 
pozostawiający uczucie żalu i 
niedosytu. Ja świadomie wybra-
łem własną drogę. Uciekłem z 
Krakowa na tzw. prowincję. Jest 
to określenie nie geograficzne, 
ale subiektywne – prowincja jest 
w każdym z nas. Związałem się 
z kolegami reżyserami z mego 
pokolenia – to był Andrzej Roz-
bin, Rysiu Major i Bogdan Husa-
kowski. Czy ja tego żałuję? Może 
trochę, ale z drugiej strony tyle 
ról ile zgrałem w innym obszarze 
geograficznym Polski to nigdy w 
życiu bym nie miał szans, bo za-
grałem role diametralnie biegu-
nowe. Było to zawodowo szalenie 
ciekawe i nie żałuję tego.

MAF: czego najbardziej nie 
lubisz u innych?

MF:  Nie lubię buty, rozpie-
rania się łokciami przez życie, 
fanfaronady…

MAF: A czego najbardziej się 
boisz?

MF: Ze śmiercią już się oswa-
jam. Najbardziej się boję, że 
przyjdzie taki moment w życiu 
zawodowym, że nie będę mógł 
sobie poradzić w prostych sytu-
acjach np. nie opanuję tekstu czy 
nie zbuduję roli. Niezbędna w 
tym celu koncentracja z wiekiem 
zaczyna być inna, gorsza.

Mam takie upiorne sny. Po-
dobnie moi koledzy.

MAF: Co uważasz za swoją 
zawodową klęskę?

MF: Ten zawód głównie składa 
się z klęsk, a tego co uważamy za 
sukces jest niewiele. Za porażkę 
uważam obsadzenie mnie w 
roli hrabiego Henryka w „Nie-
boskiej komedii” Krasińskiego. 
Takie nieporozumienie z reży-
serem przytrafiło mi się akurat 
wtedy kiedy byłem w Szczecinie. 
Jak grać romantycznego boha-
tera nie mając zupełnie do tego 
predyspozycji?

MAF: A największy życiowy 
sukces?

MF:  Dla mnie rola jest wtedy 
ciekawa, kiedy mogę przekazać 
– jak mówi Brecht – wyjście z 
postaci w tzw. komentarz do 
niej. Jestem tu, a jednocześnie 
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O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. II
Wrzesień

„Będą wybory burmistrza?”. Takim pytaniem 
rozpoczęliśmy jedno z wrześniowych wydań naszej 
gazety, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. 
Chodziło oczywiście o to czy Kazimierz Ziemba, 
numer 1 na liście PSL, zostanie posłem a co za tym 
idzie czy Nowogard wybierze sobie nowego burmi-
strza. Czas pokazał, że Ziembie zabrakło 18 głosów 
by zasiąść w ławie przy ulicy Wiejskiej, potem, w 
ramach nagrody pocieszenia, przymierzany był do 
Ministerstwa Rolnictwa, Agencji Nieruchomości 
Rolnych, fotela wojewody i wicewojewody. Osta-
tecznie został z nami.

„Dzwony u św. Rafała”. W parafii pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego zainstalowano nowe dzwony. 
Ich nazwy to „św. Rafał”, „Jan Paweł II” i „Ofiary 
Sybiru”. Ich koszt wraz z montażem wyniósł około 
140 tys. zł.

„Rewitalizacja godzi w koalicję”. Lokalny Plan 
Rewitalizacji Miasta Nowogard, dokument nie-
zwykle ważny, bo niezbędnym do pozyskiwania 
środków pomocowych, okazał się kością niezgody, 
która naraziła na szwank gminną koalicję. Projekt 
planu przedstawiany na wrześniowej sesji został 
poddany miażdżącej krytyce m.in. przez członków 
PSL i wiceburmistrz Artur Gałęski (PO) rozważał 
nawet koniec sojuszu. Ostatecznie konflikt rozszedł 
się po kościach, koalicja przetrwała Plan Rewitali-
zacji przyjęto, ale dużo później.

Plon niesiemy, plon!”. W sobotę 15 września 
na placu Szarych Szeregów odbyły się obchody 
Gminnych Dożynek. Swoje obchody zorganizo-
wała również firma J.W. Agro, która wkrótce na 
terenie byłej „Krochmalni” rozpocznie produkcję 
biopaliw. Na zorganizowanej w Kulicach uroczy-
stości zjawił się jeden z najbogatszych Polaków 
Józef Wojciechowski.

„Nauczył nas kochać Pana Boga”. Zmarł Ojciec 
Waldemar (ks. Zbigniew Spychalski), który do 
Żabowa przybył niewiele ponad rok temu, ale w 
ciągu tak krótkiego czasu zdołał pozyskać szacunek 
parafian, ze na jego pogrzebie zjawiły się tłumy.

mówię poprzez siebie (efekt 
obcości). Jak gram w „Emigran-
tach” Mrożka czy „Pieszo” – ja o 
tych postaciach mówię od siebie, 
to mnie dotyka i boli. Im więcej 
takiej boleści tym lepiej. Miałem 
przyjemność grania przed zna-
nymi kiedyś autorami:

- w „Jeszcze pożyjesz” Bułata 
Okudżawy w Teatrze Stu – Oku-
dżawa był na widowni!

- przed tureckim poetą i dra-
maturgiem Ben Guneyem mo-
nodram jego autorstwa,

- przed Markiem Kaszem 
wspaniałym dziennikarzem i 

felietonistą grałem monodram 
zrealizowany według jego repor-
taży „Paszport na Europę”.

Gdy grałem Okudżawę na Fe-
stiwalu w Zagrzebiu i to w języku 
polskim to na sali była cisza jak 
makiem zasiał. To są te blaski. 
Jednak dla mnie najpiękniejsze 
było to co powiedział przy piwie 
kierownik pracowni krawieckiej 
gdy odchodziłem z teatru w 
Opolu: „Panie Mietku szkoda, 
że pan odchodzi od nas. Pan 
jest taki fajny aktor, który zagra 
dziada i amanta”.

MAF: Miałem możliwość oglą-

dania kilku Twoich ról i w pełni 
się zgadzam z powyższą opinią. 
Jesteś ciekawą indywidualnością 
aktorską, potrafisz widza trzy-
mać w napięciu, jako aktor masz 
coś do powiedzenia i umiesz to 
przekazać w sposób sugestywny 
i oryginalny, własny…Czego 
zatem Ci życzyć na koniec miłej 
pogawędki?  

MF: Zdrowia, zdrowia i jeszcze 
raz zdrowia…

Rozmawiał 
Marian A. Frydryk

Wałcz zdobyty
8 grudnia uczennica II Li-

ceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie Brygida Sawi-

cka (klasa II) oraz jak zwykle 
niezawodni absolwenci szkoły 
– Maciej Kasprzak i Wojciech 

Koladyński, stanęli w szranki 
z uczestnikami Jubileuszowego 
XXX Ogólnopolskiego Turnieju 
Sztuki Recytatorskiej „Wobec 
własnego czasu” w Wałczu. Woj-
tek, za kolaż tekstów „Tren For-
tynbrasa” Zbigniewa Herberta 
oraz „Opowieść dla przyjaciela” 
Haliny Poświatowskiej, zdobył 
wyróżnienie w kategorii recyta-
cji. Brygida zaś, przy akompa-
niamencie Maćka, zaśpiewała 
do jego muzyki „Wieczność” 
księdza Jana Twardowskiego 
oraz „Tomaszów” Juliana Tu-
wima. Również wywalczyła 
wyróżnienie. Dodać należy, że 
uczniowie z Nowogardu pierw-
szy raz uczestniczyli w wałeckim 
konkursie i oczarowani jego at-
mosferą zapowiadają swój udział 
w przyszłym roku.

Inf.własna

SP Strzelewo

Dnia jednego o północy
W poniedziałek 17 grudnia 

2007 r. dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Strzelewie, przygotowa-
ne przez p. Małgorzatę Kurzawę 
oraz Katarzynę Obrębską, zapre-
zentowały swoje umiejętności 
aktorskie w jasełkach pt. „Dnia 

jednego o północy”. 
Widowisko to było skierowane 

do wszystkich mieszkańców wsi, 
z których dzieci uczęszczają do 
tejże szkoły. Uczniowie, przebra-
ni za pasterzy, anioły, diabełki, 
trzech króli, Józefa i Maryję, 
przypomnieli historię narodzin 

Jezusa. 
Przedstawienie połączone było 

z kiermaszem bożonarodzenio-
wym, gdzie każdy mógł zakupić 
stroik, świecznik, łańcuch bądź 
inną ozdobę świąteczną. Dochód 
ze sprzedaży przeznaczony został 
na rzecz szkoły.

Serdeczne podziękowania dla 
Ewy Rapy i Kasi Gnacińskiej-
Olczyk za przepiękną zimowo-
świąteczną dekorację szkoły.

Inf.MK

Mecz z Kotwicą 
odwołany

Planowany na najbliższą nie-
dzielę mecz UKS „Trójka – Nie-
bieska” Team zaległy mecz z 
Kotwicą Kołobrzeg nie odbędzie 
się. Działacze z nad morza po raz 
kolejny poprosili o jego prze-
sunięcie. Nowy termin nie jest 
jeszcze znany.

Andrzej Garguliński

LZS Nowogard zaprasza!
VI Grand Prix Wybrzeża w szachach w Nowogardzie
 oraz Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowogard

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych na Turniej Szachowy który 
odbędzie się 13 stycznia 2008r o 
godzinie 10.00 w Klubie Szacho-
wym przy pl. Szarych Szeregów 
w Nowogardzie . Zapisy od go-
dziny 9.30 . Wpisowe : seniorzy 
– 10zł , juniorzy – 5 zł .
Organizatorzy przewidują pu-
chary i nagrody dla najlepszych 

zawodników turnieju , dla naj-
lepszych juniorów , seniorów 
powyżej 65 lat ,  oraz dla najlep-
szych zawodników w kategorii 
senior i junior z Nowogardu.
Wszelkich informacji udzie-
lamy po numerem telefonu-
510858503, 695020959.
Prosimy o kontakt ewentualnych 
sponsorów!!!
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O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. II
Październik

„Spotkanie z sołtysami”. Kwestie pozyskiwania 
unijnych funduszy były poruszane w roku ubiegły 
bardzo często. To spotkanie dotyczyło Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013 
i konieczności opracowania Planów Odnowy Miej-
scowości. Z perspektywy kilku miesięcy wiemy, 
ze takie Planty powstały, a kilka z nich zostało już 
nawet przyjętych przez mieszkańców.

„Czy PUWiS wykańcza konkurencję?. W 
październiku poruszyliśmy sprawę konfliktu mię-
dzy PUWiS-em a firma należącą do mieszkanki 
Dąbrowy Marianny Krystkiewicz. Oba podmioty 
zajmują się wywozem ścieków bytowych, a więc 
pochodzących z gospodarstw domowych, z tym, 
ze PUWiS eksploatuje również punkt ich zrzutu, 
czyli miejską oczyszczalnie. Pewnego dnia pani 
Krystkiewicz odmówiono odebrania zebranych 
przez nią ścieków, zmuszając do wywożenia ich 
do oczyszczalni w Resku, co znacznie zwiększyło 
jej koszty. Sprawę skierowano do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

„Nowogard formalnie bez herbu”. W paź-
dzierniku okazało się, że Nowogard nie ma herbu. 
Przynajmniej formalnie. Ten znak, który wszyscy 
znamy nie został uznany przez Komisję Heral-
dyczną, a uwzględnienie poprawek naniesionych 
przez fachowców sprawiłoby, że nasz herb byłby 
niezwykle ubogi i w ogóle nie przypominałby tego, 
do którego przyzwyczailiśmy się przez lata.

„Pamiętamy o Papieżu”. Po raz kolejny w na-
szym mieście odbyły się Dni Papieskie. Atrakcji 
było sporo: koncert, turniej piłkarski i niezwykle 
widowiskowy pokaz Teatru Ognia „Fan”.

Żabowo 

Plan Odnowy Miejscowości
Pracowicy Urzędu Miejskiego, niektórzy radni i aktywni mieszkańcy sołectw mają ostatnio pełne 
ręce roboty – pojawiła się bowiem możliwość pozyskania znacznych pieniędzy z funduszy zewnętrz-
nych na poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Aby pieniądze pozyskać należy przedstawić 
odpowiedni plan ich wykorzystania. Stąd opracowywanie tzw. Planów Odnowy Miejscowości. 
Przedstwiamy zarys Planu dla miejscowości Żabowo.

Podkreślam jednocześnie, ze pomijam fakt iż w dokumencie znajduje się bardzo dokładna analiza 
Gminy Nowogard – położenie geograficzne, rodzaj gleb, klimat, rzeki, zbiorniki wodne i zasoby wód 
głębinowych, zasoby bogactw naturalnych, struktura ludności, rozwój infrastruktury, zakłady pracy, 
zatrudnienie, prognoza demograficzna, struktura i wielkość gospodarstw rolnych, walory i obiekty 
turystyczne  itp.

Dopiero po analizie tych danych możemy wypracować wnioski o tym co jest zaletą Gminy, a co 
przeszkadza lub przeszkadzać będzie w rozwoju. Na tym tle opracowuje się plany dla każdego sołe-
ctwa oddzielnie.  

Historia wsi Żabowo
Pierwsza wzmianka o miej-

scowości pochodzi z roku 
1220/1221. Żabowo jest miej-
scowością, która swoją genezą 
sięga średniowiecza. Najpraw-
dopodobniej to ją źródła wymie-
niają jako „ Sabow”, gdy księżna 
Ingardis (wdowa po Kazimierzu) 
przekazała wieś Kościołowi 
Mariackiemu w Kołobrzegu. W 
1276 r. miejscowość znów nale-
żała do rodziny von Sabow. W 
XV w. patronat nad kościołem 
w Żabowie sprawowała kolegiata 
kołobrzeska. Martinus Dalmer 
protegował w 1493 r. księdza 
Johannesa Worchowa na pro-
boszcza. W 1521 r. właściciele 
wsi – Plotzenowie - mieli obo-
wiązek stawania na wezwanie 
książęce z trzema konnymi. W 

okresie późniejszym tylko jedno 
gospodarstwo w Żabowie było 
własnością szlachecką, wraz z 
kuźnią i folwarkiem należało do 
właścicieli Lestkówka. Według 
ksiąg kościelnych w 1576 r. we 
wsi poza kościołem parafialnym 
istniał jeszcze jeden kościół lub 
kaplica (Mariacka). W 1778 r. 
w ramach wymiany właściciel 
Lestkówka Johann Adolf von 
Lockstedt zmienił część gruntu 
w Żabowie na 3 gospodarstwa 
bauerskie w Maszkowie i Orze-
chowie.

Na początku XIX w. w Żabo-
wie istniała karczma , 6 dużych 
gospodarstw, 7 chałupniczych, 
dom akcyzy i gospodarstwo 
parafialne. Źródła podają, że w 
1928 r. największe gospodarstwa 
posiadali: Will Schmeling – 110 

ha, Robert Wendorf – 85 ha, Otto 
Wendta – 60 ha, folwark określa-
ny jako majątek rycerski należał 
do Paula Bldta i obejmował 166 
ha (do majątku należała również 
wytwórnia pustaków). W tym 
okresie w miejscowości wraz z 
folwarkiem mieszkały 324 osoby. 
Do dziś w Żabowie zachowało 
się szereg obiektów mających 
status chronionych: 

1. kościół murowany z ka-
mienia łamanego, wieżowy z 
1870 r. 

2. chałupa ryglowa nr 8 koniec 
XIX w. 

3. chałupa nr 37, ryglowa, 
koniec XIX w. 

4. dom mieszkalny nr 3 mur., 
koniec XIX w.

5. domy mieszkalne nr 5, 10, 
13 z początku XX w.

***
Opis planowanych 

przedsięwzięć na lata 

2007 - 2013
Jest to lista otwarta, która w 

trakcie okresu programowa-
nia może być modyfikowana 
i uzupełniana. Do realizacji w 
Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich kwalifikować się będą 
zadania, dla których wartość 
dofinansowania nie będzie niż-
sza niż 25 000 złotych. Moż-
liwym jednak będzie łączenie 
inwestycji w ramach jednego 
projektu przedkładanego do 
w/w programu. Szczegółowy 
opis poszczególnych inwesty-

cji oraz kosztorysy prac będą 
przygotowywane bezpośrednio 
przed przystąpieniem do ich 
realizacji i zostaną dodane w 
formie załączników do Planu 
Odnowy Miejscowości Żabowo 
w trybie uchwalenia POM.

1. Adaptacja pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Żabowo Gmina Nowogard 
koszt 200.000,00 zł  realizacja w 
latach 2009-2010 r. 

2. Budowa placu zabaw wraz 
z zakupem wyposażenia w miej-
scowości Żabowo Gmina No-
wogard  - koszt 60.000,00 zł, 
realizacja VII-VIII. 2008 r. 

3. Remont kościoła parafial-

nego w miejscowości Żabowo 
Parafia - koszt 50.000,00 zł,

realizacja  VII–VIII. 2008 r. 
4. Modernizacja boiska spor-

towo - rekreacyjnego w Żabo-
wie Gmina Nowogard  -  koszt 
45.000,00 zł, realizacja  VII-VIII. 
2009 r. 

5. Modernizacja Szkoły Pod-
stawowej w Żabowie Gmina No-
wogard – koszt 500.000,00 zł,

realizacja  2009-2010 r. 
6. Budowa chodnika na terenie 

wsi Żabowo Gmina Nowogard 
– koszt 50.000,00 zł, realizacja  
V-VIII. 2009 r. 

Razem 905.000,00 zł

***
1. Adaptacja pomieszczeń 

świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Żabowo. Stan istniejący 
świetlicy wiejskiej – widok z 
zewnątrz. Realizacja inwestycji 
przewiduje adaptację świetlicy 
wiejskiej, usytuowanej w nie-
wielkiej odległości od boiska 
sportowo – rekreacyjnego oraz 
planowanego placu zabaw na 

tym terenie. W miejscowości nie 
ma miejsca, które stałoby się cen-
trum kulturalnym i ośrodkiem 
spotkań lokalnej społeczności tj. 
dzieci, młodzieży, jak i również 
seniorów. Celem zadania jest 
stworzenie ośrodka kultural-
nego dla wszystkich mieszkań-
ców sołectwa Żabowo, miejsca 
w którym dzieci i młodzież 

mogłyby spędzać wolny czas, 
a dorośli uczestniczyć w życiu 
kulturalnym i towarzyskim. 
W chwili obecnej budynek jest 
użytkowany przez Szkołę Podsta-
wową w Żabowie. Zakres inwe-
stycji obejmuje m.in.: wykonanie 
przebudowy budynku i przysto-
sowanie do spełniania funkcji 
świetlicy oraz utworzenie „małej 



4-7.01.2008 r. 11

O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. II
Październik

„Bunt piłkarzy i pogrom na początek”. Po 
jedenastu porażkach Pomorzanina w tym sezonie 
(i ośmiu w poprzednim) prezes klubu zdecy-
dował się na zmianę trenera. Funkcję tę objął 
Paweł Kaczmarek, ale nie spodobało się to części 
zawodników, którzy wzniecili bunt i nie pojechali 
na kolejny mecz. Kilka dni później dobyło się 
spotkanie zawodników z zarządem efektem czego 
był kompromis czyli objęcie funkcji trenera przez 
Marka Piątkowskiego. 

„Blokada drogi krajowej nr 6”. 18 października 
miał być dniem, w którym mieszkańcy Nowogardu 
powiedzą dość zakorkowanym ulicom. Na przej-
ściu dla pieszych przy Ratuszu postanowili zablo-
kować drogę krajowa nr 6 i w ten sposób domagać 
się przyspieszenia budowy obwodnicy. Jeśli ktoś 
jeszcze nie jest pewny czy jej budowa jest konieczna 
mógł się o tym przekonać w okresie świątecznym, 
kiedy poruszanie się czterema kółkami po ulicach 
miasta nie należało do przyjemności.

„Ołtarz powrócił”. Do kościoła pw. WNMP po-
wrócił ołtarz zniszczony podczas pożaru świątyni 
w grudniu 2005 roku. Koszt jego renowacji wyniósł 
około 200 tys. zł. 

„Wspomnienie o Zośce”. 20 października zmarła 
Zofia Ratajczak, „Zośka” długoletnia felietonistka 
„Dziennika Nowogardzkiego”.

„Obwodnica czy okrężnica”. 25 października 
odbyły się konsultacje społeczne dotyczące budo-
wy obwodnicy Nowogardu. Wzięli w nich udział 
przedstawiciele inwestora, czyli Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad.

Infrastruktury” (kosze na śmieci, 
ławki) przed budynkiem. 

2. Budowa placu zabaw wraz 
z zakupem wyposażenia w miej-
scowości Żabowo. 

Realizacja zadania przewiduje 
przebudowę terenu i wyposa-
żenie placu zabaw w Żabowie. 
Zagospodarowanie terenu zabaw 
urządzeniami (huśtawki, bujaki, 
równoważnie, przeplotnie) do-
stosowanymi do wieku i moż-
liwości rozwojowych dziecka w 
naturalny sposób stwarza dobre 
warunki dorosłym do sprawo-
wania opieki nad bawiącym 
się dzieckiem. Konsekwencją 
wdrożenia projektu będzie po-
prawa bezpieczeństwa dzieci 
podczas gier i zabaw oraz popra-
wa stanu i ilości ogólnodostępnej 
infrastruktury społecznej w 
Żabowie. 

3. Remont kościoła parafial-
nego w miejscowości Żabowo. 

Inwestycja przewiduje renowa-
cję dachu kościoła parafialnego 
w Żabowie, pełniącego funkcję 
centrum społeczno-kulturalnego 
wsi. Poza tym, realizacja zadania 
podniesie walory turystyczne 
obiektu, będącego przykładem 
zachowania dziedzictwa kulturo-
wego na Pomorzu Zachodnim. 

4. Modernizacja boiska spor-
towo - rekreacyjnego w Żabo-
wie.

Realizacja zadania przewiduje 
wykonanie podstawy metalo-
wej dla trybun i położenie sie-
dzisk drewnianych dla ok. 100 
osób przy boisku sportowym w 
Żabowie oraz doprowadzenie 
przyłącza elektrycznego, jak rów-
nież budowę drewnianej wiaty. 
Wdrożenie projektu wpłynie ko-
rzystnie na jakość infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej we wsi. W 
konsekwencji nastąpi poprawa 
stanu estetyki przestrzeni oraz 
zostaną stworzone warunki dla 
rozbudowy kalendarza ponad 
lokalnych imprez o charakterze 
sportowym. 

5. Modernizacja Szkoły Pod-
stawowej w Żabowie. 

 Inwestycja przewiduje rozbu-
dowę budynku szkoły podstawo-
wej, która w obecnym kształcie 
nie spełnia warunków odpo-
wiednich do nauki dla takiej ilo-
ści dzieci, które uczęszczają do 
placówki z Żabowa i pobliskich 
wiosek. Rozbudowa szkoły jest 
już opracowana od 02.1996 roku, 
autorem dokumentacji technicz-
nej był arch. A.T. Kulesza.

Inwestycja korzystnie wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa 
w szkole, ponieważ obecnie 
uczniowie w różnym wieku 
muszą uczyć się w trzech róż-
nych budynkach szkoły, które 
są usytuowane w odległych od 

siebie miejscach Żabowa, co 
przy tak dużym natężeniu ruchu 
samochodów w miejscowości 
jest bardzo niebezpieczne. Dzięki 
wdrożeniu tego projektu nastąpi 
poprawa bezpieczeństwa dzieci 
uczęszczających do szkoły pod-
stawowej w Żabowie, a także 
polepszenie ogólnych warun-
ków nauczania. Ze względu 
na pełnione przez SP funkcje 
pozaświatowe tj. kulturalne i 
społeczne, wyremontowany i 
rozbudowany obiekt wpłynie 
na rozwój możliwości pracy 
w zakresie pozaedukacyjnym 
wśród całej społeczności lokalnej 
Żabowa i sołectwa. 

6. Budowa chodnika na tere-
nie wsi Żabowo. 

Realizacja inwestycji przewi-
duje budowę chodnika z kostki 
betonowej typu “polbruk” na 
odcinku około 500 mb. Istniejący 
układ komunikacyjny nie zapew-
nia bezpieczeństwa publicznego 
w newralgicznej części miejsco-
wości. Konsekwencją wdrożenia 
projektu będzie poprawa ruchu 
kołowego i funkcjonalności 
ruchu pieszego, a także poprawa 
estetyki przestrzeni. Warunkiem 
realizacji zadania jest partycypa-
cja w kosztach budowy ze strony 
zarządcy drogi tj. Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad.

***
 Wdrażanie Planu Odnowy 

Miejscowości 
Wdrazanie rozpocznie się po-

przez wprowadzenie go w życie 
uchwałą Rady Miejskiej w No-
wogardzie. Odpowiedzialnym za 
jego realizację będzie Burmistrz 
Nowogardu. System wdrażania 
Planu Odnowy Miejscowości 
Żabowo realizowany będzie w 
oparciu o system wdrażania 
pomocy strukturalnej Unii Eu-
ropejskiej. Poszczególne projekty 
będą realizowane w oparciu o 
zasady wydatkowania środków 
według źródeł ich pochodzenia, 
bowiem korzystanie ze środków 
własnych, jak i środków unijnych 
wymusza konieczność sprostania 
wielu wymogom formalnym. W 
celu sprawnego wdrażania Planu 
Odnowy Miejscowości zostanie 
powołany Zespół odpowiedzial-
ny za zarządzanie i koordynację 
Planem oraz wdrażanie poszcze-
gólnych zadań inwestycyjnych, 
zwany dalej Zespołem Zarządza-
jącym i Koordynującym Plan. W 
skład Zespołu Zarządzającego i 
Koordynującego Plan wejdą: 

Burmistrz Nowogardu, Wy-
dział Rozwoju Lokalnego i Fun-
duszy Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie, Wydział Inwestycji i 
Remontów Urzędu Miejskiego 

w Nowogardzie, Sołtys Sołe-
ctwa Żabowo, Koordynator ds. 
obszarów wiejskich w Gminie 
Nowogard. 

Zakres zadań Zespołu obejmu-
je w szczególności: 

- ustalenie zasad i kryteriów 
realizacji Planu, 

- zapewnienie zgodności rea-
lizacji Planu z poszczególnymi 
dokumentami programowymi 
wyższego rzędu, 

- zapewnienie zgodności re-
alizacji Planu z prawem po-
wszechnie obowiązującym, w 
tym w szczególności z Prawem 
zamówień publicznych oraz 
przepisami szczególnymi mają-
cymi zastosowanie przy realizacji 
poszczególnych zadań Planu, 

- inicjowanie ewentualnych 
zmian Planu, 

- opracowanie wskaźników 
realizacji Planu, 

- zbieranie danych statystycz-
nych i finansowych na temat po-
stępów wdrażania oraz przebiegu 
realizacji projektów w ramach 
Planu, 

- zapewnienie przygotowania 
i wdrożenia planu działań w 
zakresie informacji i promocji 
Planu, - zygotowanie rocznych 
raportów na temat wdrażania 
Planu, zbieranie informacji do 

rocznego raportu o nieprawid-
łowościach, 

- dokonanie oceny po zakoń-
czeniu realizacji Planu, 

- zapewnienie informowania 
o współfinansowaniu przez UE 
realizowanych projektów,  - opra-
cowanie i składanie wniosków o 
finansowanie zewnętrzne, 

- bezpośrednia realizacja dzia-
łań przewidzianych w Planie w 
zakresie przygotowania przetar-
gów, gromadzenia dokumentacji 
bieżącej, nadzoru nad wykonaw-
cą pod kątem terminowości i 
jakości wywiązania się z zobo-
wiązania. Do realizacji swoich 
obowiązków Zespół może two-
rzyć grupy robocze, korzystać z 
opinii niezależnych ekspertów 
lub usług innych instytucji.

Celowo przedstawiłem ob-
szerne uwarunkowania, aby 
ostudzić zapał jednych, a jed-
nocześnie uspokoić innych – nie 
podchodźmy do sprawy zbyt 
emocjonalnie, Plan nawet przy-
jęty przez Radę Miejską będzie 
projektem żywym, otwartym 
na przedsięwzięcia nowe, może 
nawet na dzień dzisiejszy nie-
przewidywalne…

Opracowanie 
Lesław M. Marek
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Sylwestrowy fotoreportaż

 Witamy wśród nas...

Syn Karoliny Bączyk ur. 26.12.07 
z Chodzieża

WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Anieli Czachor ur. 25.12.07 
z Malińca

Córka Małgorzaty Salamon 
ur. 24.12.07 z Nowogardu

Córka Kamili i Arkadiusza Sko-
byrandów ur. 31.12.07 
z Nowogardu

Syn Agnieszki Witkowskiej i Jacka 
Borowiaka ur. 28.12.07 
z Nowogardu

Syn Marleny Maciejewskiej 
ur. 31.12.07 
z Nowogardu

Syn Zofii Kulczewskiej ur. 29.12.07 
z Trzechla

godzina 23.49 - pusty plac, pod Ratuszem garstka ludzi godzina 23.50 - w oknie NDK Burmistrz składa
noworoczne życzenia

godzina 00.03 - petardy, race i brzęk tłuczonych butelek godzina 00.11 - pusty plac - smutne widowisko
i tylko z głośników zachodnie łup, łup, łup
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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

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

REKLAMAREKLAMA

KLASYCZNA MODA 
MĘSKA

    

Zapraszamy
Nowy Pawilon Handlowy

ul. Wojska Polskiego 4

• koszule
• swetry
• golfy
• bluzy
• spodnie
• marynarki
• galanteria i inn.

KIEROWCY C+E 
wysokie zarobki

do pracy w Anglii - bez pobrań
Przed wyjazdem bezpłatny

kurs językowy 
Minimalne doświadczenie 

3 miesiące
Tel. 667 474 501

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.

Informujemy, że   

8 stycznia 2008 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

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

O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. II
Listopad

„Koło Łowieckie „Lis” ma 60 lat!”. Pięknego 
jubileuszu doczekali się myśliwi zrzeszeni w Kole 
Łowieckim „Lis” Błotno w Nowogardzie. Ich orga-
nizacja liczy sobie już sześćdziesiąt lat.

„Wizja lokalna bez sprawców”. 17 września 
na stadionie w Gryfinie został zabity Marek Saja. 
Rodzina ofiary została powiadomiona przez Pro-
kuraturę, ze 5 listopada odbędzie się wizja lokalna. 
Po wyczekiwaniu na mrozie kilku godzin okazało 
się, że sprawcy śmierci Marka nie przywiezieni 
na miejsce zbrodni. Prokuratura tłumaczyła to 
tym, że tak na prawdę nie była to wizja lokalna, 
lecz eksperyment i obecność sprawców nie była 
konieczna. 

„Bez punktu po raz 24”. Chodzi oczywiście o 
Pomorzanina i jego niechlubny rekord. W ostatnim 
meczu roku nowogardzka drużyna uległa GKS 
Mierzyn 3:2 i w ten sposób licznik odmierzający 
rozmiar rekordu zatrzymał się na liczbie 24. Czy 
wiosna ruszy dalej?

„Radni podwyższyli swoje diety”. W listopadzie 
radni podjęli bardzo niepopularną i jak zwykle 
wzbudzającą mnóstwo kontrowersji decyzję czyli 
podwyższyli swoje diety, czasami nawet dwu-
krotnie. Dyskusja była gorąca, pełna wzniosłych 
słów. Niektórzy radni popierali ten pomysł inni 
radykalnie się odcinali. Na niewiele to się zdało, 
uchwała została przyjęta.

Siatkarski turniej policjantów
W piątek, 28 grudnia 2007 roku w Nowogardzie odbył się turniej 

kwalifikacyjny do Mistrzostwa Województwa Zachodniopomor-
skiego Policjantów w siatkówce. 

W  r o z g r y w k a c h 
wystartowało siedem zespołów 
reprezentujących komendy 
policji. Mecze rozgrywane były 
w dwóch nowogardzkich halach 
sportowych, w Szkole Podsta-
wowej nr 1 i Szkole Podstawowej 
nr 4. 

Drużyna Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie pokonała w 
grupie ekipy z Myśliborza i Szc-

zecina Śródmieście zapewniając 
sobie prawo gry w turnieju 
finałowym. Drugie miejsce zajął 
Myślibórz, który również zagra 
w tych zawodach.

W drugiej  grupie awans 
wywalczyły reprezentacji Ko-
mendy Wojewódzkiej i Komendy 
Powiatowej w Stargardzie. 

G oleniows c y  p ol i c janc i 
wystąpili w składzie: Grzegorz 

Tandecki- kapitan, Jacek Łuczak, 
Arkadiusz Pryć, Leszek Biały, Mar-
cin Nowakowski, Ireneusz Kruk 
”W turnieju nie grał z powodu 
przewlekłej choroby czołowy 
zawodnik KPP Goleniów Paweł 
Wojtyła. Mamy nadzieję, że na 
mecze finałowe będzie zdrowy i 
wzmocni drużynę.” – powiedział 
po turnieju rzezcnik Komendy 
Powiatowej Poliscji w Gole-
niowie nadkomisarz Wiesław 
Ziemba.

Wiele wskazuje, że turniej 
finałowy odbędzie się również 
w Nowogardzie.

Ag

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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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

Kupię garaż 
w centrum 
(okolice NETTO, 

kościoła, ul. Lutyków)

Tel. 508 249 767

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 
11.01.2008 r.

godz. 16.00
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

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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NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub pię-
tro w Nowogardzie. Tel. 
606 265 333.

• 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.

• Sprzedam pomieszczenia war-
sztatowo-magazynowo- biu-
rowe o pow. 1000 m kw w Bo-
guszycach, cena 200 tys. zł + 
VAT. Tel. 0696 760 244.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 
pokojowe. 508 309 980.

• 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.

• Małżeństwo poszukuje 
mieszkania do wynajęcia. 
607 934 481, 508 827 361.

• Do wynajęcia garaż blasza-
ny na ul. Dworcowej. Tel. 
885 941 730, 091 39 21 410.

• Poszukuję mieszkania 2 poko-
jowego do wynajęcia. Tel. 0604 
86 73 63.

• Pilnie poszukuję kawalerki 
do wynajęcia. 607 761 696, 
783 688 105.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je + kuchnia w Nowogardzie. 
Tel. 0601 20 33 10, wieczorem 
091 486 13 18.

• Szukam lokalu na sklep do 40 
m kw, centrum miasta – tylko 
parter. 509 606 852.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Ford Fiesta 1,1, rok 

produkcji 1992, stan bardzo 
dobry. Tel. 662 818 601.

ROLNICTWO
• 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.

• 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 – 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.

• Naprawa i regulacja okien 
poreklamacyjnych. Tel. 
505 801 778.

• 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.

• Usługi remontowo-budowla-

ne. Tel. 784 053 493.
• Kuchnie, zabudowy, sza-

fy, wnęki, meble na wymiar, 
montaż mebli gotowych. Tel. 
606 883 936.

• Usługi ogólnobudowlane, wy-
kończenia wnętrz, glazura. 091 
39 27 132.

• Usługi ogólnobudowlane, 
kompleksowe remonty, wykoń-
czenia mieszkań. 669 030 945, 
600 384 853.

PRACA
• Potrzebne panie do opie-

ki w Niemczech. Tel. 091 39 
21 538.

• Zatrudnię murarza i pomocni-
ka murarza. 0501 549 756, 091 
39 20 970.

• Hotel Oskar zatrudni recep-
cjonistkę i sprzedawcę. Tel. 
091 39 20 091, 602 474 266.

• Praca Holandia: spawacze 
– elektr., mig-mag; monterzy – 
czyt. rysunku tech. Tel. w Pol-
sce 660 183 877 do 5.01.2008 r.; 
w Holandii: 0031 612 119 350 
od 7.01.2008 r.

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 przepływo-
we podgrzewacze wody – 380 
V, firmy AEG, Vaillant, moc 
18-21 kw, małe gabaryty, ide-
alne 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.

• 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.

• Sprzedam fabryczną tokarkę 
do drewna oraz frezarkę reszel 
DFMA 30. Tel. 603 366 286.

• Kupię drewno tartaczne, na-
dające się na palety. Tel. 091 38 
53 018 po 20.00.

OG£OSZENIA 
DROBNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

REKLAMA
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Z jakich pobudek?
W nocy z 13 na 14 grudnia 

obrzucono Pomnik Kombatantów 
czerwoną farbą.

Policja ustala sprawców, a 
urzędnicy miejscy podjęli decyzję 
o usunięciu skutków wandalizmu. 
30 grudnia pracownicy rozpoczęli 

trudny proces usuwania farby. 
Lepiej późno niż wcale. Niestety 

jak widać sprawa jest skomp-
likowana i kosztowna. 

Tr z e b a  m a l ow a ć  c a ł o ś ć . 
Zapłacimy wszyscy…

LMM
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 1

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 49 – PASTERKA – nadesłali:
Józef Górzyński, Barbara Bartosik, Halina 

Szwal,Andrzej Leszczyński, Halina Stefańska, 
Cezary Kubisz, Władysława Kubisz, Bogumiła 
Czupryńska, Maria Olszewska (Brzozowo), Agata 
Kochelska (Błotno), Szczepan Falaciński, Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Henryk Kosmalski, Łucja Wiś-
niewska, Stanisława Pokorska, Teresa Januszonek, 
Regina Czarnowska (Osowo), Teresa Powalska, 

Teresa Młynarska (Słajsino), Helena Skobyranda, 
Jerzy Siedlecki, Grażyna Jurczyk (47, 48, 49).

Prenumeraty DN na luty wylosowali:
- Regina Czarnowska z Osowa,
- Teresa Januszonek z Nowogardu,
- Teresa Powalska z Nowogardu.

Gratulujemy!   
Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 50 – NOWY ROK NOWE NADZIEJE – nadesłali:
Grażyna Jurczyk, Jerzy Siedlecki, Teresa Mły-

narska (Słajsino), Stanisława Pokorska, Eliza 
Zawadzka (Orzechowo), Szczepan Falacinski, 
Łucja Wiśniewska, Bogumiła Urtnowska (Kulice), 
Andrzej Leszczyński, Władysława Kubisz, Halina 
Szwal, Józef Górzyński, Barbara Bartosik, Bogumi-
ła Czupryńska, Cezary Kubisz, Halina Stefańska, 
Cecylia Furmańczyk (Strzelewo), Iwona Lepian-
ka, Jan Wawreńczuk, Teresa Powalska, Zbigniew 
Szeremeta, Jozef Kochelski (Błotno), Franciszek 

Palenica, Grażyna Kosmalska, Arkadiusz Saja, 
Maria Gortat (Czermnica), Regina Czarnowska 
(Osowo), Maria Olszewska (Brzozowo), Helena 
Skobyranda, Natalia Chruściel.

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
- Helena Skobyranda,
- Franciszek Palenica,
- Andrzej Leszczyński.

Gratulujemy!

NOWOROCZNE 
POSTANOWIENIE
Szczęśliwego Nowego Roku 
– mocne słowa:
Zaczynamy wszystko od nowa!
Z upływem dni rodzi się pytanie: 
czemu
Wszystko jest po staremu?

Z NOWYM ROKIEM
W nadchodzącym roku muszę:
Spać na płaskim, bez poduszek,
Dzień zaczynać od biegania,
Przyzwoite jeść śniadania,
Rzucić w diabły papierosy,
Przestać w kucyk spinać włosy,
Pić dwie kawy, a nie więcej,
Regularnie dbać o ręce,
Przestać chałwą się obżerać,
Jeść groch, natkę, mus z selera.
Gnać po schodach, ćwiczyć taniec,
Zwracać książki pożyczane.
Kłaść się zawsze przed dwunastą,
Raz w tygodniu upiec ciasto.
Składać datki na sierotki,
Ograniczać babskie plotki,
Z mądrym planem wzmacniać ducha,
Rad rozsądnych pilnie słuchać,
I z powodów oczywistych…
Przestać robić takie listy.

DROGI MEBEL
Dość często ma oprawę bolesną, 
nieciekawą,
Pożegnanie z fotelem albo 
w Sejmie z ławą.

WEDŁUG ZASŁUG
Więzienna cela tym się należy
Co zamiast z pracy, żyją z kradzieży.

CNOTA W POLITYCE
Widziano jak Giertych
Raz z Beger tańczył walca.
Czy znowu seksafera ?
Czy wyssane z palca? 
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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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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.

          Nowogard 03.01.2008r
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Sprzedawca
3. Robotnik budowlany
4. Magazynier
5. Nauczyciel 
jęz. polskiego, historii
6. Kierowca C+E
7. Recepcjonista-barman
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 
wolnych 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  od 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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Grudzień
„Drożeje woda, ścieki, i śmieci”. Tytuł mówi 

wszystko. W grudniu nowogardzcy radni zatwi-
erdzili serię podwyżek.

„Norbert Dworak prezesem”. 7 grudnia odbyło 
się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
Pomorzanina Nowogard. Nowym prezesem klubu 
został były piłkarz Norbert Dworak. W zarządzie 
zasiadają z nim ludzie związani z piłką nożną. 
Zresztą, mimo, że w klubie działają różne sekcje, 
przebieg zebrania mógł sugerować, ze spotkały się 
władze typowo piłkarskiego klubu, bo dyskusję 
zdominowała sprawa kryzysu futbolistów.

„PSL – nowe otwarcie...” 8 grudnia odbył się 
Miejsko – Gminny Zjazd Delegatów Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Podczas spotkania 
przyjęto nowych członków i wybrano nowego 
prezesa, którym, zgodnie z oczekiwaniami, został 
jednogłośnie wybrany  Kazimierz Ziemba.

„Wigilia po staropolsku”. Organizowana na 
Placu Wolności to już nowogardzka tradycja. W 
tym roku znowu zjawiły się tłumy by podziwiać 
występy artystów z NDK.

„Waldemar Kondraciuk odszedł na emeryturę”. 
Wraz z końcem roku na zasłużoną emeryturę 
odszedł wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Strzelewie Waldemar Kondraciuk.

„Pół roku Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie”. Koalicja powstała w 
czerwcu, w grudniu minęło pół roku od jej 
powstania. Jej członkowie spotkali się w Ratuszu 
by podsumować ten okres i zaplanować przyszłe 
działania. My o szczegóły pytaliśmy współtwórcę 
tej inicjatywy Tomasza Macula.

„Artur Gałęski odchodzi”. W pierwszym wyda-
niu naszej gazety w roku 2007 informowaliśmy 
o objęciu przez niego funkcji wiceburmistrza, w 
ostatnim informowaliśmy o jego odejściu. Wkrótce 
Artur Gałęski zostanie zachodniopomorskim 
kuratorem oświaty.

„Maciej Trzeciak wiceministrem”. Jeszcze 
większy awans stał się udziałem Macieja Trzeciaka, 
pochodzącego z  Nowogardu Wojewódzkiego Kon-
serwatora Przyrody, który został Krajowym Kon-
serwatorem Przyrody i wiceministrem ochrony 
środowiska.

Wybrał Ag

O czym pisaliśmy 
w roku 2007 cz. II

Parafialny Turniej Piłki Nożnej   

Tabela końcowa turnieju po III rundach:

---
I runda II runda III runda Razem/miejsce Z-R-P

Parafia św. Rafała
Kalinowskiego 12pkt 12pkt 10pkt 34pkt/ I 11-1-0

SP nr 1 5pkt 7pkt 9pkt 21pkt/ II 6-3-3

Parafia
Wniebowzięcia NMP 5pkt 6pkt 4pkt 15pkt/ III 4-3-5

Parafia MB Fatimskiej 1pkt 5pkt 4pkt 10pkt/IV 2-3-7

Parafia Strzelewo 4pkt 0pkt 1 5pkt/ V 1-2-9

W dniu 22 grudnia 2007r. 
w szkole Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie odbyła się III run-
da Parafialnego Turniej  Piłki 
Nożnej. Organizatorem turni-
eju było Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich. W  turnieju udział 
wzięły drużyny: Parafia św. 
Rafała Kalinowskiego, Parafia 
Wniebowzięcia NMP, Parafia 
Wniebowzięcia NMP, Parafia 
Strzelewo, Parafia MB Fatim-
skiej, Szkoła Podstawowa nr 1 
Nowogard. 

Po zaciętej walce i rozegra-
niu kolejnych 10 pojedynków 
wyniki meczów przedstawiają 
się następująco: 

1. SP 1 – Strzelewo    6:0 
(Łysiakx3, Kobusx2, Cepek)

2. Kalinowski – Wniebowzięcia   
1:0 (Wawrzyniak)

3. Fatimska – SP 1   0:5 (Ko-
busx2, Cepekx2, Łysiak)

4. Kalinowskiego – Strzelewo   
1:1 (Kubiak, Machoń)

5. Wniebowzięcia – Fatimska   
2:2 (Łachmanowicz, Śmiałowski, 
Piecyk x2)

6. SP 1 – Kalinowskiego   1:2 
(Kobus, Zdeb,Wawrzyniak)

7. Strzelewo – Fatimska   0:1 
(Piecyk)

8. Wniebowzięcia – SP 1   0:2 
(Cepek, Kobus)

9. Kalinowskiego – Fatimska   
1:0 (Wawrzyniak)

10. Strzelewo – Wniebowzięcia   

0:1 (Śmiałowski)
Wyniki  III turnieju: 
I miejsce Parafia św. Rafała 

Kalinowskiego, 
II miejsce SP nr 1,  
I I I - I V  m i e j s c e  Pa r a f i a 

Wniebowzięcia NMP, Parafia 
MB Fatimskiej,

V miejsce Parafia Strzelewo,
Po rozegraniu 30 meczów w 

trzech rundach najlepszą drużyną 
okazała się drużyna z Parafii św. 
Rafała, która wygrała 11 meczów 
i jeden zremisowała. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 1, trzecią 
drużyną turnieju okazała się 
drużyna Parafii Wniebowzięcia 
NMP, czwartą drużyna Parafii 
MB Fatimskiej, a piątą drużyna 
Parafii ze Strzelewa. Na koniec 
turnieju organizatorzy nagrodzili 
pucharami, dyplomami i nagro-
dami rzeczowymi wszystkie 
drużyny biorące udział w turni-
eju. Pamiątkowe puchary otrzy-
mali również: najlepszy bram-
karz i najlepszy strzelec turni-
eju. Organizatorzy zadbali też o 
słodycze i poczęstunek dla każdej 
drużyny, a na koniec turnieju 
został rozegrany mecz pokazowy 
starszych ministrantów. Mecz 
wygrała drużyna Parafii św. 
Rafała Kalinowskiego.

Szczególne podziękowania za 
przygotowanie drużyn należą 
się ks. Marcinowi Szczodremu 

z parafii WNMP, ks. Markowi 
Gajowieckiemu z parafii św. 
Rafała Kalinowskiego, ks. Ire-
neuszowi Kamionce z parafii 
MB. Fatimskiej a zwłaszcza ks. 
Krzysztofowi Socha z parafi 
w Strzelewie. Organizatorzy 
dziękują też Bogdanowi Wawry-
czukowi opiekunowi zespołu 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
i dyrektorowi SP 1 Arturowi 
Danilewskiemu za czuwanie nad 
całością turnieju.

Strzelcy turnieju  po III run-
dach turnieju:

 14 – Wawrzyniak, Sulima 
(Kalinowskiego)

10- Piecyk (Fatimska)
7 - Kubiak (Kalinowskiego), 

Kobus (SP 1)
6 -  Ś m i a ł o w s k i 

(Wniebowzięcia)
5- Szczypień (Kalinowskiego), 

Łysiak (SP 1)
4- Cepek (SP 1)
2- Lep (SP 1) Marszałek (Fa-

timska), Bąk (SP 1)1- Surma (SP 
1), Berezowski, Łachmanowicz, 
Kosakiewicz (Wniebowzięcia), 
Królik, Machoń (Strzelewo), 
Zdeb (Kalinowskiego)

1- Surma (SP 1), Berezowski, 
Łachmanowicz, Kosakiewicz 
(Wnieb owzięc ia) ,  Król ik , 
Machoń (Strzelewo), Zdeb (Ka-
linowskiego)
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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

CM

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.

MATERIAŁY BUDOWLANE
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Nominacje dla pedagogów

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

REKLAMA

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181
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KALENDARIUM
8 STYCZNIA

Imieniny: Albert, Apolinary, Ar-
lena, Erhard, Heladia, Heladiusz, 
Laurencjusz, Laurenty, Maksym, 
Mroczysław, Mścisław, Seweryn, 
Teofil i Wawrzyniec.

9 STYCZNIA

Imieniny: Adrian, Adrianna, 
Alicja, Antoni, Bracsław, Julian, 
Marcelin, Marcjanna, Mścisława 
i Piotr

10 STYCZNIA

Imieniny: Agaton, Anna, Danu-
ta, Dobrosław, Dobrosława, Egi-
dia, Grzegorz, Idzi, Jan, Kolum-
ba, Krystiana, Marcjan, Mojmir, 
Nikanor, Nikanora, Paweł, Piotr 
i Wilhelm

Kronika policyjna 

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.

REKLAMA

Oferujemy druk 
ściennych kalendarzy 
indywidualnych, rodzinnych

 cena tylko 
38 zł 

Termin realizacji 1 dzień

Drukarnia FPW “Poligraf“
ul. Boh. Warszawy 7a

tel.: 091 39 22 165

REKLAMA

W środę zgłoszono włamanie do 
mieszczącego się przy ulicy Bema 
lokalu „Galaxy”. Złodzieje skradli 
dwie kule oświetleniowe wartości 4 
tys. zł.

Włamano się również do jednego z 
mieszkań mieszczącego się na parte-
rze przy ulicy Bohaterów Warszawy. 
Tym razem złodziej wszedł przez 
otwarte okno i skradł pieniądze i 
biżuterię. Właściciel oszacował swoje 
straty na 8890 zł.

W piątek o godzinie 3.55 zgłoszo-
no kradzież samochodu BMW 120 i 
zaparkowanego przy ulicy Wiejskiej. 
Auto koloru ciemny metalik było 
na szwedzkich numerach rejestra-
cyjnych. Jego właściciel oszacował 
wartość pojazdu na 70 tys. zł.

W sobotę zgłoszono uszkodze-
nie pojazdu ford escort. Nieznany 
sprawca wyrwał wycieraczki. Starty 
wyniosły około. 200 zł.

Znacznie większe starty poniósł 
właściciel samochodu volkswagen 

golf zaparkowanego w okolicy Re-
stauracji „Przystań”. W jego aucie 
m.in. wyrwano przednia atrapę, 
zniszczono dwa reflektory, wyrwano 
tablice rejestracyjne i wgnieciono 
maskę. Straty sięgnęły 1100 zł. Tym 
razem sprawca został ustalony i od-
powie za swój czyn.

W niedzielę w sklepie „Lidl” 
zatrzymano mężczyznę usiłującego 
skraść alkohol. Został on ukarany 
mandatem karnym.

Około godziny 14.00 anonimowa 
kobieta powiadomiła policjantów, 
że trójka dzieci usiłuje wejść na lód 
na naszym jeziorze, co przy krót-
kotrwałym mrozie może skończyć 
się tragicznie. Przybyli na miejsce 
policjanci zastali trójkę dzieci bez 
opieki osoby starszej i zdecydowali 
się odwieźć je do rodziców. Dla 
kobiety, która zaalarmowała policję 
należy się pochwała.

Około godziny 17.00 na parkingu 
przy ulicy 3 Maja Zygmunt S. ude-

rzył łopatą w szybę lewych tylnych 
drzwiach samochodu należącego do 
kobiety przejeżdżającej przez nasze 
miasto. Szyba została wybita. W 
środku znajdowała się dwójka małych 
dzieci podróżujących w fotelikach. 
Na szczęście ani one ani ich mama nie 
ucierpiały z tego powodu. Skończyło 
się na ogromnym strachu. Sprawca 
był pijany. W chwili zatrzymania miał 
2,5 promila alkoholu, a następnego 
dnia rano jeszcze 1,5 promila.

Ochrona sklepu „Lidl” zatrzymała 
na konsumpcji ciepłego loda kobie-
tę. Ta odmówiła przyjęcia mandatu 
karnego tłumacząc, że... właśnie 
próbowała loda, bo  nie będzie ku-
pować nie sprawdzonego towaru. 
Taka argumentacja nie trafiła do 
interweniujących policjantów, którzy 
sporządzili wniosek do sądu grodz-
kiego o jej ukaranie.

Ag

Areszt dla podejrzanego 
o znęcanie się nad zmarłą 
kobietą

O tajemniczej śmierci 39-letniej mieszkanki naszego miasta mówiło się 
od kilku dni. Policja nie chciała jednak zdradzać szczegółów. Teraz wiemy 
już więcej.

Sprawa zaczęła się 26 grudnia, 
gdy Ryszard S. przyniósł do szpitala 
pobitą do nieprzytomności kobietę. 
Lekarze rozpoczęli reanimację, ale 
nie przyniosła ona skutku i po kilku 
minutach kobieta zmarła. Wezwano 
policję. 

Ryszard S. wyjaśnił, że zmarła 
kobieta to jego bliska znajoma. Tego 
dnia szukał jej po całym mieście i 
znalazł w jednym z mieszkań całą i 
zdrową. Gdy chciał ja stamtąd wy-
prowadzić między nią a inną kobietą 
wywiązała się sprzeczka o kurtkę. 
Według jego relacji tamta kobieta 
zaczęła bić jego znajomą, kopać po 
brzuchu doprowadzając do takiego 
stanu.

W te wyjaśnienie nie uwierzono 
i zdecydowano się na sekcję zwłok 

kobiety jednocześnie prowadząc inne 
czynności dochodzeniowe. Wyniki 
postępowania wskazują jednak, 
ze sprawcą śmierci jest Ryszard S. 
Prokuratura postawiła mu zarzut z 
artykułu 207 kodeksu karnego, który 
mówi, że: „kto znęca się fizycznie lub 
psychicznie nad osobą najbliższą lub 
nad inną osobą pozostającą w stałym 
lub przemijającym stosunku zależno-
ści od sprawcy albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu 
na jej stan psychiczny lub fizyczny, 
podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli czyn 
ten  połączony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.”

Ag

Podziękowania
Członkom ogniska ZNP przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 

serdecznie dziękuję za wcielenie się w rolkę świętego Mikołaja i obdarowanie 
mojego syna pięknym prezentem.

Małgorzata Saja

Atak zimy spodziewany, lecz groźny
W styczniu trudno mówić o niespodziewanym ataku zimy. Niemniej 

wielu kierowców było zaskoczonych opadami śniegu i na efekty nie trzeba 
było długo czekać.

Pokryte śniegiem drogi sprawiały niemałe problemy kierowcom i były przy-
czyną wypadków i kolizji. Jeden z nich miał miejsce na drodze Wierzbięcin 
– Dobra, gdzie samochód osobowy wpadł w poślizg i wylądował na poboczu. 
Na szczęście nikomu nic się nie stało.                                                             Ag
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Nominacje dla pedagogów
Nowogardzka Delegatura szczecińskiego Kuratorium Oświaty wręczyła 

akty nadania awansu na nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość po raz 
kolejny odbyła się w nowogardzkim Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Obszar podległa nowogardzkiej 
Delegaturze to miasto Świnoujście 
oraz powiaty kamieński, łobeski, 
gryficki i goleniowski. Z tego terenu 
awans zawodowy w tym roku uzyska-
ło 55 nauczycieli.

Ale zanim przystąpiono do wrę-
czania aktów nadania na scenę sali 
teatralnej, gdzie odbywała się uro-
czystość, wyszli uczniowie i absol-
wenci tej szkoły wystawiając krótkie 
widowisko. Widać, że fascynacja 
„Wojownikiem światła” Paulo Coelho 
nie minęła i po raz kolejny wokół tego 
dzieła zbudowane było przedstawie-
nie i po raz kolejny zrobiło dobre 
wrażenie na widzach.

Ci jednak najbardziej czekali na 
główny punkt uroczystości, czyli 
wręczenie aktów nadania. Z grona 

55 pedagogów, którzy dostąpili tego 
zaszczytu siedem nauczycielek na co 
dzień pracuje na terenie naszej gmi-
ny. Są to: Czesława Rosa z Zespołu 
Szkół Pondgimnazjalnych, Lilianna 
Kamieniak ze Szkoły Podstawowej 
w Orzechowie, Joanna Machocka 
i Jolanta Tychoniec ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2, Anna Mądrowska z 
Przedszkola Miejskiego nr 4, Lilianna 
Czerkowska ze Szkoły Podstawowej 
w Żabowie oraz Małgorzata Łysiak z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Akty wręczył Kurator Oświaty Ma-
ciej Kopeć a do gratulacji przyłączył 
się Artur Gałęski. W piątek czynił to 
jeszcze jako wiceburmistrz, ale już 
wkrótce zastąpi on Kopcia na stano-
wisku Kuratora.

Ag

Maciej Kopeć (pierwszy z lewej) jeszcze jako Kurator Oświaty. 
Wkrótce na jego fotel wskoczy Artur Gałęski (pierwszy z prawej). 

Nominację odbiera Małgorzata Łysiak 

Nowogardzki Dom Kultury

Co w styczniu zobaczymy…
- 13.01.2008 r. (niedziela) Nowogardzki Dom Kultury (sala widowisko-

wa) zaprasza o godz. 13.00 na VXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ-
TECZNEJ POMOCY. W programie aukcje, występy artystyczne, o godz. 20.00 
światełko do nieba (plac przed domem kultury).

- 18.01.2008 r. (piątek), godz. 14.00 Urząd Miejski w Nowogardzie oraz 
Nowogardzki Dom Kultury (sala widowiskowa) zapraszają na uroczystość 
wręczenia Laurów Cisowych oraz podziękowań Mecenasom Kultury. Wstęp 
za okazaniem zaproszeń. W programie: widowisko artystyczne, wręczenie 
Laurów Cisowych, spotkanie.

Inf. NDK opr. LMM
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Plkany odnowy miejscowości

Dąbrowa i nie tylko…
W poprzednim wydaniu naszej gazety (z 04.01.2008 r) szeroko przedstawiłem 

problematykę Planów Odnowy Miejscowości oraz przedstawiłem szczegółowo 
Plan Odnowy Miejscowości Żabowo. W prezentowanym dzisiaj opracowaniu 
przekażę Panstwu zarys planu jaki przyjeli mieszkańcy Dąbrowy i …poproszę 
o dyskusję. Dlaczego? O tym na końcu…

Dąbrowa Nowogardzka (niem. 
Damerow) - pierwsza wzmianka o 
wsi pochodzi z 1268 r., kiedy

to księżę Barnim potwierdził klasz-
torowi Pudagla wieś „Dambrove”. 
W latach 1750 – 1770 istniało tu 14 
dużych gospodarstw, 2 zagrodnicze i 
3 chałupnicze. Dane z 1813 r. przeka-
zują informacje o 14 gospodarstwach 
bauerskich i 1 zagrodniczym oraz 
funkcjonującym młynie wodnym. 
W połowie XIX w. wieś liczyła 495 
mieszkańców, 62 domy, 3 budynki 
przemysłowe, 74 budynki gospodar-
cze. Kościół we wsi był filią parafii 
w Karsku. Istniała tu też szkoła, do 
której uczęszczało 65 – 90 dzieci z 
Dąbrowy, Olszycy i Wierzchęcina.

W tym miejscu pierwsze pytanie 
– ile domostw dzisiaj liczy Dąbrowa, 
ile jest gospodarstw rolnych i jaką 
mają powierzchnię, co uprawiają 
i jakie zwierzęta hodują,  ilu ma 
mieszkańców i jaka jest struktura 
demograficzna. Ile jest dzieci i jakie 
są w tym względzie prognozy?

Zapewnienie dynamicznego roz-
woju miejscowości oraz stworzenie 
jak najlepszych warunków życia jej 
mieszkańcom – to priorytetowy cel 
przyjęty przy wyznaczaniu kierun-
ków rozwoju wsi i sołectwa Dąbrowa 
Nowogardzka.

W oparciu o przyjęty cel priory-
tetowy wypracowano następujące 
wnioski:

- głównym źródłem zarobkowania 
mieszkańców Dąbrowa Nowogardz-
ka jest rolnictwo, a inwestycje tu 
planowane mają zmienić ten stan 
i doprowadzić do dywersyfikacji 
profilu prowadzonej tu działalności 
gospodarczej, co ma wpłynąć na 
zwiększenie dochodów mieszkań-
ców wsi,

- wykorzystanie dobrego położenia 
miejscowości będzie szło w parze z 
poszanowaniem zasad zrównoważo-
nego rozwoju,

- ważnym jest zachowanie stanu 
istniejącego i dokonywanie inwesty-
cji rozwojowych, przede wszystkim 
związanych z powstaniem nowej 
infrastruktury technicznej,

- dla zwiększenia poczucia tożsa-
mości mieszkańców z miejscowością 
Dąbrowa Nowogardzka należy ich 
angażować w prace związane z roz-
wojem wsi,

- koniecznym jest stworzenie 
warunków hamujących odpływ 
mieszkańców średnio i dobrze wy-
kształconych,

- czynnikiem wyróżniającym Dą-
browa Nowogardzka od innych miej-
scowości gminnych jest przewidziany 
rozwój usług turystycznych, a także 
możliwość wykształcenia usług w 
centrum wsi.

Mając na uwadze powyższe wnio-
ski przyjęto nastepujące kierunki 
rozwoju Dąbrowy Nowogardzkiej:

- Rozwój funkcji turystycznej 
miejscowości w kierunku wyspe-
cjalizowanych usług turystycznych 
(agroturystyka);

- Dalsza modernizacja stanu infra-
struktury technicznej i turystycznej, 
podnoszącej atrakcyjność turystycz-
ną miejscowości;

- Zachowanie dziedzictwa kul-
turowego poprzez promowanie 
funkcji turystycznej zabytkowych 
obiektów;

- Podniesienie atrakcyjności inwe-
stycyjnej miejscowości;

- Podejmowanie działań promo-
cyjnych, mających na celu przyciąg-
nięcie do Dąbrowy Nowogardzkiej 
inwestorów oraz turystów;

- Rozwijanie działalności kultural-
nej i rekreacyjno – sportowej;

- Poprawa estetyki miejscowości.
Rozwój w zaplanowanych kierun-

kach zostanie osiągnięty poprzez 
wykonanie inwestycji z zakresu:

- Rewitalizacja obiektów zabyt-
kowych, w tym otoczenia kościoła 
parafialnego pw. Św. Michała

Archanioła;
- Poprawa jakości ciągów pieszych i 

drogowych, wpływających na rozwój 
funkcji turystycznych;

- Budowa i modernizacja infra-
struktury społeczno-kulturalnej 
wsi;

- Budowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej.

- Remont świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Dąbrowa Nowogardz-
ka przewidywany koszt 200.000,00 zł.  
termin realizacji III-IX. 2008 r.

- Budowa placu zabaw w miejsco-
wości Dąbrowa Nowogardzka oraz 
zakup wyposazenia. Koszt około 
80 000 zł, termin realizacji IV-VII. 
2009 r.

- Remont świątyni wraz z budową 
„małej infrastruktury” wokół kościo-

ła w Dąbrowie Nowogardzkiej (na-
leżacy do parafii pw.Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie) Koszt około 
220.000,00 zł   termin  realizacji III-
IX. 2009 r.

- Modernizacja boiska sportowo 
- rekreacyjnego w miejscowości Dą-
browa Nowogardzka – koszt 100 000 
zł, termin III-IX. 2009 r.

- Budowa chodników w centrum 
Dąbrowy Nowogardzkiej. Koszt  
200.000,00 zł. termin realizacji V-X. 
2010 r.

Razem 800. 000,00 zł
Jak widać z powyższego plany są 

ambitne i kosztowne. Każdy Czytelnik 
z wyobraźnią widzi już jak do 2013 
roku nasze wioski zamieniają się w 
jeden wielki plac budowy – ludzie 

mają pracę, powstają place zabaw, 
świetlice (z innych planów budże-
towych wynika, że wyposażone w 
internet), chodniki, gospodarstwa 
agroturystyczne i pięknie odnowione 
kościoły przyciągają turystów…Ludzie 
wykształceni wracają na swoje wioski 
(jak ci z Irlandii).

Plany opracowano dla 33 sołectw, 
każdy liczy ponad 40 stron i każdy 
mówi o świetlicy, placu zabaw, koś-
ciele i chodnikach. Każdy nosi tytuł 
Sołectwo i żaden nie wspomina o 
Piaskach, Olszycy, Starych i Nowych 
Wyszomierkach i im podobnych kolo-
niach i przysiółkach.

Ale Plany są  - napisane i ambit-
ne…

Lesław M. Marek

Rozbudować plac zabaw w miejscowości Dąbrowa Nowogardzka

Świąteczne śmieci
Mieszkam wraz z rodziną w blokach SM Gardno, na ulicy Bankowej 3D. Jak 

co roku bulwersuje mnie fakt przepełniania się kontenera na śmieci na naszym 
osiedlu od wigilli sytuacja jest cały czas taka sama, śmieci wysypują się ze 
śmietnika, lokatorzy nie mając gdzie ich składować układają je koło kontenera, 
widok jest odrażący.

(wiadomość z e-maila)
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Jak pomóc Dawidowi?
      
Zastanawiasz się jak mógłbyś pomóc temu wspaniałemu dziecku? 
Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie nas w walce o 

zdrowie i usprawnienie naszego niepełnosprawnego synka dotkniętego 
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i Autyzmem...  

21.08.2007 roku Dawidek skończył 
dwa lata. Nie chodzi, nie czworakuje 
prawidłowo, siedzi niestabilnie, nie 
mówi. Waży niewiele ponad 9 kg. 
Jego wiek rozwojowy wynosi obec-
nie niespełna 12 miesięcy. Problemy 
rozwoju Dawidka wynikają głównie 
ze zmiennego napięcia mięśniowego 
o nieustalonej przyczynie. Każda 
próba pomocy naszemu dziecku, da 
szansę na jego lepszy rozwój i samo-
dzielne przyszłe życie na miarę jego 
możliwości. 

Dziękujemy za każdą udzielo-

ną pomoc i wsparcie, 
za każde ciepłe sło-
wo... za poświęcenie 
swego czasu, zajrze-
nie na stronę www.
dawidnowak.pl,  gdzie 
przedstawiamy całą 
naszą historię. Nawet 
najmniejsza pomoc 
dla Dawida to jest ko-
lejny mały kroczek do 
poprawy jego zdrowia 
i wyrównania wszyst-
kich opóźnień poprzez 
udział w bardzo kosz-
townych turnusach re-
habilitacyjnych.

Dawid ma swoje 
subkonto w Fundacji 
Dzieciom „POMA-
GAJ”. Wszelkie środki 

uzyskane tą drogą mogą być wyko-
rzystane wyłącznie na jego leczenie 
i rehabilitację.

FUNDACJA DZIECIOM „PO-
MAGAJ” (ORGANIZACJA PO-
ŻYTKU PUBLICZNEGO - KRS 
0000285433)

ul. Korczaka 16/60, 62-800 KA-
LISZ

BZWBK 7410901128000000010
7928671 w tytule „ darowizna dla 
Dawida Nowaka „

Opr. LMM

Możesz też przekazać dowolny przedmiot, który będziemy mogli wysta-
wić na aukcji charytatywnej poprzez serwis Allegro. Uzyskane również tą 
drogą środki zasilą subkonto Dawidka w Fundacji Dzieciom POMAGAJ.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY...POMÓŻ...KAŻDA ZŁOTÓWKA ZWIĘKSZA 
SZANSE DAWIDA

Szansa na granty finansowe
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Autor i Fundator Programu) oraz 

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (Realizator Programu) ogłaszają konkurs 
Small Grants w ramach siódmej edycji Programu ENGLISH TEACHING 
(ET 2008). Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem 
języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce.

O dotację (maks. 12.000 zł) mogą 
ubiegać się niekomercyjne instytucje 
oświatowe (szkoły, biblioteki, świetli-
ce, domy kultury itp.) oraz fundacje 
i stowarzyszenia z miejscowości 
do 20 tys. mieszkańców. Dotacja 
może być przyznana na inicjatywy, 
realizowane w miejscowościach 
do 20 tys. mieszkańców, które: 
- mają innowacyjny charakter i są 
nastawione na umożliwienie aktyw-
nego kontaktu dzieci i młodzieży z 
żywym językiem - poza regularnymi 

zajęciami szkolnymi,
- umożliwiają nauczycielom po-

znanie nowych, sprawdzonych i 
skutecznych metod dydaktycz-
nych, w tym tzw. „aktywnych me-
tod nauczania”, i wykorzystywanie  
w nauczaniu języka obcego progra-
mów komputerowych i Internetu, 
- zapewniają dzieciom i młodzie-
ży w danej gminie/powiecie sku-
teczny dostęp do nauczania ję-
zyka angielskiego poprzez m.in.: 
włączanie w projekty rodziców i 

Zanim wjedziesz do Berlina…
Od stycznia 2008 r. wyznaczona 

zostanie w Berlinie strefa ochrony 
środowiska. Obejmie ona centrum 
miasta wewnątrz pierścienia szybkiej 
kolei miejskiej (S-Bahn). Prowadzące 
do niej ulice zostaną odpowiednio 
oznakowane. Wszystkie znajdujące 
się w obrębie tej strefy pojazdy muszą 
mieć naklejoną specjalną plakietkę. 
Plakietki te wydawane są w punkcie 
rejestracji pojazdów mechanicznych, 
w punktach kontroli emisji spalin 
Stowarzyszenia Nadzoru Technicz-
nego (TÜV), Stowarzyszenia Kontroli 
Pojazdów Mechanicznych (DEKRA) i 
Spółki Nadzoru Technicznego (GTÜ) 
oraz w autoryzowanych warsztatach 
samochodowych. Także przyjezdni 
będą mogli zakupić w wyżej wymie-
nionych punktach wymagane plakietki 
w cenie ok.5,50 euro. 

Plakietkę zieloną - grupa 4 - 
otrzymują samochody benzynowe 
wyposażone w katalizator regulo-
wany i spełniające normę Euro 1 
oraz samochody z silnikiem Diesla 
spełniające normę Euro 4 albo wy-
posażone w filtr cząstek stałych i 
spełniające normę Euro 3 

Plakietkę żółtą - grupa 3 - otrzy-
mują samochody z silnikiem Diesla 
spełniające normę Euro 3 albo wy-
posażone w filtr cząstek stałych i 
spełniające normę Euro 2

Plakietkę czerwoną - grupa 2 
-  otrzymują samochody z silnikiem 

Diesla spełniające normę Euro 2 albo 
wyposazone w filtr cząstek stałych i 
spełniające normę Euro 1

Żadnej plakietki - grupa 1 - nie 
otrzymują samochody benzynowe 
nie posiadające katalizatora regulo-
wanego oraz samochody z silnikiem 
Diesla spełniające normę Euro 1 lub 
nie spełniające żadnej normy.

Powyższe zasady będą obowiązy-
wały tylko przez dwa lata. Od 1 stycz-
nia 2010 roku do Berlina będą mogły 
wjeźdzać wyłącznie pojazdy z zieloną 
plakietką, a więc wyprodukowane w 
roku 2005 lub młodsze !  

Przypomnienie:
- Norma Euro 1 weszła w życie 1 

lipca 1992, przy pierwszej rejestracji 
od 1 stycznia 1993

- Norma Euro 2 weszła w życie 
od 1 stycznia 1996, przy pierwszej 
rejestracji od 1 stycznia 1997

- Norma Euro 3 weszła w życie 
od 1 stycznia 2000, przy pierwszej 
rejestracji od 1 stycznia 2001

- Norma Euro 4 weszła w życie 
od 1 stycznia 2005, przy pierwszej 
rejestracji od 1 stycznia 2006

UWAGA!
Naklejki nie mają terminu ważno-

ści – oznacza to, że opłata jest jedno-
razowa, a naklejka będzie służyć aż do 
2010 roku kiedy to przepisy zostaną 
zaostrzone.

Inf. Sławomir Szwed
Opr.LMM

społeczności lokalnych, innowacje 
organizacyjne, efektywne wykorzy-
stywanie pomocy dydaktycznych. 
P r e f e r o w a n e  b ę d ą  n a s t ę -
p u j ą c e  t y p y  p r o j e k t ó w : 
- pozyskujące lokalnych partne-
rów do realizacji projektu, oparte 
na współpracy pomiędzy kilko-
ma szkołami i nauczycielami w 
gminie lub w gminach sąsiedz-
kich, jak również ze szkołami part-
nerskimi w Polsce i za granicą, 
- organizujące wydarzenia dla ca-
łych szkół, a także dla środowi-
ska i wpisujące się w rozwój lo-
kalny lub związane ze współpracą 
pomiędzy szkołami i studenta-
mi (tzw. wolontariat studencki), 
- wykorzystujące nowoczesne meto-
dologie nauczania języka angielskie-
go do realizacji projektu.

Uwaga! Począwszy od bieżącej 

edycji Programu English Tea-
ching ogłaszamy dwa terminy 
konkursów grantowych w ciągu 
roku  - są to następujące termi-
ny (o przyjęciu wniosku decydu-
je data na stemplu pocztowym): 
- 30.01.2008 dla projektów reali-
zowanych w okresie 01.04.2008 
– 31.12.2008

- 1 5 . 0 7 . 2 0 0 8  d l a  p r o j e k -
t ów  re a l i z ow a ny c h  w  o k re -
s ie  01.09.2008 –  28.02.2009 
Są to ramy czasowe, działania nie mu-
szą trwać przez wszystkie miesiące. 
Nie można jednocześnie realizować 
dwóch projektów w nakładających 
się terminach.

Dalsze szczególy można znaleźć na 
stronie internetowej UM Nowogard i 
kontaktując się z Wydziałem Rozwo-
ju Lokalnego i Funduszy.

Opr. LMM

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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Opracujmy Lokalną Strategię Rozwoju

Są duże pieniądze!
Polsce na lata 2007-2013 przyznane zostały przez Unię Europejską środki 

finansowe na realizację przedsięwzięć w wielu obszarach tematycznych. 
Możliwość ubiegania się o dofinansowanie uzależniona jest od sposobu 
przygotowania i jakości dokumentów strategicznych opracowywanych 
przez przyszłych beneficjentów. Jednym z kluczowych opracowań tego typu, 
dających stosunkowo dużą gwarancję otrzymania dofinansowania przez 
gminy, przedsiębiorców, rolników – społeczność Powiatu Goleniowskiego 
jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) opracowywana na potrzeby Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Ze środków tych wyłączone zostaną: 
- kwota 230 tys. PLN na projekty współ-
pracy krajowej i międzynarodowej; 
- kwota 2,5 mln PLN na funkcjo-
nowanie LGD (w tym szkolenia 
kadr LGD; animowanie społecz-
ności lokalnych; koszty admini-
stracyjne; materiały promocyjne). 
Pozostałe główne środki finansowe 
LGD w kwocie ok. 9,77 mln PLN 
(rocznie 1,4 mln- zakładając 7 lat rea-
lizacji) przeznaczone mogą być na:

1.„Małe projekty”;
2. Tworzenie i rozwój
 mikroprzedsiębiorstw;
3. Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej;
4. Odnowa i rozwój wsi;
Do 15 maja 2015 roku każda Gmi-

na uczestnicząca w partnerstwie w 
LGD będzie miała do wykorzystania 
kwotę ok. 1,6 mln PLN. Istnieje 
konieczność ścisłego zaplanowania 
konkretnych działań związanych z 
wydatkowaniem przez każdą z Gmin 
ok. 1,6 mln. Stowarzyszenie Szansa 
Bezdroży Gmin Powiatu Gole-
niowskiego oczekuje informacji 
dotyczących jakie przedsięwzięcia 
i ich ilość mają być zrealizowane 
przez poszczególne Gminy w latach 
2009 – 2015 w ramach LGD. Sto-
warzyszenie prosi o wyrażenie 
swojej opinii poprzez radnych lub 
bezpośrednio na organizowanych 
przez LGD spotkaniach, o któ-
rych informacje będą u gminnych 
koordynatorów – Zygmunta He-
landa i Tobiasza Lubczyńskiego.  
Dodatkowo należy wskazać po-
zostałe projekty na lata (2009-15) 
w ramach w/w działań, aby Sto-
warzyszenie mogło je umieścić w 
treści LSR. Powyższe informacje 
należy dostarczyć do 31 stycznia 
2008 roku. Przedstawione dane 
będą przedmiotem konsultacji ze 
społecznościami lokalnymi (sołtysi, 
animatorzy, przedsiębiorcy) 

Ostateczną decyzję co do treści 
Lokalnej Strategii Rozwoju  podejmie 
walne zebranie członków.

Ad. 1.  „Małe projekty” -do 100.000 
PLN na jednego beneficjenta w 

okresie 7 lat – wszystkie podmioty 
wymienione w pozostałych działa-
niach, 70% dofinansowania, maksy-
malna wartość jednego projektu do 
25.000 PLN) -z wyłączeniem miasta 
Goleniów- dotyczą: 

a) organizacji szkoleń i innych 
przedsięwzięć o charakterze eduka-
cyjnymi warsztatowym dla ludności 
z obszaru objętego LSR; 

b) promocji i rozwoju lokalnej 
aktywności, w tym promocji lokalnej 
twórczości kulturalnej i artystycznej, 
z wykorzystaniem lokalnego dziedzi-
ctwa kulturowego, historycznego oraz 
przyrodniczego; 

c) rozwoju agroturystyki i turystyki 
na obszarach wiejskich, w tym: utwo-
rzenia lub zmodernizowania elektro-
nicznej bazy informacji turystycznej 
oraz stron WWW, przygotowania i 
wydania folderów i innych publikacji 
informacyjnych, oznaczenia obiek-
tów ważnych lub charakterystycznych 
dla obszaru objętego lokalną strategią 
rozwoju; 

d) inicjowania powstawania, roz-
woju, przetwarzania, wprowadzenia 
na rynek oraz podnoszenia jakości 
produktów i usług bazujących na lo-
kalnych zasobach, w tym naturalnych 
surowcach i produktach rolnych i 
leśnych oraz tradycyjnych sektorach 
gospodarki; 

e) organizacji imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych, sportowych na obsza-
rze objętym działalnością LGD; 

f) zakupu i nasadzenia tradycyjnej 
roślinności oraz starych odmian 
roślin (nasion, sadzonek, kłączy, 
bulw, etc.) w celu wykorzystania lub 
odnowienia cennego dziedzictwa 
przyrodniczego lub kulturowego ze 
szczególnym wskazaniem na obszary 
chronione w tym obszary objęte siecią 
Natura 2000, 

g) zakupu oprogramowania, urzą-
dzeń i sprzętu komputerowego (w 
tym urządzeń i sprzętu umożliwiają-
cego dostęp do Internetu oraz zakup 
usługi dostępu do Internetu) i ich 
udostępnianie na potrzeby społecz-
ności wiejskiej w celu podniesienia 
jakości życia ludności na obszarze 

działania LGD; 
h) renowacji, zabezpieczenia i 

oznakowania przydrożnych kapli-
czek, pomników przyrody, odkrywek 
geologicznych i innych miejsc i bu-
dowli charakterystycznych dla danej 
miejscowości i istotnych dla realizacji 
LSR wraz z uporządkowaniem terenu 
wokół tych miejsc; 

i) odnawiania elewacji i dachów 
prywatnych budynków, ogrodzeń, 
oraz innych obiektów charaktery-
stycznych dla budownictwa danego 
regionu; 

j) zakupu strojów, eksponatów i 
innego wyposażenia dla zespołów ar-
tystycznych, zespołów folklorystycz-
nych oraz innych grup i zespołów 
kultywujących miejscowe tradycje i 
zwyczaje; 

k) inwestycji służących utrzyma-
niu i kultywowaniu tradycyjnych 
zawodów i rzemiosła oraz inwestycji 
służących wspieraniu twórczości 
lokalnej lub ludowej; 

l) budowy/odbudowy małej infra-
struktury turystycznej, w szczegól-
ności punktów widokowych, miejsc 
wypoczynkowych i biwakowych, tras 
narciarstwa biegowego i zjazdowego, 
tras rowerowych; 

m) zakupu wyposażenia świetlic 
wiejskich i ich remont; 

Ad. 2.  Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw (do 300.000 PLN a 
jednego beneficjenta w okresie 7 lat 
– osobę fizyczną lub mikroprzed-
siębiorcę zatrudniającego poniżej 
10 osób, 50 % dofinansowania). 
Pomocy udziela się podmiotom 
z tytułu inwestycji związanych z 
tworzeniem lub rozwojem mikro-
przedsiębiorstw, działających w 
zakresie:

1) usług dla gospodarstw rolnych 
lub leśnictwa; 

2) usług dla ludności; 
3) sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej; 
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
5) robót i usług budowlanych oraz 

instalacyjnych; 
6) usług turystycznych oraz zwią-

zanych ze sportem, rekreacją i wy-
poczynkiem; 

7) usług transportowych; 
8) usług komunalnych; 
9) przetwórstwa produktów rol-

nych lub jadalnych produktów leś-
nych; 

10) magazynowania lub przecho-
wywania towarów; 

11) wytwarzania produktów ener-
getycznych z biomasy; 

12) rachunkowości, doradztwa lub 
usług informatycznych. 

Ad. 3.  Różnicowanie w kierun-

ku działalności nierolniczej (do 
100.000 PLN na jednego beneficjen-
ta – rolnik lub domownik w okresie 
7 lat, 50 % dofinansowania). Pomo-
cy udziela się z tytułu podjęcia lub 
rozwoju działalności w zakresie:

1) usług dla gospodarstw rolnych 
lub leśnictwa; 

2) usług dla ludności; 
3) sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej; 
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
5) robót i usług budowlanych oraz 

instalacyjnych; 
6) usług turystycznych oraz zwią-

zanych ze sportem, rekreacją i wy-
poczynkiem; 

7) usług transportowych; 
8) usług komunalnych; 
9) przetwórstwa produktów rol-

nych lub jadalnych produktów leś-
nych; 

10) magazynowania lub przecho-
wywania towarów; 

11) wytwarzania produktów ener-
getycznych z biomasy; 

12) rachunkowości, doradztwa lub 
usług informatycznych. 

Ad. 4.  Odnowa i rozwój wsi (do 
500.000 PLN na jednego bene-
ficjenta – jednostka samorządu 
terytorialnego i jej jednostki or-
ganizacyjne oraz OPP w okre-
sie 7 lat, 75 % dofinansowania).  
Pomocy finansowej udziela się pod-
miotom z tytułu inwestycji w za-
kresie:

1) budowy, przebudowy, remontu 
lub wyposażenia obiektów: 

a) pełniących funkcje publiczne, 
społeczno-kulturalne, rekreacyjne i 
sportowe, 

b) służących promocji obszarów 
wiejskich, w tym propagowaniu i za-
chowaniu dziedzictwa historycznego, 
tradycji, sztuki oraz kultury, 

2) kształtowania obszaru przestrze-
ni publicznej; 

3) budowy remontu lub przebu-
dowy infrastruktury związanej z 
rozwojem funkcji turystycznych, 
sportowych lub społeczno-kultu-
ralnych; 

4) zakupu obiektów charaktery-
stycznych dla tradycji budownictwa 
w danym 

regionie, w tym budynków będą-
cych zabytkami, z przeznaczeniem 
na cele 

publiczne; 
5) odnawiania, eksponowania lub 

konserwacji lokalnych pomników 
historycznych, budynków będących 
zabytkami lub miejsc pamięci; 

6) kultywowania tradycji społecz-
ności lokalnej oraz tradycyjnych 
zawodów.                    Opr. red LMM 
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 W drugiej edycji odbywającej się w dniach 4, 5 i 6 –12 
- 07  uczestnikami byli dyrektorzy oraz nauczyciele szkół z gminy 
Nowogard. Kursy wzbogacone zostały wiedzą z podstawowych 
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa 
podczas pożaru. Zajęcia prowadzone były przez przedsta-
wicieli policji i straży pożarnej z Nowogardu. Kurs zakończony 
został testem. Wszyscy uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o 
ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy z certyfikatem europe-
jskim. 

Uczniowie naszej szkoły i II LO z przedstawicielem policji 
Sławomirem Źróbkiem i instruktorem Panią Lidią Bogus. 
 

 
 

Ćwiczenia praktyczne z fantomem naszych 
kolegów i koleżanek.

Lidia Bogus

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 – Trudno Ci wrócić do szarej codzienności po świętach. 

Musisz się jednak wziąć w garść. Czeka na Ciebie mnóstwo pracy. 
Będziesz miał do załatwienia wiele spraw i dużo obowiązków do 
wykonania.

BYK – Nie narzekaj, bo jeśli nie weźmiesz się za siebie, będzie jeszcze 
gorzej. Lenistwo nie popłaca. Musisz się przemóc, bo inaczej Twoja 
praca nie będzie przynosić żadnych pożądanych efektów. Lepiej coś 
zrobić raz, ale dokładnie.

BLIŹNIĘTA – Żyjesz w stresie, a to wcale nie jest dobre. Zadbaj o 
swoje zdrowie, posłuchaj najbliższej osoby, bo tak naprawdę wiesz, że 
ona ma rację. A ma na pewno. Pozwól sobie na trochę odpoczynku. 

RAK – Nie trać nadziei, że ten rok może być wyjątkowy. Przecież 
dopiero się zaczął, więc wszystko jeszcze przed Tobą. Zdrowie jest 
najważniejsze i nie przedkładaj tego nad inne sprawy. Spokojnie, 
zdążysz ze wszystkim. Najbliżsi na pewno Ci pomogą.

LEW – Nareszcie nadeszła zima, a Ty czujesz się jak ryba w wodzie. 
Wraz ze śniegiem, dopadł Cię wielki optymizm i zapał do pracy. Teraz 
wszystko pójdzie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i nikomu nie poz-
wolisz na to, aby plany legły w gruzach. 

PANNA – Zapomniałeś już o noworocznych postanowieniach? 
Widać, że masz zbyt słabą wolę, aby trzymać się tego, co sobie obiecałeś. 
Jeżeli teraz sobie nie przypomnisz, to wiedz, że niebawem będziesz 
tego żałować. 

WAGA – Nie oskarżaj innych za coś, na co tylko Ty miałeś wpływ. 
Nie obwiniaj innych, jeżeli w niepowodzeniu główną rolę grałeś właśnie 
Ty. Nadszedł czas na to, aby przeprosić najbliższych za swoje kaprysy. 
Powodzenia!

SKORPION – Pamiętaj, aby nie zaprzestawać tylko na jednej 
próbie. Wytrwałość pozwoli Ci dobrnąć do celu. Nauka i praca – na 
tym powinieneś się teraz skupić najbardziej, a wkrótce osiągniesz 
oczekiwane rezultaty.  

STRZELEC – Spójrz prawdzie w oczy. Nie nadajesz się do lepi-
enia bałwana. Ale czego spodziewać się po kimś, kto wręcz nienawidzi 
zimy. Nie zazdrościmy, ale proponujemy kiedyś wspólnie ze znajomymi 
spróbować przemóc się do tej pory roku. 

KOZIOROŻEC – Ktoś bardzo dokładnie śledzi wszystkie Twoje 
ruchy. Cały czas czujesz się obserwowany. I nie są to błędne przeczucia. 
Ktoś cały czas dyktuje Ci co masz robić. Musisz to wytrzymać. Postaraj 
się nie zwariować.

WODNIK – Nie przejmuj się tak innymi. Oni z całą pewnością 
sobie poradzą, choć na pewno już przywykli do Twojej troski. Pozwól 
im trochę za sobą zatęsknić. Oni przekonają się ile dla nich znaczysz, 
a Ty się dowartościujesz. 

RYBY – Czas wziąć się do roboty. Nikt Cię nie wyręczy i aktualnie 
nie możesz na to liczyć. Każdy już wykonuje swoje obowiązki, więc i Ty 
powinieneś. Nudząc się do niczego nie dojdziesz. Uważaj, bo możesz 
stracić to, na co tak długo pracowałeś.

Zostały przeprowadzone kursy pierwszej pomocy przez 
instruktora P.P. Lidę Bogus, która jest pielęgniarką w naszej 
szkole. 

***
W dniach 20, 21 i 22 .11. 07  odbyła się pierwsza edycja kursu, 

w której  uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie 
II LO w Nowogardzie.

***
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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

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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 
(od 1-12 lat bez prowizji)

Plac Wolności 9 pok. 7a

•
•
•
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l. 
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4

W obiektywie  Jana Korneluka    -  Nowogard w szadzi
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Kupię dom w Nowogar-
dzie może być połowa lub 
piętro. 607 066 425.

• Kupię połowędomu lub 
piętro w Nowogardzie. Tel. 
606 265 333.

• Kupię mieszkanie 3 po-
kojowe bezczynszowe. 
600 897 758.

• 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.

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe, o pow. 113,3 
m kw, co gazowe, w starym 
budownictwie, I piętro + 
garaż. Tel. 0609 686 797.

• Sprzedam pomieszczenia 
warsztatowo-magazyno-
wo- 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.

• Małżeństwo poszukuje 
mieszkania do wynajęcia. 
607 934 481, 508 827 361.

• Do wynajęcia garaż blasza-
ny na ul. Dworcowej. Tel. 
885 941 730, 091 39 21 410.

• Poszukuję mieszkania 2 po-
kojowego do wynajęcia. Tel. 
0604 86 73 63.

• Pilnie poszukuję kawalerki 
do wynajęcia. 607 761 696, 
783 688 105.

• Sprzedam mieszkanie 
dwupoziomowe na pod-
daszu, 2 pokoje, kuchnia 
+ antresola, nowe budow-
nictwo, indywidulane c.o. 
Tel. 606 253 428. 

• Poszukuję kawalerki do wy-
najęcia w Nowogardzie. Tel. 
600 769 600.

• Garaż do wynajęcia przy ul. 
Leśnej. 091 39 28 108, 605 
85 80 85.

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe. 509 861 731.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Ford Fiesta 

1,1, rok produkcji 1992, 
stan bardzo dobry. Tel. 
662 818 601.

ROLNICTWO
• Sprzedam prosiaki. 091 418 

98 24.
• Sprzedam maciory po 

dwóch miotach oraz war-
chlaki. 091 39 17 366.

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 – usłu-
gi kominiarskie. 091 39 
25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i miesz-
kań. 0604 373 143.

• Pranie tapicerki samocho-
dowej (osobowe, busy, cię-
żarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• TIPSY – tanio i profesjo-
nalnie. Tel. 504 589 679.

• Masaże. 609 799 687.
• Tipsy i wizaż. 512 012 820.
• MASAŻ I AKUPRESURA 

– wizyty po uzgodnieniu 
terminu i godziny z pra-
cownikiem Gabinetu Kos-
metycznego w Nowogardzie 
ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu 
do klienta.

• Gabinet Kosmetyczny: tip-
sy, pedicure, henna, ma-
kijaż; ul. Boh. Warszawy 
103a. Tel. 697 408 391.

• Usługi budowlane: remonty 
mieszkań, kafelki, wykoń-
czenia. 693 021 097.

• Usługi remontowo-budow-
lane. Tel. 784 053 493.

• Kuchnie, zabudowy, szafy, 
wnęki, meble na wymiar, 

montaż mebli gotowych. 
Tel. 606 883 936.

• Usługi ogólnobudowlane, 
wykończenia wnętrz, gla-
zura. 091 39 27 132.

• Usługi ogólnobudowla-
ne, kompleksowe remon-
ty, wykończenia mieszkań. 
669 030 945, 600 384 853.

• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.

• Usługi remontowo – wy-
kończeniowe i stolarskie. 
Tel. 661 495 492.

• Rozliczanie podatkowe 
PIT-y 20 zł/ deklaracja. Tel. 
695 770 724.

• Artystyczne malowanie po-
koi, pokoi dziecięcych. Tel. 
66 77 84 333.

PRACA
• Potrzebne panie do opieki 

w Niemczech. Tel. 091 39 
21 538.

• Zatrudnię murarza i po-
mocnika murarza. 0501 
549 756, 091 39 20 970.

• Hotel Oskar zatrudni recep-
cjonistkę i sprzedawcę. Tel. 
091 39 20 091, 602 474 266.

• Praca Holandia: spawacze 
– elektr., mig-mag; mon-
terzy – czyt. rysunku tech. 
Tel. w Polsce 660 183 877 
do 5.01.2008 r.; w Holan-
dii: 0031 612 119 350 od 
14.01.2008 r.

• Zatrudnimy montażystów 
okien – Fabryka Okien i 
Drzwi PCV „Okno” Nowo-
gard. 091 39 25 639.

INNE
• GRZEJNIKI c.o. panelo-

we, 2-płytowe, do miesz-
kania, domku, różne roz-
miary, także nietypowe, 
nowe i używane. Tel. 091 
46 00 518 lub 501 466 467.

• JUNKERSY gazowe, do 
kuchni, łazienki, wersja 
świeczkowa lub elektro-
niczna 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, Vail-
lant, moc 18-21 kw, małe 
gabaryty, idealne do do-
mku, baru, cena od 150 zł. 
Tel. 091 469 03 38 lub 0501 
466 467.

• PIECE gazowe c.o., Vail-
lant, wiszące lub stojące 
– ogrzewanie lub dwu-
funkcyjne (ogrzewanie + 
ciepła woda) używane z 
gwarancją, serwisowa oraz 
GAZOWE podgrzewa-
cze wody 130-190 litrowe, 
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 cyfro-
wy FUJI FILM FINE PIX 
S6500, na gwarancji, cena 
1450 zł. Tel. 605 522 340.

• Sprzedam owczarki nie-
mieckie, szczenięta 6 tygo-
dniowe, czarne podpalane, 
rodzice z rodowodem. Wia-
domość po 18.00 tel. 091 39 
20 106.

• Sprzedam kaseton świetlny, 
dwustronny, nowy, nieuży-
wany o wymiarach 0,8 m 
wys. x  1,5 m szer., cena 680 
zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam fabryczną to-
karkę do drewna oraz fre-
zarkę reszel DFMA 30. Tel. 
603 366 286.

• Kupię drewno tartaczne, 
nadające się na palety. Tel. 
091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam tanio urządzą-
dzenia chłodnicze do sklepu 
– ladę, witrynę i inne wypo-
sażenie. Tel. 607 504 083.

• Sprzedam TV Lg 21” RZ 
– 21FD70RX na gwarancji, 
dokumentacja, mało uży-
wany, cena 670 zł. Tel. 0605 
522 340, 091 39 22 783.
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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

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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

          Nowogard 07.01.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Sprzedawca
3. Robotnik budowlany
4. Magazynier
5. Nauczyciel 
jęz. polskiego, historii
6. Kierowca C+E
7. Recepcjonista-barman
8. Strażnik więzienny
9. Psycholog, 
Inż.budownictwa
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 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 ,  „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany 
uzyskać  o d  n ie j  pi s 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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Uwaga wędkarze
W najbliższą niedzielę 13 stycznia odbędą się zawody spininigowe „Troć 

2008” na rzece Rega, w okolicy miejscowości Nowielice. Zawody organizuje 
Koło M-G PZW Nowogard.

Wyjazd o godzinie 7.00. Zbiórka przy ul. 5-go Marca.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 10 stycznia. Startowe 10 zł.
W razie spadku temperatury poniżej – 5 stopni C lub złych warunków 

atmosferycznych zawody będą odwołane. Kontakt w sklepie „Wędkarz” 
tel. 091 39 22 128.

LZS Nowogard zaprasza!
VI Grand Prix Wybrzeża w szachach w Nowogardzie
 oraz Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowogard

Zapraszamy wszystkich chętnych na 
Turniej Szachowy który odbędzie się 
13 stycznia 2008r o godzinie 10.00 w 
Klubie Szachowym przy pl. Szarych 
Szeregów w Nowogardzie . Zapisy 
od godziny 9.30 . Wpisowe : seniorzy 
– 10zł , juniorzy – 5 zł .
Organizatorzy przewidują puchary i 
nagrody dla najlepszych zawodników 

turnieju , dla najlepszych juniorów , 
seniorów powyżej 65 lat ,  oraz dla 
najlepszych zawodników w kategorii 
senior i junior z Nowogardu.
Wszelkich informacji udzielamy 
po numerem telefonu-510858503, 
695020959.
Prosimy o kontakt ewentualnych 
sponsorów!!!

Pomorzanin wznawia 
treningi

Dziś Pomorzanin wznowi treningi. Znane są już terminy meczów spa-
ringowych, rozkład zajęć, ale nadal nie wiadomo, jacy zawodnicy wezmą 
w nich udział. 

Dziś o godzinie 17.00 na stadio-
nie odbędzie się pierwszy trening 
seniorskiej drużyny Pomorzanina 
Nowogard pod wodzą nowego tre-
nera Zbigniewa Gumiennego. Zarząd 
klubu zaprasza na nie wszystkich 
zawodników, którzy chcą repre-
zentować Pomorzanina w ligowych 
rozgrywkach.

Pytany o szczegóły przygotowań 
do rundy rewanżowej piłkarskiej V 
ligi nowy szkoleniowiec Pomorza-
nina wyjaśnił, że treningi odbywać 
się będą zarówno w hali jak i na 
powietrzu. Znane są już terminy 
meczów kontrolnych. Wszystko 
rozpocznie się w najbliższą niedzielę 
w Goleniowie, gdzie rozegrane zo-
staną halowe mistrzostwa powiatu. 
Aż trudno uwierzyć, ze Pomorzanin 
jest obrońcą tytułu. Tydzień później, 
20 stycznia, być może odbędzie się 

mecz pomiędzy seniorami a druży-
ną występującą w I klasie juniorów. 
Jest to jednak uzależnione od tego 
czy podopieczni Pawła Kaczmarka 
wznowią już treningi. 26 stycznia 
odbędzie się sparing z Masovią Ma-
szewo, tydzień później zaplanowany 
jest mecz z Promieniem Mosty a 
jeszcze w następną sobotę z Sarmatą 
Dobra Nowogardzka. Po raz drugi z 
Masovią Pomorzanin zmierzy się 23 
marca, a 1 marca odbędzie się mecz 
z Iną Goleniów. Seria sparingów 
zakończy się meczem z Arkonią 
Szczecin 8 marca chyba, ze uda się 
zagrać jeszcze z rezerwami KP Police 
w jakimś wolnym terminie.

Miejsca rozegrania tych spotkań 
uzależnione będą od warunków at-
mosferycznych i ustalane będą a na 
tydzień przed samymi meczami.

Andrzej Garguliński

Po przerwie świątecznej rusza 
halówka LZS

W najbliższą środę po raz pierwszy w tym roku spotkają się drużyny ry-
walizujące w halowej lidze piłkarskiej zorganizowanej przez nowogardzki 
LZS. Jak zwykle pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 18.30.

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.

Bez wątpienia wydarzeniem kolejki 
będzie mecz na szczycie między lide-
rującymi Oldbojami a zajmującym 
drugą pozycję Błotnem. Trzecia z 
niepokonanych drużyn, czyli Mięt-
no będzie miała teoretycznie łatwe 
spotkanie z przedostatnim Wojcie-
szynem, który do tej pory nie zdołał 
ani wygrać ani zremisować. Bez zdo-
byczy punktowych pozostają również 
Nowogard, Żabowo i Wierzbięcin. 

Pozostałe mecze:
18.30 Nowogard – Ostrzyca,
18.42 Wyszomierz –Słajsino,
18.54 Błotno – Oldboje,
19.06 Osowo – Kulice,
19.18 Wojcieszyn – Miętno,
19.30 Wołowiec – Sikorki,
19.42 Wierzbięcin – Karsk,
19.54 Dąbrowa – Jarchlino,
20.06 Żabowo – Długołęka.

Andrzej Garguliński

Podczas przygotowań do rundy rewanżowej poprzedniego sezonu 
aura była na tyle łaskawa, że nasi piłkarze biegali po zielonej mu-
rawie. jak będzie w tym roku.
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P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

REKLAMAREKLAMA

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

C M

REKLAMA REKLAMA

375

12,000

Jasełka w Szkole Podstawowej 
w Długołęce  

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku, Jezus z Marią asystują przy 
boku, przy boku. Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg-Dziecina w Betlejem, 
w Betlejem.

Święta Narodzenia Pańskiego…Ileż 
to szczęścia i radości niosą ze sobą 
te słowa. Ileż wspomnień budzą one 
w naszych sercach…Jest w naszym 
kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
przy wzejściu wieczornej gwiazdy na 
niebie, ludzie łamią się „chlebem” wi-
gilijnym przekazując sobie wzajemnie 
najtkliwsze życzenia. Wpisując się w 
tę tradycję w Szkole Podstawowej  w 
Długołęce w dn. 19 grudnia 2007r., 
tuż przed samymi świętami Bożego, 
Narodzenia wystawione zostały Jaseł-
ka, czyli historia narodzenia Jezusa. 
Przygotowania do występów, na 
które zostali zaproszeni mieszkańcy 

Długołęki, Krasnołęki i Wyszomierza 
rozpoczęły się jeszcze w listopadzie. 
Zaangażowanie młodych aktorów 
w próby, które odbywały się prawie 
codziennie, było ogromne i z każ-
dym dniem, przybliżającym ich do 
występu, coraz większe. Dzieci starały 
się jak najlepiej  sprostać wyzwaniu 
jakim jest występ publiczny. Czar  
polskich kolęd, tych śpiewanych z 
zapałem przez dzieci, jak również 
wygrywanych na fletach, sprawił, że 
w czasie występu wszyscy poczuliśmy 
atmosferę zbliżających się świąt Boże-
go Narodzenia.

 

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serce człowieka 
smutne cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków 
pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.

Wszystkim mieszkańcom Długołęki, Krasnołęki i Wyszomierza oraz rodzi-
com dzieci biorących udział w Jasełkach serdecznie dziękujemy za  tak liczne 
przybycie na nasze przedstawienie.                      

M. Sawicka
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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.

REKLAMA

Laur Cisowy 2007
W ubiegły piątek 04 stycznia 2008 roku w nowogardzkim ratuszu odbyło 

się posiedzenie 14-osobowego składu Kapituły celem przyznania wyróżnień 
honorowych tegorocznej edycji ”Lauru Cisowego” za szczególne osiągnięcia i 
zasługi w promowaniu Ziemi Nowogardzkiej w poszczególnych dziedzinach 
życia społeczno-gospodarczego.

Decyzją Kapituły nominowanymi do nagrody w poszczególnych dziedzi-
nach zostali:

gospodarka:
- Stanisław Osajda – PHU „Eso”  
- Stefan Wyszomirski - Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „Stiwbud”
- Zdzisław Korszeń - PH „HURTPOL”   
kultura:
- Konstanty Spurgiasz 
- Ryszard Zagórski
- Zofia Pilarz
- Barbara Źróbek
- Mikołaj Kubiak
oświata
- Aldona Kopycińska
- Barbara Papuszka
- Lidia Tatara
sport
- Michał Kozera
- Jacek Cieślak
- Rafał Rożek
- Andrzej Nowak
- Paweł Kaczmarek

ochrona środowiska
- Sławomir Kucal
- Michał Bociarski
- Marta Bociarska
działalność społeczna
- Kazimierz Łukjaniuk
- Cezary Komisarz
- Elżbieta Miziorko
Specjalny Laur Cisowy
- Lisaweta von Zitzewitz  

Laureatów tegorocznego wyróż-
nienia „Laur Cisowy 2007” pozna-
my podczas uroczystego Spotkania 
Noworocznego, które odbędzie się 

dnia 18 stycznia o godz. 14.00 w 
sali widowiskowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury.                opr. LMM

Posiedzenie Kapituły Lauru Cisowego
foto Franciszek Karolewski 

Uwaga na oszustów
Po raz kolejny na terenie Nowogardu doszło do oszustwa polegającego 

na wyłudzeniu telekodów kart zasilających tzw. telefony komórkowe na 
kartę. 

Działanie sprawcy polega na tym, 
że dzwoni do punktu handlowego 
gdzie znajduje się terminal generu-
jący telekody przedstawiając się za 
przedstawiciela „Kolportera”, Policji 
lub innej instytucji z Warszawy i 
informuje, że z winy obsługującego 
terminal doszło do pomyłki – po-
wodującej konieczność uregulowania 
„manka” np. w wysokości 8000 zł. 
Jednocześnie sugeruje, iż jest moż-

liwość anulowania błędnej operacji i 
po zgodzie instruuje jak postępować. 
Po wygenerowaniu telekodów poleca 
niszczenie wydruków.

Policja zaleca ignorowanie tego 
typu telefonów i bezzwłoczne infor-
mowanie o takich próbach oszustwa 
Komisariat Policji w Nowogardzie 
tel. 112, 997, 091 57 92 311 lub 091 
57 92 380.

Ag

Program Leonardo da Vinci 
- konkursy 2008        

Zbliżają się terminy składania wniosków w programie Leonardo da Vinci na 
rok 2008. Program ten jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej 
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Jest on realizowany 
od 1 stycznia 2007 do końca grudnia 2013. Program Leonardo da Vinci ma na 
celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i 
uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania 
wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

Od 2008 nowością w programie są 
tzw. Projekty Partnerskie Leonardo. 

Wnioski mogą składać: szkoły za-
wodowe, instytucje kształcenia, usta-
wicznego, firmy szkoleniowe, przed-
siębiorstwa, partnerzy społeczni i ich 
organizacje, organizacje branżowe, 
izby przemysłowo-handlowe, pod-
mioty świadczące usługi doradztwa 
zawodowego i poradnictwa, ośrodki 
badawcze, organizacje non-profit i 
organizacje pozarządowe. 

Terminy składania wniosków: 
- Projekty Mobilności - 8 lutego 2008; 
- Projekty Partnerskie - 15 lutego 

2008; 
- Projekty Transferu Innowacji - 14 

marca 2008. 
Szczegółowe informacje można 

znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji pełniącej funkcję 
Narodowej Agencji Programu „Ucze-

nie się przez całe życie”.
Patrz: 

www.leonardo.org.pl/index.php/ida/52/
   LMM

Uwaga wędkarze
W najbliższą niedzielę 13 stycznia odbędą się zawody spininigowe „Troć 

2008” na rzece Rega, w okolicy miejscowości Nowielice. Zawody organizuje 
Koło M-G PZW Nowogard.

Wyjazd o godzinie 7.00. Zbiórka przy ul. 5-go Marca.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 11 stycznia. Startowe 10 zł.
W razie spadku temperatury poniżej – 5 stopni C lub złych warunków 

atmosferycznych zawody będą odwołane. 
Kontakt w sklepie „Wędkarz” tel. 091 39 22 128.
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1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m2, 
na działce 2177 m2, cena 180 000 zł

2. Połowa domu  w Dobrosławicach o pow.88 
m2, na działce 1959 m2, cena 168000 zł

3. Działka rolna  w Budnie z naturalnym 
rozlewiskiem wodnym  o pow. 6300 m2, 
cena 120000 zł

4. Dom wolnostojący z lokalem użytkowym 
Żdżary, 600 m 2, działka 2038 m 2 – 800 
000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 
180 m 2, działka 6300  m 2,do remontu 
kapitalnego – 305 000 zł 

6.  Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 
w Stepnicy- cena 110000 zł

7. Żdżary ziemia rolna o pow. 27 280 m2, 
przy lesie pomiędzy zabudowaniami, 
idealna do podziału – 295 000 zł

8. Mieszkanie w Ostromicach o pow. 58,7 
m2 z przynależną działką o pow.1700 m2, 
cena 160000 zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, 
o g ro d z on a ,  z   p o z wo l e n i e m  n a 
budowę,stawem, garażem, pow. 15000 
m2- cena 375000 zł  

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, 
przy drodze A-3, pow. 20900 m2 – cena: 
310 000 zł

11. Działka o pow.3700  m2 w Imnie w 
centrum wioski- cena 115000 zł

12. Działka o pow.3000  m2 w Białuniu w 
centrum wioski – cena 120000 zł

13. Mieszkanie w Maszewie pow. 60 m2 

– cena: 170 000 zł 
14. Działka budowlana w Stepnicy o 

pow.2024 m2- cena 45000 zł
15. Działka  budowlana w Kopicach( do 

wydzielenia geodezyjnego) ok. 600 m2- 
cena 40000 zł

21.Dom do kapitalnego remontu z garażem 
w Krzemiennej - cena 35000 zł

22. Działka budowlana w Komarowie pow. 
1200  m2 pozw. na budowę, projekt, uzbro-
jona – cena: 85 000 zł

23. Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 
m2 – cena: 210 000 zł 

24. Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 
3473 m2  - cena: 85 000 zł

25. Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 
3003 m2  - cena: 76 000 zł

26. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 
110 m2, działka o pow. 1062 m2  - cena: 
150 000 zł

27. Dom wolnostojący w Tarnówku pow. 110 
m2, działka 3000 m2  - cena: 310 000 zł

28. Działka w Przybiernowie pow. 682 m2  
- cena: 31 000 zł

29. Działka w Białuniu pow. 3000 m2 – cena: 
120 000 zł

30. Ziemia rolna w Tarnowcu pow. 20 000 
m2  - cena: 150 000 zł 

RENT- Nieruchomości
ROMANOWICZ 

Szczecin, ul. Rydla 66 
tel./fax 091 46 44 900, 

www. rent-romanowicz.pl

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A Tel. 607 73 98 66

JAZDA KONNA 
BRYCZKĄ I KULIGI

Ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”

II LO po raz czwarty 
w zestawieniu

Nowogardzkie II Liceum Ogólno-
kształcące po raz czwarty zostało 
uwzględnione się w rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych „Rzeczpospo-
litej” i „Perspektyw”. Podobnie jak 
w roku ubiegłym szkoła znalazł się 
w pierwszej setce zestawienia. Piąty 
raz z rzędu wygrało szczecińskie 
XIII LO.

W tym prestiżowym rankingu 
nowogardzka szkoła debiutowała 
w 2005 roku, gdy uplasowała się na 
140 miejscu. Rok później zanoto-
wała awans o 32 pozycje i znalazła 
się na miejscu 108. W 2007 roku 
II LO wdarło się do pierwszej setki 
dochodząc do 68 miejsca. W tym 
roku zanotowało niewielki spadek 
o siedem pozycji i zostało sklasyfi-
kowane na 75 miejscu. Tę pozycję 
zapewnili Michal Ćmil – laureat 
Olimpiady Wiedzy o Unii Europej-
skiej, Wojciech Koladyński – laureat 
Olimpiady Teologii Katolickiej, Aga-

ta Tychoniec – finalistak Olimpiady 
Teologii katolickiej oraz Andrzej Cy-
boroń – finalista Olimpiady Wiedzy o 
Prawach Człowieka. Również dzięki 
ich osiągnięciom II LO w rankingu 
szkół zachodniopomorskich zajęło 
piąte miejsce.

„Czwarte z rzędu znalezienie się 
w tym rankingu jest dla nas wielkim 
sukcesem i potwierdzeniem, że praca, 
jaką wykonujemy jest działaniem 
metodycznym, zaplanowanym i to 
pierwsze pojawianie się w tym zesta-
wieniu nie było przypadkowe. Nasz 
tegoroczny wynik jest podobny do 
wyniku ubiegłorocznego i jesteśmy z 
tego powodu bardzo szczęśliwi.” – po-
wiedział tuż po uroczystości podsu-
mowującej tegoroczne zestawienie 
dyrektor II LO Leszek Becela.

Gratulujemy po raz czwarty wie-
rząc, że nie ostatni.

Ag

Michal Ćmil i Andrzej Cyboroń są współtwórcami tegorocz-
nego sukcesu II LO. foto archiwum
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Nowogardzianie na spotkaniu 
Wspólnoty Taize

Coroczne spotkanie młodych ludzi organizowane przez Wspólnotę Taize 
tym razem odbywało się w Genewie. Nie zabrakło tam mieszkańców na-
szego miasta.

Jeśli ktoś jeszcze jakimś cudem nie 
wie czym jest Wspólnota Taize to dla 
porządku przypominamy, że jest to 
międzynarodowa wspólnota ekume-
niczna, założona w 1940 w Taize, we 
Francji, przez brata Rogera. Po śmier-
ci brata Rogera, zamordowanego 16 
sierpnia 2005, przełożonym Wspól-
noty został 51-letni brat Alois, katolik 
pochodzący z Niemiec. Co roku na 
przełomie grudnia i stycznia orga-
nizowane są modlitewne spotkania 
ekumeniczne nazywane Pielgrzymką 
Pokoju przez Ziemię. Spotkania za 
każdym razem odbywają się w innym 
kraju. Polska trzykrotnie gościła mło-
dzież, dwa razy we Wrocławiu i raz w 
Warszawie. 

W Nowogardzie zorganizowany był 
jeden z punktów, do którego mogły 
zgłaszać się osoby chcące wybrać się 
na Spotkanie. W grupie około pięć-
dziesięciu osób znalazł się sześcioro 
mieszkańców naszego miasta. Resztę 
miejsc w autokarze uzupełniali ludzie 
ze Szczecina, Stargardu, Choszczna 
i Gryfic. Grupa ruszyła do Genewy 
27 grudnia.

Nowogardzianie trafili do małej 
wioski Longirod niedaleko Genewy, 
gdzie mieli do dyspozycji cały dom.

„Każdy dzień Spotkania ma po-
dobny przebieg. – mówi ks. Marcin 
Szczodry – Z samego rana, około 
godziny 9.00, gromadziliśmy się w 
parafiach, które nas przyjęły i tam od-
bywała się modlitwa, śpiewy. Później 
były spotkania w grupach międzyna-
rodowych, gdzie wymienialiśmy się 
swoimi przeżyciami i wrażeniami, 
rozważaliśmy list przeora Wspólnoty, 
brata Aloisa. Potem jechaliśmy do 

Genewy, gdzie odbywał się dalsza 
część programu. Była to modlitwa, 
spotkania, które można było sobie 
dowolnie wybierać, a które odbywa-
ły się w różnych częściach Genewy. 
Wieczorem znowu modlitwa, kolacja i 
odjazd do miejsca zamieszkania. Idea 
Spotkań noworocznych ma na celu 
zaangażowanie i modlitwę o pokój na 
świecie. W tym roku najbardziej do 
nas przemawiały spotkania z osobami, 
które doświadczyły cierpień wojen-
nych., W naszej grupie byli Serbowie i 
Chorwaci, którzy opowiadali o swoich 
przeżyciach z czasów wojny.”

W tym roku w Spotkaniu wzię-
ło udział około 40 tysięcy osób. 
Największą, bo 9 tysięczną grupę 
stanowili nasi rodacy. Skąd taka po-
pularność Wspólnoty Taize wśród 
Polaków?

„Myślę, że to codzienna praca w 
parafiach i młodzież, która angażuje 
się w życie swoich wspólnot chętnie 
uczestniczy w Spotkaniach. Poza tym 
myślę, że wpływ na to ma również 
fakt, że Spotkania trzy razy odbywały 
się w Polsce, więc młodzi poczuli, że 
jest to propozycja dla nich i warto się w 
to angażować.” – mówi ks. Marcin.

Przed laty wyjazd na Europejskie 
Spotkanie Młodych traktowane było 
jako okazja do taniego zwiedzenia 
ciekawego miejsca. Teraz, gdy wyjazd 
zagraniczny nie jest aż tak atrakcyjny 
w parafiach pojawia się mniej przy-
padkowych osób.

„Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu 
był to atrakcyjny wyjazd sylwestrowy. 
Teraz osoby, które się decydują, wiedzą 
czego chcą, wiedzą, że będą uczestni-
czyć w spotkaniach, w modlitwie, a 

przy okazji zwiedzą ciekawe miejsc. 
Będą miały okazję spotkać się z wie-
loma narodowościami i w taki sposób, 
poprzez wspólną zabawę, tradycyjną 
na różnych narodowości, przywitać 
nowy rok. Samo nadejście nowego 
roku, wyglądała tak, że wcześniej 
była modlitwa o pokój na świecie, a 
gdy dochodziła północ rozpoczęła się 
zabawa tzw. święto narodów. Każdy 

kraj przygotowywał swój program, 
więc była to niesamowita różnorod-
ność. A oprócz tego nasi gospodarze 
poczęstowali nas lampką wina, gdyż 
rejon, w którym mieszkaliśmy słynie z 
uprawy winnej latorośli.” – opowiada 
ks. Marcin. 

Grupa nowogardzka wyjechała z 
Genewy 1 stycznia.

Ag

Pamiątkowe zdjęcie nowogardzkiej grupy.

Dokarmianie ptaków 

Wróble będą wdzięczne za nasiona, 
sikorki za kawałek słoniny - ornito-
lodzy proszą o dokarmianie ptaków. 
Jesień i zima to dla nich najtrudniej-
szy okres. Mnóstwo ptaków ginie 
właśnie w tym czasie z zimna i braku 
jedzenia. To teraz ptaki zaglądają do 
naszych okien i przysiadają na balko-
nach prosząc o pomoc. Najbardziej 
naszej pomocy w okresie zimowym 
potrzebują sikorki i wróble. Ale także 
sójki i sroki, które choć mieszkają w 
lasach, zimą zaglądają do karmników. 
Ornitolodzy podkreślają także, że 
karmić ptaki powinniśmy rozsądnie. 
Nieprawidłowe dokarmianie przyno-
si więcej szkód niż pożytku i z ochro-
ną przyrody niewiele ma wspólnego. 
Nie powinniśmy więc dawać ptakom 
pokarmów, które zostały na naszym 

stole. Nawet chleb czy bułki nie są 
wskazane. Jedzenia nie powinno być 
też solone ani przyprawiane. Ptaki 
możemy też karmić zmarzniętymi 
owocami jemioły, dzikich jabłoni, 
gruszy i śliw, jarzębiny, bzu, tarniny, 
róży. Wróble będą nam wdzięczne za 
nasiona zbóż i słonecznika. Sikorki za 
kawałek słoniny czy kulkę ze smalcu. 
Najważniejszą zasadą jest jednak 
to, żebyśmy - jeśli już zaczniemy 
wykładanie pokarmu - robili to sy-
stematycznie, zwłaszcza w okresie 
długotrwałych silnych mrozów i 
utrzymywania się pokrywy śniegu. 
Ptaki przyzwyczajają się do miejsc, 
w których znajdują pokarm, a pozba-
wione go, zginą.

Opr. LMM

Sikorka bogatka przy karmniku z nasionami

Oferta artystyczna NDK
- 13.01.2008 r. (niedziela) Nowo-
gardzki Dom Kultury (sala wido-
wiskowa) zaprasza o godz. 13.00 
na VXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIE-
STRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. 
W programie aukcje, występy arty-
styczne, o godz. 20.00 światełko do 
nieba (plac przed domem kultury).

- 18.01.2008 r. (piątek), godz. 
14.00 Urząd Miejski w Nowogardzie 
oraz Nowogardzki Dom Kultury 
(sala widowiskowa) zapraszają na 
uroczystość wręczenia Laurów Ci-
sowych oraz podziękowań Mecena-
som Kultury. Wstęp za okazaniem 

zaproszeń. W programie: widowisko 
artystyczne, wręczenie Laurów Ciso-
wych, spotkanie.

- 19.01.2008 r. (sobota), godz. 
17.00 Nowogardzki Dom Kultu-
ry (sala widowiskowa) zaprasza 
WSZYSTKIE BABCIE I DZIAD-
KÓW z okazji ich święta na wido-
wisko pt. „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I 
SIEDMIU KRASNOLUDKÓW”    w 
wykonaniu młodych artystów z No-
wogardzkiego Domu Kultury w reż. 
Anety Drążewskiej. Wstęp wolny.

patrz także strona 9
Opr. LMM
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DU A MOC - SUPER CENA

HUSQVARNA 55

Model do nawet trudnych zada . Niezawod-
na, wytrzyma a, wielozadaniowa o du ej
mocy - 3,4 KM

Cena promocyjna
brutto 1649 z

Poprzednio 1899 zł

• 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

(Podkowa)

Pilarki spalinowe 

już od 499 zł

2 LATA GWARANCJI, CZĘŚCI ZAMIENNE, SERWIS
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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.

Sąd Rejonowy w Gryficach 
wyrokiem z dnia 28 listopada 2007 r. Sygn. akt VI K 729/07 

po rozpoznaniu sprawy Andrzeja Wdowińskiego 
wymierzył mu karę grzywną 

w wysokości 50 stawek dziennych 
przy przyjęciu że jedna stawka dzienna wynosi 30zł 

orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanic-
znych w ruchu lądowym na okres 3 lat, 

na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich po-
jazdów mechanicznych okres zatrzymania prawajazdy od 

dnia 10.08.2007r.  zasądził od oskarżonego na rzecz Pomocy 
Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych 

„ Kierowcy - Dzieciom „w Poznaniu świadczenie 
pieniężne w kwocie 200,- zł oraz orzekł podanie wyroku 

do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie w prasie 
lokalnej za czyn z art.!78a§l kk 

polegający na tym, że w dniu 10.08.2007r. o godz. 15.20 
w Płotach na ul. I Armii Wojska Polskiego kierował samo-
chodem   marki Opel   znajdując się w stanie nietrzeźwości 
sięgającym l ,62 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu.

INFORMACJA
Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddz. Nowogard informuje, że w 

oparciu o Żarz. PKPS w Szczecinie oraz wspólne porozumienie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Kościołem Ewangeliczno-
Chrześcijańskim SBÓR w Nowogardzie i PCK Oddz. Nowogard ustalono, 
że od 01.01.2008r. żywność unijna wydawana będzie przez PKPS tylko dla 
mieszkańców miasta Nowogard na podstawie potwierdzenia wydanego 
przez pracownika socjalnego MOPS. Do ubiegania się do otrzymania 
żywności uprawnieni są:

• Rodziny wielodzietne z dziećmi do lat 18 oraz starsze, gdy uczą się w 
szkołach średnich (bez studiów) - od trojga dzieci;

• Samotnie wychowujący dzieci, kobiety lub mężczyźni bez pracy oraz o 
niskich zarobkach, bądź dziećmi z różnymi schorzeniami;

• Bezdomni - bez stałego zameldowania;
• Emeryci i renciści o dochodach 700 zł dla samotnych, oraz 1200 zł w 

rodzinie.
• EMERYCI I RENCIŚCI nie muszą dostarczać potwierdzenia z MOPS 

- winni natomiast dostarczyć odcinki emerytury lub renty.
Pozostali nie wymienieni w w/w grupach winni udokumentować i 

potwierdzić u pracownika socjalnego w MOPS swoją trudną sytuację 
materialną, w tym osoby bezrobotne - samotne nie objęte pomocą w in-
nych grupach rodzinnych.

Wszystkie osoby ubiegające się o pomoc żywnościową-zobowiązane są do 
złożenia wniosków wykazujących stan rodzinny i wysokość dochodów,

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Oddział w Nowogardzie

informuje, że od 01.01.2008 r. 
zmieniły się zasady wydawania żywności unijnej 

dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.
Zainteresowanych prosimy o złożenie wniosków wraz z 

udokumentowaniem swoich dochodów w rodzinie. Żywność 
wydawana będzie tylko dla mieszkańców zameldowanych 

w mieście Nowogard.

Bliższe informacje w Oddziale PKPS przy ul. 700-lecia 
14 a w każdy poniedziałek i piątek od 10:00 do 12:00.

Znakowanie owiec i kóz 
od 1 stycznia 2008 r.

Od 1 stycznia 2008 r. wszystkie owce i kozy przeznaczone do han-
dlu wewnątrzwspólnotowego (sprzedaż z Polski do innych krajów UE) 
obowiązkowo muszą być oznakowane elektronicznym identyfikatorem. 
Obowiązek znakowania owiec/kóz elektronicznymi identyfikatorami (tzw. 
chipami) wynika z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 
2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz 
zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG 
i 64/432/EWG.

Obowiązek ten jest wpisany do Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt z dnia  2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.), której 
przepisy stanowią, że  od 1 stycznia 2008 r. wszystkie owce i kozy przeznac-
zone do handlu wewnątrzwspólnotowego muszą być oznakowane dwoma 
kolczykami (mieć założone dwa kolczyki), w tym jednym zawierającym 
elektroniczny identyfikator.

W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przypomina posiadaczom owiec i kóz, że od 1 stycznia 2008 r. zmieniają się 
przepisy dotyczące znakowania zwierząt. Owce i kozy, które będą przeznac-
zone do handlu (obrót wewnątrz Wspólnoty) należy znakować kolczykiem 
zwykłym w lewym uchu i elektronicznym umieszczonym w prawym uchu. 
Natomiast zwierzęta przeznaczone do obrotu krajowego znakuje się poprzez 
założenie, dwóch kolczyków zwykłych.

Nie zmieniają się zaś przepisy określające, w jakim terminie zwierzęta 
powinny być oznakowane. Posiadacz owcy / kozy jest obowiązany oznakować 
zwierzę przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada (gospodarstwa, 
w którym  się urodziło), jednak nie później niż 180 dni od dnia urodzenia 
danej sztuki.

Wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem owiec albo kóz do 
rejestru można załatwić w biurze powiatowym ARiMR. Posiadacze zwierząt 
zamierzający oznakować owce/kozy kolczykami z elektronicznymi identyfika-
torami muszą wystąpić do Biura Powiatowego ARiMR o przydzielenie puli 
numerów identyfikacyjnych, niezbędnych do indywidualnego oznakowania 
tych zwierząt. Rolnik może zamówić pulę numerów bez elektronicznego iden-
tyfikowania (na dwa zwykłe kolczyki) lub pulę numerów do elektronicznego 
identyfikawania (tj. numeru na kolczyk zwykły i takiego samego na kolczyk 
z elektronicznym identyfikatorem tzw. chipem).

Biuro powiatowe udziela posiadaczowi zwierząt odpowiedzi odrębnie dla 
kolczyków zwykłych i dla kolczyków z elektronicznymi identyfikatorami w 
następującej formule:

a) Odpowiedź na wniosek o wydanie kolczyków – z pieczątką „Autory-
zowane do produkcji” – dla kolczyków zwykłych,

b) Odpowiedź na wniosek o wydanie kolczyków – z pieczątką „Auto-
ryzowane do produkcji – identyfikator elektroniczny” – dla kolczyków z 
elektronicznymi identyfikatorami.

Dopiero dysponując takimi „odpowiedziami” posiadacz zwierząt może 
zamówić u dostawców kolczyków (znajdujących się na liście prowadzonej 
przez ARiMR) oddzielnie kolczyki zwykłe i oddzielnie kolczyki z elektron-
icznym identyfikatorem. Kolczyki te może zamówić u jednego lub u różnych 
dostawców. Zamówienie do wybranego dostawcy (wraz z otrzymaną z biura 
powiatowego ARiMR odpowiedzią z pieczątką „Autoryzowane do produkcji” 
lub „Autoryzowane do produkcji – identyfikator elektroniczny”) posiadacz 
zwierząt może wysłać osobiście lub za pośrednictwem biur powiatowych 
Agencji.

Komunikat AR iMR opr. LMM
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Sołtys i Rada Sołecka 
Słajsina 

składają serdeczne 
podziękowania 

dla Urzędu Miejskiego 
oraz 

firmy Poland Fur 
Production Sp. z o.o. 
za sfinasowanie paczek 
świątecznych dla dzieci 
z naszej miejscowości.

PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIA

Chciałbym serdecznie 
podziękować 

burmistrzowi Nowogardu,
pracownikom PUWiS-u,

nauczycielowi II LO 
Andrzejowi Nowakowi,

Straży Pożarnej
za pomoc 

w uruchomieniu 
lodowiska na os. Gryfitów

Krzysztof Kosiński

Z okazji urodzin
kochanej żonie, 
mamie, babci

Grażynie Salwa
moc najserdeczniejszych 

życzeń,
dużo zdrowia, 

uśmiechu i powodzenia
składają

mąż, dzieci i wnuczek

ŻYCZENIA

Środki unijne są w rolnictwie 
dobrze wykorzystywane

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
zawarła w minionym roku 
z rolnikami ponad 2,2 tys. 
umów na dofinansowanie in-
westycji w gospodarstwach 
rolnych. Umowy te dotyczą 
wniosków złożonych w ram-
ach dodatkowego naboru na 
„Inwestycje w gospodarst-
wach rolnych” wspierane z 
Sektorowego Programu Op-
eracyjnego „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich” (na 
lata 2004-2006). Z dofinan-
sowania realizowanych in-
westycji w gospodarstwach 
rolnych skorzystało w sumie 
ponad 20 tys. rolników. 

D o d a t k o w o  A R i M R 
przyjmowała wnioski 16 
kwietnia 2007 r. Środki na 
ten cel zostały wygospo-
darowane z całego SPO 
i skierowane na dofinan-
sowanie inwestycji w gos-
podarstwach rolnych. Do 
dyspozycji rolników było 
blisko 220 mln zł. Zawarte 
z rolnikami umowy w pełni 
wyczerpały pieniądze ski-
erowane z Sektorowego 
Programu Operacyjnego na 
„Inwestycje w gospodarst-
wach rolnych”. 

W sumie na wnioski 
składane wcześniej i te z 
dodatkowego naboru (z 

16 kwietnia) dotyczące 
„Inwestycji w gospodarst-
wach rolnych” realizowan-
ych w ramach SPO 2004-
2006 rolnicy otrzymali z 
ARiMR dofinansowania w 
wysokości ponad 2,2 mld zł. 
ARiMR przelała na rachunki 
bankowe rolników, którzy 
zrealizowali już inwestycje, 
blisko 2 mld zł. Najczęściej 
realizowanymi inwestycjami 
był zakup maszyn rolnic-
zych.

Na wszystkie działania 
real izowane w ramach 
SPO „Restrukturyzacja i 
modern izac ja  sek tora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich” 2004-
2006 ARiMR wypłaciła roln-
ikom i przedsiębiorcom ok. 
4,5 mld zł. Kolejne płatności 
są realizowane. Do dys-
pozycji rolników by ło w 
tym programie sektorowym 
łącznie 5,4 mld zł. Wszyst-
kie te środki zostały za-
kontraktowane i Agencja 
podpisała z beneficjentami 
umowy na ich wydatkow-
anie. Najwięcej pieniędzy 
ARiMR wypłaciła na  dofi-
nansowanie inwestycji w 
gospodarstwach rolnych 
(wspomniane wyżej 2 mld 
zł). Blisko 1 mld zł trafił już na 
rachunki przedsiębiorców, 
którzy modernizowali  przet-
wórstwo i rozwijali marketing 

artykułów rolnych. Około 250 
mln zł pochłonęło dofinan-
sowanie przedsięwzięć ski-
erowanych na różnicowanie 
dzia łalności rolniczej i 
tworzenie na wsi alternaty-
wnych źróde ł dochodu. 
Rolnikom, którzy rozwi-
jali i ulepszali infrastrukturę 
techniczną ARiMR wypłaciła 
dotychczas ze środków 
przeznaczonych na SPO 
Rolnictwo ponad 100 mln 
zł. 

W ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego 
„Rybołówstwo i przetwórst-
wo ryb” 2004-2006 ARiMR 
zrealizowała dotychczas 
płatności na kwotę blisko 
0,5 mld zł. Na ten program 
ARiMR miała w dyspozycji 
blisko 1,1 mld zł. Beneficjen-
ci wnioskowali  w sumie o 
dotacje w wysokości 1,4 
mld zł. Dotychczas ARiMR 

zawarła umowy na wypłatę 
blisko 900 mln zł. 

W Planie Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2004-
2006, tak jak w SPO Rolnym, 
Agencja zakontraktowała 
wszystkie dostępne środki 
f inansowe. Dotychczas 
wypłaciła rolnikom ok. 14 
mld zł. 

Przy finansowaniu pro-
gramów realizowanych w 
latach 2004-2006 przez AR-
iMR obowiązuje zasada n+2. 
Wypłata pieniędzy w ramach 
umów zawartych z rolnikami 
i przedsiębiorcami z sek-
tora rolno-spożywczego jest 
możliwa w okresie dwulet-
nim od momentu ich zawar-
cia. Ta zasada gwarantuje, 
że środki finansowe mogą 
być w pełni wykorzystane. 

Radosław Iwański, 
rzecznik prasowy ARiMR

Lodowisko na Gryfitów
Radny Kosiński dotrzymał słowa organizując stworzenie lodowiska na 

osiedlu Gryfitów. Swojej części umowy nie dotrzymała gmina.

O tym, że na osiedlu Gryfitów ma 
powstać lodowisko dowiedzieliśmy się 
podczas grudniowej sesji Rady Miej-
skiej. Burmistrz Kazimierz Ziemba 
pytany wówczas o tereny przekazane 
radnemu Kosińskiemu pod budowę 
skateparku wyjaśnił, że nie są one 
jego własnością, a jedynie je użytkuje 
organizując tam rozmaite imprezy. 
Powiedział też o jego planach zrobienia 
tam lodowiska mówiąc, że już nawet 
zakupił folię do wyłożenia dołu, w 
którym ma być lód. „Gminie pozostaje 
jedynie zadbać o mróz”  - zakończył 
żartobliwie. Patrząc na termometr 
za oknem możemy wysnuć ponury 
wniosek, że gmina znowu nie spełniła 
swego obowiązku.

Ag
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Pomnik przyrody w Błotnie. 

 Witamy wśród nas...
WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Eweliny Jóźwiak 
ur. 31.12.07 z Dobrej

Syn Anny i Tomasza 
Krakowiak ur. 2.01.08 
ze Szczecina

Syn Kamili Grabowskiej 
ur. 2.01.08 z Żabowa

Syn Doroty Gmachowskiej 
ur. 2.01.08 z Nowogardu

Syn Marleny Bakalarz ur. 
7.01.08 z Radowa

Córka Marty Błaszczyk ur. 
7.01.08 z Nowogardu
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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

KLASYCZNA MODA 
MĘSKA

    

Zapraszamy
Nowy Pawilon Handlowy

ul. Wojska Polskiego 4

• koszule
• swetry
• golfy
• bluzy
• spodnie
• marynarki
• galanteria i inn.

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.

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

Oddam 
8 tygodniowe ratlerki

piesek i suczka 
tylko odpowiedzialnym 
i kochającym zwierzęta. 

Tel. 664 788 401

Dnia 11.01.2008 r. (piątek) 
w godz. od 14.00 do 15.00 

w sklepach “Biedronka” 

odbędzie się zbiórka 
artykułów spożywczych w ramach akcji 

DOŻYWIANIA DZIECI. 
Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję. 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

Gospodarswto rolne, ferma drobiu

zatrudni osoby 
przy pracach remontowych 
budynków i odsłudze fermy 

drobiu gm. Płoty 
miejscowość Potuliniec.

Kontakt 601 73 38 91, 601 73 38 92.

Firma zatrudni 
kelnerki, kucharza 
i pomoc kuchenną. 

Kontakt nr tel.
091 39 22 225
magazyniera 

(pracownik hurtowni) 
Kontakt nr tel. 

091 39 26 925

         1% 
NA SZLACHETNY 

          CEL 

Zarząd Rejonowy PCK 
w Nowogardzie

Zgodnie z Ustawą o działalności Pożytku Publicznego każdy podatnik może 
przekazać 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku 

publicznego.

 Nasze konto 56 9375 1012 4200 0664 2000 0010
  Na co przeznaczamy środki?
• na dożywianie dzieci
• organizowanie wypoczynku letniego dla najuboższych dzieci
• na pomoc dla rodzin dotkniętych bezrobociem
• na pomoc poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych   i katastrof
• na promocje zdrowia i walkę z patologiami wśród dzieci  i młodzieży

WARTO ZAUFAĆ PCK !!!!

REKLAMA
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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

Kupię garaż 
w centrum 
(okolice NETTO, 

kościoła, ul. Lutyków)

Tel. 508 249 767

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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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NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Kupię połowędomu lub piętro w 
Nowogardzie. Tel. 606 265 333.

• 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 czteropo-
kojowe, o pow. 113,3 m kw, co ga-
zowe, w starym budownictwie, I 
piętro + garaż. Tel. 0609 686 797.

• 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.

• Małżeństwo poszukuje mieszka-
nia do wynajęcia. 607 934 481, 
508 827 361.

• Do wynajęcia garaż blaszany na 
ul. Dworcowej. Tel. 885 941 730, 
091 39 21 410.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojo-
wego do wynajęcia. Tel. 0604 86 
73 63.

• Pilnie poszukuję kawaler-
ki do wynajęcia. 607 761 696, 
783 688 105.

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe na poddaszu, 2 poko-
je, kuchnia + antresola, nowe 
budownictwo, indywidulane 
c.o. Tel. 606 253 428. 

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia 
w Nowogardzie. Tel. 600 769 600.

• Garaż do wynajęcia przy ul. Leś-
nej. 091 39 28 108, 605 85 80 85.

• Sprzedam ziemię 29 arów. Tel. 
501 509 694.

• Poszukuję do wynajęcia miesz-
kania 2 pokojowego, bezczynszo-
wego. 663 322 601.

• W Nowogardzie od 1 lutego 2008 
r. wynajmę dwupokojowe miesz-
kanie + 500 zł, kaucja 1000 zł. Tel. 
663 843 017.

• Szukam pilnie do wynajęcia 
mieszkania dwupokojowego (z 
mediami). Tel. 663 565 305.

• Szukam lokalu na sklep do 40 m 
kw (tylko parter), centrum mia-
sta. Tel. 509 606 852.

• Garaż do wynajęcia na ul. Wojska 

Polskiego. 091 39 20 209.

ROLNICTWO 
 

• Sprzedam maciory po dwóch 
miotach oraz warchlaki. 091 39 
17 366.

• Kupię suchą słomę w kostkach. 
091 39 106 54, 0502 276 902, 
0502 217 497.

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.

• 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.

• 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.

• Gabinet Kosmetyczny: tip-
sy, pedicure, henna, makijaż; 
ul. Boh. Warszawy 103a. Tel. 
697 408 391.

• Usługi budowlane: remonty 
mieszkań, kafelki, wykończenia. 
693 021 097.

• Usługi remontowo-budowlane. 
Tel. 784 053 493.

• Kuchnie, zabudowy, szafy, wnęki, 
meble na wymiar, montaż mebli 
gotowych. Tel. 606 883 936.

• Usługi ogólnobudowlane, kom-
pleksowe remonty, wykończe-
nia mieszkań. 669 030 945, 
600 384 853.

• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.

• Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe i stolarskie. Tel. 

661 495 492.
• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 

zł/ deklaracja. Tel. 695 770 724.
• Artystyczne malowanie pokoi, 

pokoi dziecięcych. Tel. 66 77 
84 333.

• Usługi ogólnobudowlane. 
664 189 336.

PRACA
• Potrzebne panie do opieki w 

Niemczech. Tel. 091 39 21 538.
• Zatrudnię murarza i pomocnika 

murarza. 0501 549 756, 091 39 
20 970.

• Hotel Oskar zatrudni recepcjo-
nistkę i sprzedawcę. Tel. 091 39 
20 091, 602 474 266.

• Zatrudnimy montażystów 
okien – Fabryka Okien i Drzwi 
PCV „Okno” Nowogard. 091 39 
25 639.

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Niemcy! Potrzebne panie do 
opieki. 091 39 21 195.

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.

• 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.

• Kupię drewno tartaczne, nadają-
ce się na palety. Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

• Sprzedam tanio urządządzenia 
chłodnicze do sklepu – ladę, wi-
trynę i inne wyposażenie. Tel. 
607 504 083.

• Sprzedam TV Lg 21” RZ – 
21FD70RX na gwarancji, doku-
mentacja, mało używany, cena 
670 zł. Tel. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam maszynę elektryczną 
„wifama” walizkową, dwie sofy 
dwuosobowe, wirówkę do wiro-
wania bielizny. Tel. 69 11 54 505.

• Oddam w dobre ręce pokojowe-
go pieska. Tel. 663 843 017

• Sprzedam myjkę ciśnienio-
wą Black Dekar 140 bar. 
662 091 018.

• Sprzedam regipsy wodoodporne 
5 szt. Tel. 515 171 584.

• Sprzedam tanio narożnik ku-
chenny, telewizor, rower dziecię-
cy. 091 39 21 988, 503 848 435.

• Sklep „ADIX” zaprasza na wy-
przedaż odzieży do 50%, deko-
racje walentynkowe, upominki 
na prezenty. 700 Lecia 17A, wej-
ście – Delikatesy „Słowik” I p. od 
11.00 do 19.00. Niskie ceny!

OG£OSZENIA 
DROBNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

REKLAMA
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Kącik 
Kolekcjonera

Informujemy, że   

24 stycznia 2007 r.
czwartek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

375

12,000
Również Telekomunikacja Polska uwieczniła Fundację Wielkiej Orkiestry 

emitując niskonakładową tzw. złotą kartę telefonoczną oraz karnet kart tel-
efonicznych  obiegowych z symbolami WOŚP. Karty spełniły dwie role – stały 
się rarytasem wśród zbieraczy, a jedocześnie zasiliły konto Fundacji.

W pierwszym wydaniu naszego Kącika Kolekcjonera prezentujemy 
eksponaty z kolekcji członków Koła Numizmatycznego i Filatelistycznego.

Dzisiaj tematyka związana jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jako 
, że zbliża się Finał kolejnego grania.

Rangę Fundacji podkreślił Narodowy Bank Polski  - w styczniu 2003 roku 
wyemitował dwie monety. O nominale 2 złote z dziurką w środku co jest 
rzadkością nie tylko w Polsce i drugą monetę o nominale 10 złotych wykonaną 
ze srebra próby 925. Na obu monetach uwypuklono symbole WOŚP – mają 
one mocną pozycję w notowaniach i są poszukiwane przez zbieraczy.

APEL!
Kolejny raz apeluję do naszych członków i sympatyków – zgłaszajcie każdą 

wiadomość jaką posiadacie na temat naszej kroniki – musimy ją odnaleźć i 
pisać na bieżąco!

Jednocześnie przypominam, że można się zapisywać do Klubu Kolekcjonera 
i Koła Numizmatycznego.

W imieniu Klubu Kolekcjonera
Tadeusz Łukaszewicz

Złota karta TP

Okolicznościowe, obiegowe karty telefoniczne
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 2

BAJKA O PRAWACH
Postanowiono w lesie 
wreszcie wydać prawa,
Co może robić niedźwiedź, 
co lis, a co trawa.
Uradzono przepisy, nowele, ustawy,
Osobno dla niedźwiedzi, 
dla lisów i dla trawy.
A potem prawodawcy, co prawa wydali,
Schodzili w bok przed misiem, 
a trawę deptali…
Otóż zdaniem moim, 
prawda nieodparta,
Że taka interpretacja prawa 
diabła jest warta.
Niech Czytelnik naukę tej bajki pamięta:
Że równość wobec prawa to rzecz święta.

O ŁZACH KROKODYLICH
Widząc jak się panoszy ród hipopotami,
I wszelką roślinność nad rzeką wyjada,
Władca Nilu krokodyl 
wnet zalał się łzami,
I westchnął współczująco:
”Biada kwiatkom, biada”.
Po czym ziewnął 
i w piasku łoże sobie ściele,
Bowiem spożył na obiad zbłąkaną gazelę.

O ESTETYCE
Synek – wilk, 
z papą – wilkiem stanęli na zboczu,
„Spójrz ojcze, ta owieczka 
to rozkosz dla oczu !”
„Cóż owieczka rzecz piękna 
– stary przełknął ślinę –
Ale wolę stanowczo tłustą baraninę”.

O DOBRYM PASTERZU
Padł rozszarpany –
Przez barany…

MĘŻOWI
Więcej inwencji! Rozpacz nie przystoi
Panu i władcy stadła.
Pamiętasz? Pasek tak wydrę oswoił,
Że z ręki mu jadła.

O ZWIERZĘTACH
Zwymyślał raz wół świnię, 
że brudzi w oborze.
Uważaj – rzekła świnia 
– bo ci się podłożę.

Rozwiązania krzyżówki nr 1 – STYCZEŃ PEŁEN ŻYCZEŃ – nadesłali:
Agnieszka Skwrońska ze Strzelewa, Jan Ro-

man Nikicin z Włodzisławia, Eliza Zawadzka z 
Orzechowa, Maria Gortat z Czermnicy, Iwona 
Kochelska z Błotna, Bogumiła Urtnowska z 
Kulic oraz z Nowogardu:Mateusz Puszcz, Iwona 
Lepianka,Danuta Majeranowska, Halina Stefańska, 
Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Kata-
rzyna Kotala, Franciszek Palenica, Józef Górzyński, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, Szczepan Fala-

ciński, Izabela Gorczyca, Nikola Grenda, Teresa 
Powalska, Władysława Kubisz, Natalia Chruściel, 
Magdalena Czupryńska, Jerzy Siedlecki, Grażyna 
Kosmalska, Zdzisława Chorążyczewska (50).

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
- Katarzyna Kotala, 
- Iwona Lepianka,
- Danuta Majeranowska.

Gratulujemy!
Uwaga!
We wtorkowym wydaniu „DN” wyniki losowania świątecznego konkursu dla najmłodszych!      
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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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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.

          Nowogard 10.01.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Strażnik więzienny
2. Psycholog
3. Inż.budownictwa
4. Magazynier
-prac.magazynowy
5. Kucharz
6. Kelner
7. Pomoc kuchenna
8. Pracownik produkcji
9. Rob.budowlany
10. Kierowca C+E
11. Sprzedawca

SZKOLENIA
1. Kucharz-Garmażer
2. Operator wózka widłowego

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 d owe go.  In for muj ą c  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  pi s 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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Halowa liga siatkarska

Zostały dwa mecze
W minioną sobotę rozegrana została przedostatnia kolejka rundy za-

sadniczej halowej ligo siatkarskiej LZS. Do rozpoczęcia play-offów zostały 
tylko dwa mecze.

LZS Nowogard zaprasza!
VI Grand Prix Wybrzeża w szachach w Nowogardzie
 oraz Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowogard

Zapraszamy wszystkich chętnych na 
Turniej Szachowy który odbędzie się 
13 stycznia 2008r o godzinie 10.00 w 
Klubie Szachowym przy pl. Szarych 
Szeregów w Nowogardzie . Zapisy 
od godziny 9.30 . Wpisowe : seniorzy 
– 10zł , juniorzy – 5 zł .
Organizatorzy przewidują puchary i 
nagrody dla najlepszych zawodników 
turnieju , dla najlepszych juniorów , 
seniorów powyżej 65 lat ,  oraz dla 
najlepszych zawodników w kategorii 
senior i junior z Nowogardu.
Wszelkich informacji udzielamy 
po numerem telefonu-510858503, 

695020959.
Prosimy o kontakt ewentualnych 
sponsorów!!!

Halowa liga LZS

Oldboje nadal liderem
W minioną środę w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozegrano 

czwartą kolejkę halowych rozgrywek piłkarskich zorganizowanych przez 
nowogardzki LZS.

Wydarzeniem kolejki był z pew-
nością mecz na szczycie między 
Oldbojami a Błotnem. Spotkanie 
mogło się podobać. Było sporo 
walki i niezłej piłki. O zwycięstwie 
zdecydował jeden błąd zawodników 
Błotna pewnie wykorzystany przez 
rutynowanych rywali. Pierwsza po-
rażka Błotna kosztowała ich spadek 
z pozycji wicelidera na aż na szóstą 
pozycję i zrównanie się punktami 
z Ostrzycą, którą wyprzedza tylko 
dzięki zwycięstwu w bezpośrednim 
spotkaniu. Oldboje nadal nie stracili 
punktu podobnie jak Miętno, które 
pokonując przedostatni w tabeli Woj-
cieszyn odniosło czwarte zwycięstwo 
i plasuje się na drugiej pozycji.

Do tej kolejki niepokonaną dru-
żyną było Słajsino, które w trzech 
pierwszych meczach wywalczyło 
trzy remisy. Passa ta się skończyła na 
meczu z Wyszomierzem przegranym 
1:2.

Drobne zmiany zaszły na końcu 
tabeli. Grono drużyn bez żadnej 
zdobyczy punktowej opuściło Żabo-
wo, które remisując z Długołęką 1:1 
zapisało na swym koncie pierwsze 
oczko. Z zerowym dorobkiem pozo-
stają jeszcze trzy ekipy: Nowogard, 
Wojcieszyn i Wierzbięcin.

Zanotowano pierwszy w tegorocz-
nych rozgrywkach walkower. Tym 
niechlubnym wyczynem popisali się 
zawodnicy Kulic, którzy nie zjawili 
się na mecz z Osowem.

Wyniki czwartej kolejki:
Nowogard – Ostrzyca 0:3,
Wyszomierz – Słajsino 2:1,
Błotno – Oldboje 0:1,
Osowo – Kulice 3:0 w.o.
Wojcieszyn – Miętno 1:2,
Wołowiec – Sikorki 5:0,
Wierzbięcin – Karsk 0:2,
Dąbrowa – Jarchlino 0:3,
Żabowo – Długołęka 1:1

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Oldboje 4 12 12-0,
2 Miętno 4 12 9-2,
3. Wołowiec 4 10 9-1
4. Osowo 4 10 7-1,
5. Karsk 4 10 5-0,
6. Błotno 4 9 9-2
7. Ostrzyca 4 9 11-2,
8. Jarchlino 4 7 5-1,
9. Wyszomierz 4 6 5-4,
10. Długołęka 4 5 3-2,
11. Sikorki 4 4 2-7
12. Słajsino 4 3 2-3,
13. Kulice 4 3 4-9,
14. Dąbrowa 4 1 3-9,
15. Żabowo 4 1 1-9,
16. Nowogard 4 0 1-11
17. Wojcieszyn 4 0 1-11,
18. Wierzbięcin 4 0 1-13.

Na widowni zasiadają zupeł-
nie młodzi kibice. Czy to początek 
fascynacji sportem?

Halowe mistrzostwa powiatu

Pomorzanin broni tytułu
W najbliższą niedzielę w Goleniowie odbędzie się trzecia edycja halowych 

mistrzostw powiatu goleniowskiego w piłkę nożną zespołów pięcioosobowych. 
Obrońcom tytułu jest Pomorzanin Nowogard.

Rozgrywki rozpoczną się o godzi-
nie 10.00. Jak na razie nie jest jeszcze 
znana lista uczestników turnieju. 
Organizatorzy zaprosili wszystkie 
drużyny z powiatu goleniowskiego 
oraz Jeziorak Szczecin i Polonię 
Płoty. Kto skorzysta z zaproszenia 
nie wiadomo. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, ze w niedzielę w Goleniowie 
zjawi się dziesięć zespołów. Wśród 
nich na pewno będzie obrońca tytułu 
mistrzowskiego czyli Pomorzanin 
Nowogard. Dla naszej drużyny tur-
niej ten będzie ważnym elementem 

przygotowań do rundy rewanżowej 
ligowych rozgrywek. We wtorek od-
był się pierwszy trening, na którym 
zjawiło się 19 osób.

„Czy będzie z kogo zbudować dru-
żynę będę wiedział w przyszłym 
tygodniu. Jak na pierwszych kilka dni 
to sądzę, ze nie jest źle, będzie z kim 
pracować. Na niedzielny turniej jadę 
wraz z dziesięcioma zawodnikami.” 
- powiedział trener Zbigniew Gu-
mienny.

Andrzej Garguliński

Już w tej kolejce tryumf w rundzie 
zasadniczej zapewniła sobie drużyna 
Oldboys pokonując LUKS Nowogard 
3:2. Sporą niespodziankę sprawił 
LZS Sikorki wygrywając z żelaznym 
faworytem z Żabowa rtównież 3:2. 
W pozostałych spotkaniach LZS 
Wyszomierz pewnie pokonał LZS 
Wierzbięcin 3:0 a JDS Nowogard w 

tym samym stosunku pokonał LZS 
Osinę.

W najbliższą sobotę rozegrane 
zostaną dwa ostatnie mecze rudny 
zasadniczej między Oldboys a LZS  
Żabowo i JDS Nowogard a LZS 
Wierzbięcin a tydzień później 19 
stycznia odbędą się play-offy.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Oldboys 10-2 16-6,
2. LZS Osina 8-6 16-12,
3. LUKS Nowogard 8-6 17-14,
4. LZS Wyszomierz 8-6 13-12,
5. LZS Żabowo 6-6 16-14,
6. JDS Nowogard 6-6 12-11,
7. LZS Sikorki 6-8 11-16,
8. LZS Wierzbięcin 0-12 4-18.

rosimy o kontakt ewentualnyc
ponsorów!!!
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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•

CM

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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czytaj na s. 3

czytaj na s. 2

Potrącił pieszego 

na pasach

czytaj na s. 3

Wyszomierz 
- ślimacząca się 
rozbiórka

Wielka Orkie-
stra Świątecz-
nej Pomocy 

Fotoradar 
w Żabowie już 
działa

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

Dnia 17.01.2008 godz. 17.00

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

czytaj na s. 6

REKLAMA
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KALENDARIUM
15 STYCZNIA
Imieniny: Aleksander, Arnold, 
Dalemir, Dąbrówka, Dobrawa, 
Domasław, Domosław, Franci-
szek, Ida, Izydor, Jan, Makary, 
Maksym, Maur, Micheasz i Paweł. 
1990 - Rozpoczęła nadawanie 
pierwsza polska komercyjna 
stacja radiowa - RMF FM.

16 STYCZNIA
Imieniny: Furseusz, Gonsalwy, 
Hilary, Honorat, Marceli, Otto, 
Otton, Piotr, Treweriusz, Trzebo-
wit, Tycjan, Tycjana, Waleriusz, 
Włodzimierz, Włodzimir i Wło-
dzimira 
1968  -  Władze państwowe 
podjęły decyzję o zawieszeniu 
przedstawień Dziadów Adama 
Mickiewicza w reżyserii Kazimie-
rza Dejmka.

17 STYCZNIA
Imieniny: Alba, Aleks, Anto-
ni, Jan, Julian, Merul, Przemił, 
Rosław, Rosława, Rościsław, 
Rozalinda, Sulpicja, Sulpicjusz, 
Teodor

Kronika policyjna 

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.

REKLAMA

Oferujemy druk 
ściennych kalendarzy 
indywidualnych, rodzinnych

 cena tylko 
38 zł 

Termin realizacji 1 dzień

Drukarnia FPW “Poligraf“
ul. Boh. Warszawy 7a

tel.: 091 39 22 165
Kolejna część Kroniki 

o odbudowie i renowacji kościoła pw. WNMP 
będzie dostępna od 20 stycznia 2008 roku 

u proboszcza Grzegorza Zakliki. 
Chętnych serdecznie zapraszamy. 

Jest również możliwość ponownego wydania 
części pierwszej tejże Kroniki. 

Zamówienia prosimy zgłaszać u proboszcza. 
Jednym z patronów Kroniki jest DN, 

za co autorzy - ksiądz Grzegorz Zaklika 
i Franciszek Karolewski sredecznie dziękują.

REKLAMA INFORMACJA

W poniedziałek zgłoszono kra-
dzież wyposażenia siłowni Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Skradziono gryf, sztangi i sześć 
ciężarków. Ich wartość oszacowano 
na 200 zł.

We wtorek zgłoszono kradzież 
motocykla WSK i motoroweru 
honda przechowywanych w po-
mieszczeniu przy ulicy Poniatow-
skiego. Ich wartość oszacowano na 
1000 zł.

W środę zgłoszono kradzież 
aluminiowej lampy zainstalowanej 
w okolicy mieszczącego się na Smu-
żynach Domu Pomocy Społecznej. 

Jej wartość to 600 zł.
Po południu w rejonie I Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Wojska 
Polskiego skradziono motorower 
simson. Policjanci podjęli działania 
i wkrótce jednoślad udało się odzy-
skać. Sprawca kradzieży odpowie za 
swój czyn przed sądem.

W czwartek w Dąbrowie skra-
dziono pilarkę spalinową stihl 
wartości 1500 zł.

Po zerwaniu kłódki włamano się 
do piwnicy bloku przy ulicy Leśnej. 
Złodzieje skradli dwa komplety kół 
samochodowych z aluminiowymi 
felgami. Właściciel oszacował swoje 

straty na 6050 zł.
W piątek skradziono komplet 

tablic rejestracyjnych samochodu 
ford fiesta zaparkowanego przy 
ulicy 3 Maja.

W sobotę na odcinku drogi 
Czermnica – Olszyca patrol policja 
zatrzymał do kontroli rowerzystę 
Leszka. K. Okazał się, ze jechał on 
swoim jednośladem mając w wydy-
chanym powietrzu aż 3,18 promila 
alkoholu.

Ag

Komunikat 
policji

Komisariat Policji w Nowogardzie 
prosi o kontakt osobę, która tele-
fonicznie, anonimowo w nocy z 31 
grudnia na 1 stycznia poinformowała 
o pobiciu mężczyzny w Nowogardzie 
w rejonie skrzyżowania ulic 3 Maja i 
700-lecia.

Numer telefonu do prowadzącego 
postępowanie (091) 57 92 359.

Fotoradar w Żabowie 
w końcu działa

Wiele miesięcy po zamontowaniu mieszkańcy Żabowo doczekali 
się uruchomienia fotoradaru w ich miejscowości.

Ta długo oczekiwana chwila 
nastąpiła w czwartek. Policjanci 
wspólnie z producentem fotora-
daru zamontowali na postawio-
nym wcześniej słupie urządzenie 
rejestrujące wykroczenia drogowe 
zwana powszechnie fotoradarem. 
Ne efekty jego pracy nie trzeba było 
długo czekać. Już pierwszego dnia 
pracy fotoradar zrobił zdjęcia kilku-
nastu kierowcom przekraczającym 
tam dozwoloną prędkość. Wielu z 
nich przejeżdżało przez Żabowo 
mając na liczniku ponad 100 km/h, 
więc wkrótce mogą spodziewać się 
wezwania na policję gdzie czeka 
ich wysoki mandat oraz punkty 
karne. 

„Zamontowany w Żabowie fo-
toradar jest najnowocześniejszy 

w Polsce. Zdjęcia robione są w 
kolorze, prędkość przejeżdżających 
pojazdów rejestrowana jest z obu 
kierunków jazdy zarówno w dzień 
jak i w nocy. Na pewno przyczyni 
się to do zdecydowanej poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców Żabowa , 
którzy od dłuższego czasu starali się 
o zamontowanie takiego urządzenia 
w ich miejscowości ze względu na 
nagminne łamanie przepisów ruchu 
drogowego mówiących o dopusz-
czalnej prędkości a co powodowało 
bardzo duże zagrożenie dla pieszych, 
szczególnie dzieci z miejscowej szkoły 
, która usytuowana  jest przy samej 
drodze.”  - powiedział rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Goleniowie nadkom. Wiesław 
Ziemba. 

Niestety, w trakcie montażu foto-
radaru okazało się że nie wszystkim 
mieszkańcom podoba się ten po-
mysł. Skrzynka zamontowana na 
wysokości około 4 m była już uszko-
dzona, jej wnętrze było osmolone a 
przewody zniszczone. Z oględzin 
skrzynki wynika, że ktoś wybił okno 
w obudowie skrzynki fotoradaru i 
do środka wrzucił petardę. Zapewne 
ktoś z mieszkańców w ten niety-
powy sposób chciał powitać Nowy 
Rok. Niestety zabawa ta przyczyniła 
się do zwiększenia kosztów jego 
montażu.

„Zapowiadamy ze swej strony 
częste kontrole policyjnych patroli 
w Żabowie, wykorzystując przy 
tym zamontowane urządzenie reje-
strujące wykroczenia drogowe, ale 
oczekujemy także od mieszkańców 
poszanowania tego urządzenia. 
Mamy nadzieję, że te działania 
doprowadzą do poprawy bezpie-
czeństwa wszystkich mieszkańców 
Żabowa oraz uczestników ruchu 
drogowego.” – kończy nadkom. 
Wiesław Ziemba.

Ag
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REKLAMA

Wszystkim uczestnikom 
biorącym udział 

w ostatniej drodze życia 
mojego męża 

ś   p. 
Stefana
 Jaguś 

serdeczne podziękowania 
składa żona

Jadwiga Jaguś

PODZIĘKOWANIA

Potrącił pieszego na pasach
W niedzielny wieczór opel vectra potrącił idącego przejściem dla pieszych 

mężczyznę. Kierowca miał 0.45 promila. 

Do zdarzenia doszło w niedzielę 
około godziny 19.45 na przejściu dla 
pieszych przez ulicę 

3 Maja, w okolicy skrzyżowania 
z ulicą Bankową. Jadący od strony 
centrum miasta biały opel vectra 
uderzył w przechodzącego po pasach 
80-letniego mężczyznę. Ze złamanym 
żebrem i ogólnymi potłuczeniami 
został on przewieziony do nowo-

gardzkiego szpitala, gdzie poddawany 
jest obserwacji. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że kierowca jechał 
z nadmierną prędkością. Zupełnie 
inne światło na to zdarzenie rzuciło 
badanie alkomatem. Okazało się, że 
kierowca opla 27 letni Adam F. miał w 
wydychanym powietrzu 0,45 promila 
alkoholu.

Ag

Uwaga warsztaty

Ucz się pisać wnioski 
o dofinansowanie!

Urząd Miejski w Nowogardzie 
zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych prowadzących dzia-
łalność w zakresie kultury fizycznej i 
sportu, edukacji, pomocy społecznej, 
oraz przedstawicieli placówek oświaty 
na warsztaty pt. „Od pomysłu do pro-
jektu”, które odbędą się 16 stycznia 
br. w sali obrad Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie. Warsztaty rozpoczną 
się o godzinie 11.00. Prowadzone 
będą przez pracowników Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy. 

Cele warsztatów: 
1) przygotowanie dokumentacji o 

dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć 
z języka angielskiego, 

2)przygotowanie dokumentacji o 
dofinansowanie projektów w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, przeciw-
działania przemocy, przeciwdziałania 
uzależnieniom, organizacji wydarzeń 
kulturalnych,

3) przygotowanie dokumentacji 
do otwartych konkursów ofert, które 
niebawem zostaną ogłoszone przez 

Urząd Miejski w Nowogardzie.
Liczba miejsc jest ograniczona 

– należy się spieszyć. Zgłoszenia na 
warsztaty przyjmowane są w Wy-
dziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
do dnia 15 stycznia br. tel. 091 39 
26 293. 

LMM

Ślimacza rozbiórka
Rozbiórka zdewastowanego budynku dworca kolejowego w Wyszomierzu 

trwa już blisko pół roku. I w tym tempie prac nie wiadomo kiedy dotrze do 
szczęśliwego finału.

Po interwencji mieszkańców Wy-
szomierza domagających się rozbiór-
ki budynku dworcowego będącego 
ich kiepską wizytówką, na początku 
sierpnia skontaktowaliśmy się z 
Oddziałem Gospodarowania Nieru-
chomościami PKP SA. Kierujący tą 
firmą Mariusz Jankowski zapewnił 
nas wówczas, że wszystko zostanie 
zrobione w ciągu dwóch miesięcy. 
Tak się jednak nie stało i pod koniec 
października musieliśmy skontakto-
wać się po raz kolejny z zarządzają-
cym kolejowymi nieruchomościami. 
Tym razem usłyszeliśmy o przedłu-
żających się procedurach i innych 
trudnościach, ale jednocześnie za-
pewniono nas, że do końca listopada 
po budynku nie będzie śladu. 

Na początku grudnia po raz trzeci 
skontaktowaliśmy się z kierowni-
kiem Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami PKP SA, któ-
ry... szczerze się zdziwił naszym 
telefonem, tłumacząc, że polecenie 
rozbiórki zostało już wydane i po 
budynku dworcowym powinno już 
nie być śladu, a w najgorszym wy-
padku prace powinny być mocno 
zaawansowane.

I rzeczywiście, kilka dni później 
w Wyszomierzu pojawiła się ekipa 
robotników, rozwaliła większość 

konstrukcji dachowej i odjechała 
zostawiając jeszcze większy bałagan. 

Mieszkańcy Wyszomierza powoli 
tracą cierpliwość. Wraz z pojawie-
niem się ekipy mającej rozebrać 
ruderę znikło oświetlenie tej okolicy 
poważnie utrudniając życie podróż-
nym.

„Na tej trasie jeżdżę już od wielu 
lat, ale mimo to ostatnio już od Gole-
niowa stałem przy drzwiach pociągu 
licząc przystanki. Inaczej przez te 
ciemności nie wiedziałbym, ze jestem 
w Wyszomierzu.” – opowiada jeden z 
mieszkańców wioski. Inny w trosce 
o los dojeżdżających do szkoły dzie-
ci domaga się postawienia chociaż 
budki takiej jakie można spotkać 
na przystankach autobusowych. Bez 
niej uczniowie nie mają gdzie się 
schronić przed deszczem, śniegiem 
i szalejącym na otwartej przestrzeni 
wiatrem.

Nie próbowaliśmy kontaktować się 
po raz kolejny z Oddziałem Gospo-
darowania Nieruchomościami, bo 
zapewne znowu usłyszelibyśmy coś 
o niezależnych od nich trudnościach. 
Ale mamy nadzieję, że sprawą zajmą 
się pracownicy Urzędu Miejskiego 
występując do kolei z oficjalnym 
żądaniem uprzątnięcia terenu. 

Ag

Prace rozbiórkowe posuwają się w tempie ślimaczym. Przez pół roku udało 
się zniszczyć jedynie konstrukcję dachową.

Docenili sołtysów
Na ostatniej w 2007 roku Sesji RM 

doceniono pracę sołtysów. Podjęto 
uchwałę na mocy której sołtys będzie 
otrzymywał 200 zł. za każdy udział w 
naradzie zwołanej przez burmistrza 
Nowogardu i za każde uczestnictwo 
na Sesji Rady Miejskiej,  ale tylko 
wtedy gdy obecność na Sesji będzie 
potwierdzona zaproszeniem imien-
nym wystosowanym przez Przewod-

niczącego Rady Miejskiej. 
Biorąc pod uwagę fakt, że zebrania 

sołtysów odbywają się maksymalnie 
cztery razy w roku sołtys się nie wzbo-
gaci, ale otrzyma chociaż cześciowy 
zwrot kosztów jakie ponosi z własnej 
kieszeni w związku z pełnieniem tej 
ważnej dla sołectwa funkcji.

LMM
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” 
w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6, tel(091) 39 10 010

ogłasza przetarg 
na rozbiorkę komina stalowego o wysokości 25mb 

( po byłej kotłowni) 
przy ul. Żeromskiego 2b w Nowogardzie. 

Oferty należy składać w sekretariacie spółdzielni do dnia 
23.01.2008r do godz. 1200. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2008 o godz. 1230 
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni, 

administracja 
tel.(091) 39 10 014  lub 39 10 012.

Dnia 05.01.2008 roku w Szczecinie 
odbył się okręgowy etap 

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, 
w którym Nowogard reprezentowały dwie uczennice: 

Agata Woźniak i Katarzyna Pastusiak. 
Pierwsza zajęła III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych, druga zwyciężyła w kategorii gimnazjów i będzie starto-

wać w etapie centralnym w Zgierzu. 
Składamy gratulacje 

i życzymy dalszych sukcesów.
Kierownik ZR PCK w Nowogardzie

Małgorzata Bielska

INFORMACJA
Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddz. Nowogard informuje, że w 

oparciu o Żarz. PKPS w Szczecinie oraz wspólne porozumienie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Kościołem Ewangeliczno-
Chrześcijańskim SBÓR w Nowogardzie i PCK Oddz. Nowogard ustalono, 
że od 01.01.2008r. żywność unijna wydawana będzie przez PKPS tylko dla 
mieszkańców miasta Nowogard na podstawie potwierdzenia wydanego 
przez pracownika socjalnego MOPS. Do ubiegania się do otrzymania 
żywności uprawnieni są:

• Rodziny wielodzietne z dziećmi do lat 18 oraz starsze, gdy uczą się w 
szkołach średnich (bez studiów) - od trojga dzieci;

• Samotnie wychowujący dzieci, kobiety lub mężczyźni bez pracy oraz o 
niskich zarobkach, bądź dziećmi z różnymi schorzeniami;

• Bezdomni - bez stałego zameldowania;
• Emeryci i renciści o dochodach 700 zł dla samotnych, oraz 1200 zł w 

rodzinie.
• EMERYCI I RENCIŚCI nie muszą dostarczać potwierdzenia z MOPS 

- winni natomiast dostarczyć odcinki emerytury lub renty.
Pozostali nie wymienieni w w/w grupach winni udokumentować i 

potwierdzić u pracownika socjalnego w MOPS swoją trudną sytuację 
materialną, w tym osoby bezrobotne - samotne nie objęte pomocą w in-
nych grupach rodzinnych.

Wszystkie osoby ubiegające się o pomoc żywnościową-zobowiązane są do 
złożenia wniosków wykazujących stan rodzinny i wysokość dochodów,

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Oddział w Nowogardzie

informuje, że od 01.01.2008 r. 
zmieniły się zasady wydawania żywności unijnej 

dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.
Zainteresowanych prosimy o złożenie wniosków wraz z 

udokumentowaniem swoich dochodów w rodzinie. Żywność 
wydawana będzie tylko dla mieszkańców zameldowanych 

w mieście Nowogard.

Bliższe informacje w Oddziale PKPS przy ul. 700-lecia 
14 a w każdy poniedziałek i piątek od 10:00 do 12:00.

KSM TRADING SP. Z O.O.
ul. Nadtorowa 14 C

tel./fax (091) 392 69 43, (091) 392 71 13, www.ksm-trading.pl

RABAT 10% przy naprawie węży hydraulicznych
RABAT 25% na kultywatory

ZMIENIONE GODZINY PRACY
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

oferuje:
- duży wybór maszyn rolniczych,
- części zamienne do ciągników i maszyn różnych marek,
- przyczepy do transportu bali drewnianych Palms,
- wciągarki leśne i kleszcze zrywkowe Fransgard,
- produkujemy rozdrabniacze gałęzi,
- sprzedaż filtrów do wszystkich typów pojazdów,
- naprawa węży hydraulicznych końcówkami PARKER – ceny
   promocyjne,
- oleje silnikowe i hydrauliczne,
- części do uprawy ziemi, ochrony roślin, technika żniwna, leśna.

PCK – Sukces na Olimpiadzie
Dnia 05.01.2008 roku w Szczecinie 

odbył się okręgowy etap Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia, w 
którym Nowogard reprezentowały 
dwie uczennice: Agata Woźniak i 
Katarzyna Pastusiak. Pierwsza zajęła 
III miejsce w kategorii szkół pon-
adgimnazjalnych, druga zwyciężyła 

w kategorii gimnazjów i będzie 
startować w etapie centralnym w Zgi-
erzu. Składamy gratulacje i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Kierownik ZR PCK 
w Nowogradzie

Małgorzata Bielska

Zarzad Rejonowy składa podziękowania Firmie “Perła” za pomoc w trans-
porcie żywności w ramach programu PEAD

Opr.LMM

REKLAMA

Odloty z Goleniowa
Czytelnicy proszą nas o publikowanie rozkładu lotów z lotniska w Golenio-

wie. Nie czynimy tego ponieważ jest to tylko informacja o locie – procedura 
kupna biletu i tak wymaga kontaktu z biurem LOT w Szczecinie. 

Przepraszamy.

Konkurs świąteczny dla 
najmłodszych

Nagrody książkowe wylosowali:
- Karolina Feliksiak,
- Ewa Nizio,
- Tomek Skobyranda.
Gratulujemy.
Nagrody można odbierać w redakcji od czwartku 17 stycznia. Zapraszamy.
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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 grudniu 2007 roku i sty-

czniu bieżącego roku w naszej 
szkole trwa akcja „PODARUJ 
DZIECIOM UŚMIECH”. Zbi-
erane są pieniądze dla dzieci z 
Domu Dziecka. Chcemy, by 
na ich twarzach pojawił się 
uśmiech. Akcja trwa jeszcze 

tylko TYDZIEŃ. Do piątku 
udało się nam zebrać 426zł i 
33 gr. Pragniemy zdobyć kwotę 
500zł!!! Więc prosimy uczniów, 
aby dołączyli się do naszej akcji 
i podarowali z nami DZIE-
CIOM UŚMIECH!!!

Samorząd Uczniowski

Uczniowie naszej szkoły wrócili właśnie z obozu narciarskiego 
w Przesieku koło Szklarskiej Poręby. Fotorelację zamieścimy w 
następnym numerze.

HOROSKOP
BARAN – Najwyższy czas pomyśleć o relaksie. Zajmij się 

tym, co lubisz, umów się ze znajomymi, idź do fryzjera... W 
rodzinnym gronie nie podejmuj trudnych tematów, gdyż 
wszyscy będziecie poirytowani. 

BYK –  Na początku tego tygodnia możesz być trochę zajęty 
pilnymi sprawami, ale Ty jak zawsze podejdziesz do tego bardzo 
poważnie. Pracowitość się opłaca i oczywiście będziesz najlepszy! 
Otrzymasz niebawem kuszącą propozycję. 

BLIŹNIĘTA –  Powinniście pogodzić się z rzeczywistością. 
Warto jednak postarać się zmienić to, co dla Was jest naprawdę 
ważne. Nie wierzcie we wszystkie wieści dochodzące do Waszych 
uszu. Nie każdy jest szczery.

RAK – Mars jest teraz w Twoim znaku i dlatego czujesz, że 
rozpiera Cię chęć wykonania czegoś wyjątkowego. Ale nie musi 
być to od razu skok na bungee. Dobra rada na ten tydzień: ochłoń 
i zrób coś mniej spektakularnego, a bardziej pożytecznego.

LEW –  Nie koncentruj się tak bardzo na sobie - pomyśl o 
innych. Ktoś ma nadzieję na prezent od Ciebie - nie możesz go 
zawieść! Zawiedziony, zakochany, znów zawiedziony - tak będzie, 
ale tylko przez tydzień.

PANNA –  Postanowisz zadbać o swój dobry nastrój i wymyślisz 
coś szalonego. Wszystko Ci się uda, tylko uprzedź wcześniej 
rodziców. Nie angażuj się zanadto w miłość, poczekaj spokojnie 
na rozwój wypadków.

WAGA –  Czekają Cię nie lada emocje, ale też mnóstwo satys-
fakcji. Musisz się skoncentrować i pokazać co naprawdę umiesz. 
Sukces zapewniony! Trzymaj się kogoś spod znaku Strzelca, a nie 
zginiesz na klasówkach. 

SKORPION –  Masz przed sobą trudne 2 tygodnie, bo czeka 
Cię huk roboty i zawirowania sercowe. Ale wszystko skończy się 
super, zdziwisz się. Ucz się cieszyć każdą chwilą, spojrzeniem i 
uśmiechem. Na randkę wybierz się do kina.

STRZELEC –  Czeka Cię próba wytrzymałości nerwów - jeśli 
przez nią przejdziesz, nie groźne Ci żadne burze! Musisz tylko 
wierzyć w siebie, a to umiesz! Zaglądaj do skrzynki pocztowej 
lub e-mailowej. Czeka Cię niespodzianka...

KOZIOROŻEC –  Będziesz miał sporo cierpliwości i wykażesz 
się nie lada odwagą. To może nie bądź już więcej taki skromny 
i czasem pochwal sam siebie?! Czekają Cię niepokoje i drobne 
zatargi, ale to dobrze, przynajmniej lepiej kogoś poznasz.

WODNIK –  Odniesiesz kilka sukcesów towarzyskich, wreszcie 
uwierzysz, że jesteś lubiany i żadna impreza nie odbywa się bez 
Ciebie. Ktoś bardzo chciałby Cię poznać, ale okropnie się wstydzi 
- może mu to ułatwisz...?

RYBY –  Przyda wam się trochę ruchu i rozładowania energii. 
Wybierzcie się na basen, siłownię lub pobiegajcie w towarzystwie 
miłego byka. W Waszym sercu tymczasowo nastąpi chaos. Nie 
martw się, niebawem wszystko powróci do normy.

KĄCIK KULINARNY 
HORATIKI- SAŁATKA GRECKA
Porcja dla 6 osób, przygotowanie 

około 20minut
Składniki: - 3 pomidory; -1 ogórek; 

- 1 cebula; - 2 zielone papryki; -200 
gramów czarnych oliwek (15sztuk); 
-180gramów sera feta; - 100 ml oliwy; 
-2 łyżki octu winnego; - sól; pieprz, 
oregano.

1. Pomidory, ogórek, cebulę i paprykę 
pokroić w plastry; 2. włożyć do miski i przyprawić solą, pieprzem i 
oregano. Dodać oliwki i wymieszać; 3. Ser pokroić w małą kostkę i 
dodać do sałatki, całość skropić oliwą i octem, schłodzić.

KĄCIK HUMORU
 

Czym dla nas jest Bóg? – pyta katechetka na lekcji 
- Pasterzem – odpowiada Kasia.
- A czym my jesteśmy dla BOGA?
        W klasie cisza, nagle Jasiu mówi :
- grupą baranów!!! 

                      ***

Mama pyta się swego synka : 
- Kaziu, jak się czujesz w szkole..? 
Jak na komisariacie : ciągle mnie wypytują, 
a ja o niczym nie wiem! 



6 Nr 4 (1641)

Z okazji kolejnych urodzin

ks. Grzegorzowi 
Zaklice

zdrowia, jeszcze raz zdrowia,
pomyślności, realizacji 

planów związanych
z życiem osobistym
i z życiem kościoła

oraz wielu łask Bożych
życzy

rodzina Karolewskich 
z Nowogardu

Chciałbym serdecznie 
podziękować 

patrolowi 07 
za zapewnienie bezpiecznej 

drogi do domu Pani Eli 
oraz wzorową służbę. 

Po raz pierwszy 
w Nowogardzie w nocy 

12/13.01.2008 stały (a nie 
leżały) wszystkie kosze na 
śmieci. Tak trzymać!

Grzegorz Stępniewski

Zarząd Rejonowy 
składa podziękowania 

Firmie 

“Perła” 
za pomoc w transporcie 

żywności w ramach
 programu PEAD.

Kierownik ZR PCK 
w Nowogardzie

Małgorzata Bielska

PODZIĘKOWANIA ŻYCZENIAPODZIĘKOWANIA

To już 16-ty raz 

W Nowogardzie zagrała Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy
W niedzielę 13 stycznia już w godzinach rannych wyruszyły na miasto 

dziesiątki wolotariuszy by zbierać do specjalnie przygotowanych skarbonek 
pieniądze. Fundacja Jerzego Owsiaka przeznaczy je w tym roku na leczenie dzieci 
z problemami laryngologicznymi oraz zakupi w tym celu stosowną aparaturę do 
szpitali. Imprezy towarzyszące ogólnopolskiemu graniu Orkiestry przygotował 
Nowogardzki Dom Kultury.

O godzinie 13.00 rozpoczął się 
w Sali Widowiskowej koncert, a w 
przerwach występów prowadzono 
licytacje. 

Wypełniona do ostatniego sala 
gorąco oklaskiwała artystów.

Obejrzeliśmy między innymi:

- Koncert Świąteczny w wyko-
naniu uczniów Szkoły Muzycznej 
w Nowogardzie

- występy artystów z Nowoga-
rdzkiego Domu Kultury

- „KAPELĘ RYCHA” – Now-
ogard

- zespół ludowy „WESOŁA 
FERAJNA” – Nowogardzki Dom 
Kultury

- kapelę „LIDER” – Nowogard
- zespół rockowy „TATA W!” 

– Szczecin
Imprezę kończyło tradycyjne 

już (w nowogardzkim wydaniu 
niestety skrome) Światełko Do 
Nieba .Przed Nowogardzkim 
Domem Kultury zapłonęły liczne 
zapalniczki.

R o z p o c z ę ł o  s i ę  l i c z e n i e 
pieniędzy. Według nieoficjalnych 
obliczeń w Nowogardzie zebrano 
ponad 14 tysięcy złotych.                

LMM



715-17.1.2008 r. 
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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

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

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 
(od 1-12 lat bez prowizji)

Plac Wolności 9 pok. 7a

•
•
•

te
l. 

69
5 

77
0 

72
4

W obiektywie  Jana Korneluka    -  Sylwestrowe  race

Gospodarswto rolne, ferma drobiu

zatrudni osoby 
przy pracach remontowych 
budynków i odsłudze fermy 

drobiu gm. Płoty 
miejscowość Potuliniec.

Kontakt 601 73 38 91, 601 73 38 92.

Informujemy, że   

24 stycznia 2007 r.
czwartek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!



915-17.1.2008 r. 

OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogar-
dzie może być połowa lub pię-
tro. 607 066 425.
• Kupię połowędomu lub 
piętro w Nowogardzie. Tel. 
606 265 333.
• Kupię mieszkanie 3 
pokojowe bezczynszowe. 
600 897 758.
• Sprzedam mieszkanie 4 
pokojowe o powierzchni 67,7 
m kw w bloku przy ul. 15 Lute-
go. Tel. 0605 423 085 po godz. 
15.00.
• Sprzedam mieszkanie 
czteropokojowe, o pow. 113,3 
m kw, co gazowe, w starym bu-
downictwie, I piętro + garaż. Tel. 
0609 686 797.
• Małżeństwo poszuku-
je mieszkania do wynajęcia. 
607 934 481, 508 827 361.
• Poszukuję mieszkania 2 
pokojowego do wynajęcia. Tel. 
0604 86 73 63.
• Sprzedam mieszkanie 
dwupoziomowe na poddaszu, 
2 pokoje, kuchnia + antresola, 
nowe budownictwo, indywidu-
lane c.o. Tel. 606 253 428. 
• Poszukuję kawalerki do 
wynajęcia w Nowogardzie. Tel. 
600 769 600.
• Sprzedam ziemię 29 arów. 
Tel. 501 509 694.
• Poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 2 pokojowego, bez-
czynszowego. 663 322 601.
• W Nowogardzie od 1 lute-
go 2008 r. wynajmę dwupokojo-
we mieszkanie + 500 zł, kaucja 
1000 zł. Tel. 663 843 017.
• Szukam pilnie do wynaję-
cia mieszkania dwupokojowego 
(z mediami). Tel. 663 565 305.
• Garaż do wynajęcia na 
ul. Wojska Polskiego. 091 39 
20 209.
• Do wynajęcia mieszka-
nie 3 pokojowe w centrum. 
501 290 450.
• Kawalerka umeblowana 
do wynajęcia. Tel. 091 39 21 133 
po 18.00.
• Sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe ul. Warszawska 10. 
Tel. 091 39 20 651.
• Sprzedam działkę rolną 
(Krasnołęka) pod zabudowę lub 
dalszą uprawę. 091 39 104 10.
• Kawalerkę 30 m kw sprze-
dam, centrum miasta, podwyż-

szony standard, niski czynsz, 
90.000 zł, cena do uzgodnienia!. 
Tel. 091 39 22 337.
• Działkę pod zabudowę, 
Redostowo, stawy, 1,30 ha, ma-
lownicze miejsce, sprzedam. Tel. 
880 290 835.
• Wynajmę pokój 1 dziew-
czynie, która pracuje. Tel. 
603 601 758.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Opel Kadett, 
1,4i, sedan, r. 1991, ważny 
przegląd 10.06.2008 r. do re-
montu blacharki, 1000 zł. Tel. 
667 146 812.
• Sprzedam Nissan Sun-
ny, 1600 benzyna plus gaz, 
stan dobry, cena 3000 zł. Tel. 
505 801 778.

ROLNICTWO  
• Kupię suchą słomę w 
kostkach. 091 39 106 54, 0502 
276 902, 0502 217 497.
• Sprzedam prosiaki. 
091 418 98 24.
• Sprzedam gołębie garłacze 
i garbinosy. Tel. 667 146 812.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 
600 345 068.

USŁUGI
• Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0660 392 851, 
0784 79 22 70.
• Józef Durkowski – usłu-
gi kominiarskie. 091 39 25 969, 
0695 518 581.
• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.
• Transport, przeprowadz-
ki – 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i miesz-
kań. 0604 373 143.
• Pranie tapicerki samo-
chodowej (osobowe, busy, 
ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.
• TIPSY – tanio i profesjo-
nalnie. Tel. 504 589 679.
• 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 No-
wogardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 
39 20 714. Możliwość dojazdu 

do klienta.
• Usługi budowlane: remon-
ty mieszkań, kafelki, wykończe-
nia. 693 021 097.
• Usługi remontowo-bu-
dowlane. Tel. 784 053 493.
• Kuchnie, zabudowy, sza-
fy, wnęki, meble na wymiar, 
montaż mebli gotowych. Tel. 
606 883 936.
• Usługi ogólnobudowlane, 
kompleksowe remonty, wykoń-
czenia mieszkań. 669 030 945, 
600 384 853.
• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.
• Usługi remontowo – wy-
kończeniowe i stolarskie. Tel. 
661 495 492.
• Rozliczanie podatkowe 
PIT-y 20 zł/ deklaracja. Tel. 
695 770 724.
• Artystyczne malowanie 
pokoi, pokoi dziecięcych. Tel. 66 
77 84 333.
• Usługi ogólnobudowlane. 
664 189 336.
• Kamaz wywrotka – usługi 
transportowe. Tel. 660 497 390.
• Naprawa i regulacja okien 
i drzwi poreklamacyjnych. Tel. 
505 801 778.

PRACA
• Potrzebne panie do opie-
ki w Niemczech. Tel. 091 39 
21 538.
• Zatrudnię murarza i po-
mocnika murarza. 0501 549 756, 
091 39 20 970.
• Hotel Oskar zatrudni re-
cepcjonistkę i sprzedawcę. Tel. 
091 39 20 091, 602 474 266.
• Zatrudnimy montażystów 
okien – Fabryka Okien i Drzwi 
PCV „Okno” Nowogard. 091 39 
25 639.
• Zwrot podatku z pracy, za-
siłki rodzinne, ekwiwalent urlo-
powy, Niemcy, Europa Zachod-
nia. 071 385 20 18.
• Niemcy! Potrzebne panie 
do opieki. 091 39 21 195.
• Zatrudnię kierowcę z kat. 
D. Tel. 605 051 097.
• Zaopiekuję się dzieckiem. 
606 685 239.
• Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Żabowie zatrudni na-
uczyciela nauczania zintegrowa-
nego na etat 9/18 od 25.02.2008. 
Kontakt: tel. 091 39 106 94.
• Praca w stadninie koni dla 

pań. Tel. 600 345 068.
• Serwis Tachografów za-
trudni elektromechanika. Tel. 
601 275 900.

INNE
• GRZEJNIKI c.o. pane-
lowe, 2-płytowe, do mieszka-
nia, domku, różne rozmiary, 
także nietypowe, nowe i uży-
wane. Tel. 091 46 00 518 lub 
501 466 467.
• JUNKERSY gazowe, do 
kuchni, łazienki, wersja świecz-
kowa lub elektroniczna na gaz 
ziemny lub propan, cena od 
400 zł. Tel. 091 46 00 518 lub 
0501 466 467.
• ELEKTRYCZNE prze-
pływowe 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., Va-
illant, wiszące lub stojące 
– ogrzewanie lub dwufunkcyj-
ne (ogrzewanie + ciepła woda) 
używane z gwarancją, serwiso-
wa oraz GAZOWE podgrze-
wacze wody 130-190 litrowe, 
stojące idealne gdzie jest kilka 
łazienek (domek). Tel. 091 46 
00 518 lub 0501 446 467.
• Sprzedam urządzenie wie-
lofunkcyjne 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.
• Kupię drewno tartaczne, 
nadające się na palety. Tel. 091 
38 53 018 po 20.00.
• Sprzedam TV Lg 21” RZ – 
21FD70RX na gwarancji, doku-
mentacja, mało używany, cena 
670 zł. Tel. 0605 522 340, 091 39 
22 783.
• Sprzedam maszynę elek-
tryczną „wifama” walizkową, 
dwie sofy dwuosobowe, wirów-
kę do wirowania bielizny. Tel. 69 
11 54 505.
• Oddam w dobre ręce poko-
jowego pieska. Tel. 663 843 017
• Sprzedam regipsy wodo-
odporne 5 szt. Tel. 515 171 584.
• Sprzedam tanio naroż-
nik kuchenny, telewizor, ro-
wer dziecięcy. 091 39 21 988, 
503 848 435.
• Sprzedam duży kojec dla 
dziecka, stan bardzo dobry, cena 
ok. 130 zł. 091 38 52 377.
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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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

          Nowogard 10.01.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Strażnik więzienny
2. Psycholog
3. Inż.budownictwa
4. Magazynier
-prac.magazynowy
5. Kucharz
6. Kelner
7. Pomoc kuchenna
8. Pracownik produkcji
9. Rob.budowlany
10. Kierowca C+E
11. Sprzedawca

SZKOLENIA
1. Kucharz-Garmażer
2. Operator wózka widłowego

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 d owe go.  In for muj ą c  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  pi s 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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Halowe mistrzostwa powiatu

Pomorzanin nie obronił 
tytułu

W niedzielę odbyła się trzecia edycja halowych mistrzostw powiatu go-
leniowskiego w piłce nożnej. Nowogardzki Pomorzanin nie zdołał obronić 
tytułu mistrzowskiego wywalczonego w zeszły m roku kończąc rywalizację 
na piątym miejscu.

Do turnieju zgłosiło się jedenaście 
ekip: dwa zespoły Iny Goleniów, Po-
morzanin Przybiernów, Pomorzanin 
Nowogard, Orzeł Łożnica, Leśnik 
Kliniska, Promień Mosty, Komarex 
Komarowo i OKS Effekt Goleniów 
oraz Polonia Płoty i Jeziorak Szcze-
cin czyli zespoły zaproszone spoza 
powiatu.

Nasza drużyna do Goleniowa po-
jechała w składzie: Skrzypa, Dowjak 
(bramkarze) -   Nieradka, Skórniew-
ski, Jurczyk, Wolny, Marszałek, Bu-
dzich, Kram, Borowik, Stachowiak.

Pomorzanin trafił do grupy A 
rozpoczynając rywalizację od zwycię-
stwa 1:0 z Komarexem Komarowo po 
golu Wolnego. W kolejnym spotkaniu 
podopieczni Zbigniewa Gumiennego 
uleghli drugiemu zespołowi Iny Go-
leniów 0:1. Kolejne dwa spotkania 
z Pomorzaninem Przybiernów i 
Jeziorakiem Szczecin zakończyły się 
bezbramkowy remisami i rywaliza-
cję grupową Pomorzanin zakończył 
na trzecim miejscu, dającym prawo 
do gry o piąte miejsce w turnieju. 
Zamiast meczu decydował o tym 
konkurs rzutów karnych. W tym ele-
mencie Pomorzanin okazał się lepszy 

od pierwszego zespołu Iny Goleniów 
wygrywając 3:2.

Mistrzostwo powiatu wywalczył 
drugi zespół Iny Goleniów pokonując 
w finale Polonię Płoty 1:0. Trzecie 
miejsce zdobył Orzeł Łożnica wy-
gryuwającv w decydującym meczu z 
Pomorzaninem Przybiernów 2:0.

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Sławomir Paszkowski (Ina II), 
który zdobył 4 bramki. Najlepszym 
bramkarzem został Rafał Raszewski 
(Polonia), a najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrano Adama Dobrowol-
skiego (Ina II).

„Poziom turnieju był słaby, organi-
zacja też przeciętna. – powiedział po 
turnieju trener Zbigniew Gumienny 
– Przede wszystkim było mało gry. 
Jeden mecz trwał zaledwie siedem mi-
nut, więc zawodnicy nawet nie zdążyli 
sobie pograć, więc trudno cokolwiek 
powiedzieć na temat zawodników. 
Chciałem ich sprawdzić, ale nie było 
takiej możliwości. Gdybym wcześniej 
wiedział, że tak będzie to wyglądało 
to nie wiem czy w ogóle byśmy tam 
pojechali. Pogoda była piękna, więc 
więcej dałoby zorganizowanie jakiejś 
wewnętrznej gierki na powietrzu.”

WYNIKI
Wyniki gier grupowych:
Grupa A:
OKS Effekt Goleniów – Polonia Płoty 0:4
Orzeł Łożnica – Promień Mosty 0:0
Ina I Goleniów – Leśnik Kliniska 5:1
Promień Mosty – Polonia Płoty 0:0
OKS Effekt Goleniów – Orzeł Łożnica 1:2
Ina I Goleniów – Promień Mosty 1:0
Leśnik Kliniska – Polonia Płoty 0:3
Ina I Goleniów – OKS Effekt Goleniów 5:0
Leśnik Kliniska – Orzeł Łożnica 0:0
Ina I Goleniów – Polonia Płoty 0:1
OKS Effekt Goleniów – Promień Mosty 0:0
Orzeł Łożnica – Ina I Goleniów 2:1
Leśnik Klińiska – Promień Mosty 0:2
Orzeł Łożnica – Polonia Płoty 0:0
OKS Effekt Goleniów – Leśnik Kliniska 0:1

Grupa B:
Komarex Komarowo – Pomorzanin Przybiernów 0:3
Ina II Goleniów – Jeziorak Szczecin
Pomorzanin Nowogard – Komarex Komarowo 1:0

Tabela:
1. Polonia Płoty 11 8:0
2. Orzeł Łożnica 9 4:2
3. Ina I Goleniów 9 11:4
4. Promień Mosty 6 2:1
5. Leśnik Kliniska 4 2:10
6. OKS Effekt Goleniów 1 1:12

Pomorzanin Przybiernów – Jeziorak Szczecin 2:1
Pomorzanin Nowogard – Ina II Goleniów 0:1
Komarex Komarowo – Jeziorak Szczecin 1:1
Pomorzanin Nowogard – Pomorzanin Przybiernów 0:0
Komarex Komarowo – Ina II Goleniów 0:0
Pomorzanin Nowogard – Jeziorak Szczecin 0:0
Pomorzanin Przybiernów – Ina II Goleniów 0:2

o 9 miejsce Komarex Komarowo – Leśnik Kliniska 2:0,
o 7 miejsce Promień Mosty -  Jeziorak Szczecin 3:2
o 5 miejsce Pomorzanin Nowogard  - Ina Goleniów I 3:2
o 3 miejsce Orzeł Łożnica – Pomorzanin Przybiernów 2:0
o 1 miejsce Ina Goleniów I – Polonia Płoty 1:0.
Klasyfikacja końcowa mistrzostw powiatu:
1. Ina II Goleniów
2. Polonia Płoty
3. Orzeł Łożnica
4. Pomorzanin Przybiernów
5. Pomorzanin Nowogard
6. Ina I Goleniów
7. Promień Mosty
8. Jeziorak Szczecin
9. Komarex Komarowo
10. Leśnik Kliniska
11. OKS Effekt Goleniów

Andrzej Garguliński

Tabela:
1. Ina II Goleniów 10 4:0
2. Pomorzanin Przybiernów 7 5:3
3. Pomorzanin Nowogard 5 1:1
4. Jeziorak Szczecin 2 2:4
5. Komarex Komarowo 2 1:5

Halowa liga LZS

Przed piątą kolejką
W najbliższą środę, w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, o godzinie 

18.30 rozpoczną się mecze piątej kolejki halowych rozgrywek zorganizowa-
nych przez nowogardzki LZS.’

Halowa liga siatkarska

Czas na play-offy
W miniony weekend rozegrano dwa zaległe mecze halowej ligi siatkarskiej 

LZS. W najbliższy weekend rozpoczną się play-offy.

W pierwszym meczu LZS Żanbowo wygrało z pewnym już zwycięstwa w 
rundzie zasadniczej zespołem Oldboys 3:0. W drogim meczu JDS Nowogard 
w tym samym stosunku pokonał outsidera rozgrywek LZS Wierzbięcin.

W najbliższą sobotę w hali Szkoły Podstawowej nr 4 rozpocznie się faza 
play-off. Zestaw par uzależniony był od kształtu tabeli i tak:

godzina 15.00 LZS Żabowo – LZS Osina,
godzina 16.00 LUKS Nowogard – JDS Nowogard,
godznia 17.00 Oldboys – LZS Wyszomierz.

Andrzej Garguliński

Najciekawiej zapowiada się mecz 
Błotna, które w poprzedniej kolejce 
przegrało swój pierwszy mecz z 
prowadzącymi w tabeli Oldbojami, 
z wciąż mającym na swoim koncie 
same zwycięstwa Miętnem. Z kolei 
lider zmierzy się z zajmującą siódmą 
pozycję Ostrzycą. 

Bez punktu pozostają trzy zespoły. 
Nowogard będzie pórbował je zdobyć 
w meczu ze Słajsinem, Wojcieszym w 
spotkaniu z Karskiem a Wierzbięcin 
z Długołęką. C zy którejś z ekip uda 

się ta sztuka będzie można przekonać 
się w najbliższą środę.

W najbliższej kolejce zagrają:
18.30 Słajsino – Nowogard,
18.42 Ostrzyca – Oldboje,
18.54 Wyszomierz – Kulice,
19.06 Błotno – Miętno,
19.18 Osowo – Sikorki,
19.30 Wojcieszyn – Karsk,
19.42 Wołowiec – Jarchlino,
19.54 Wierzbięcin – Długołęka,
20.06 Dąbrowa – Żabowo.

Andrzej Garguliński
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PRAWNEGO

0601 949 077

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

C M

375

12,000

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Choinka w DąbrowieŚw. Mikołaj zawitał do Miętna
Świetlica w Miętnie nie została jeszcze wykończona a już tętni życiem. W 

minioną sobotę odbyła się tam zabawa choinkowa dl najmłodszych.
Gospodarzem imprezy był sołtys 

Miętna Zbigniew Litwin, który witał 
zaproszonych gości. Zjawiła się m.in. 
dyrekcja firmy Poldanor, która wrę-
czając prezent zadeklarowała, ze chce 
być jak najmniej uciążliwym sąsia-
dem i szybko rozwiązywać wszelkie 
ewentualne problemy. Do świetlicy 
zawitał również wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Mieczysłąw Laskowki 
i Rita Mazurczak z Urzędu Miejskie-
go, która również obdarowała dzieci 
prezentem przydatnym do wyposa-
żenia świetlicy.

Jednak najważniejszym i najbar-
dziej wyczekiwanym gościem był 
Święty Mikołaj. Najmłodsi przywitali 
go niezwykle gorąco, o czemu trudno 
się dziwić. Gość z dalekiej Laponii 
miał dla każdego dziecka prezent. 
Obdarowani odwdzięczali się wier-
szem lub piosenką.

Następnie rozpoczęła się zabawa 
przy akompaniamencie powstałego 
kilka dni wcześniej zespołu składa-
jącego się z młodych mieszkańców 
Miętna.

Ag

12 stycznia 2008 roku w Dąbrowie 
Nowogardzkiej odbyła się zabawa 
choinkowa dla dzieci. Uświetnieniem 
zabawy były jasełka przegotowane 
przez dzieci z Dąbrowy. W pięknej 
scenografii i pięknych strojach wy-
konanych przez rodziców, dzieci 
wyglądały fantastycznie. Do wspólnej 
zabawy Rada Sołecka zaprosiła grupę 
młodzieży z Dobrej Nowogardzkiej. 
Młodzież z opiekunem Panią Ur-
szulą Kołodziejczyk przyjechała ze 
wspaniałym współczesnym przed-
stawieniem. Po części artystycznej 
na salę przybył Święty Mikołaj, który 
przywiózł paczki dla wszystkich dzie-
ci z Sołectwa. Po rozdaniu prezentów 
rozpoczęła się zabawa - przyszedł 

czas aby się wyskakać i nacieszyć 
prezentami od Św. Mikołaja. 

Za pomoc przy organizacji zabawy 
choinkowej Rada Sołecka pragnie 
podziękować: Panu Burmistrzowi, 
kierownikowi Dyskontu spożywcze-
go „Biedronka”, Pani dyrektor Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, Państwu 
Wąsik – sklep w Dąbrowie, Pani 
Emilii Trzeciak – Bar w Dąbrowie, 
ks. Piotrowi a także wszystkim rodzi-
com, którzy pomagali w organizacji 
choinki. Pragniemy też podziękować 
mieszkańcom Dąbrowy i okolic za 
tak liczne przybycie na imprezę. 
Mamy nadzieję,  że się podobało i 
zapraszamy na kolejne. 

Rada Sołecka

...i doczekały się na najważniejszego goscia.

Dzieci były cierpliwe...
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Śmierć 
w miejscu pracy 
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Czytelnicy o 
Osiedlu Gryfitów
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OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

REKLAMA

Zapłacimy 
za wandalizm

REKLAMA

Jak finansować
kulturę

czytaj na s. 6
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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.

REKLAMAINFORMACJA

Starosta Goleniowski
podaje do publicznej 

wiadomości, 
że w budynku Starostwa Powiatowe-

go w Goleniowie przy ul. Dwor-
cowej 1 na tablicy ogłoszeń została 

podana informacja 
o przeznaczeniu do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej
 nieruchomości zabudowanej  Nr 
60/1 o pow. 711 m 2 stanowiącej 

własność Skarbu Państwa 
położonej w obrębie Wierzbięcin  

gmina Nowogard. 

Śmierć w pracy
Pracownik jednej z nowogardzkich betoniarni zmarł w miejscu swej pracy. 

Nie pomogła reanimacja z udziałem m.in. ekipy sprowadzonego śmigłowca 
ratowniczego.

Zapłacimy za wandalizm
Trwa odnawianie Pomnika Kombatantów zniszczonego w grudniu ub.r. 

Koszt jego odnowienia pokryje gmina, czyli my.
Przypomnijmy. W nocy 13 grud-

nia ub.r. nieznany sprawca zniszczył 
stojący na Placu Wolności pomnik 
oblewając go czerwoną farbą. Plama 
straszyła aż do 30 grudnia, kiedy 
to ekipa remontowa rozpoczęła jej 
usuwanie. Już w tym roku rozpoczęto 
jego malowanie i we wtorek skoń-
czono nakładanie pierwszej warstwy 
farby. Wykonawca czeka teraz na od-
powiednie warunki atmosferyczne by 
położyć drugą warstwę farby. Koszt 
renowacji pokryje gmina. 

Nie jest tajemnicą, że Pomnik 
od lat wzbudza kontrowersję. Jego 
przeciwnicy widzą w nim symbol 
komunizmu i domagają się jego roz-
biórki. Z kolei zwolennicy traktują go 

jako świadectwo minionych czasów i 
apelują o pozostawienie jako pamiąt-
ki historycznej. I wiele wskazuje, że 
zniszczenie pomnika wpisuje się w tę 
debatę. Miało ono miejsce 13 grud-
nia, w rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego i trudno przypuszczać, 
że ta data była przypadkowa, tym 
bardziej, że sprawca użył czerwonej 
farby. Bez względu na pobudki czyn 
ten jest po prostu aktem wandalizmu, 
za który zapłacą obie strony debaty 
nad Pomnikiem, czyli my. W tym 
przypadku rachunek opiewać będzie 
na około 500 zł, bo taki jest koszt jego 
renowacji.

Ag

Odblaski dla najmłodszych.
Z myślą o bezpiecznej drodze do szkoły uczniów naszych szkół podsta-

wowych włodarze gminy Nowogard zdecydowali się na niewielką, ale z 
pewnością potrzebną inwestycję.

Nowogardzki Urząd Miejski zde-
cydował się na zakup elementów 
odblaskowych dla dzieci ze szkół 
podstawowych. Są to okrągłe zawiesz-
ki do plecaków z herbem Nowogardu 
oraz opaski samozaciskowe z napisem 

Nowogard. Odblaski z pewnością 
poprawią widoczność dzieci idących 
do i ze szkoły zwiększając tym samym 
ich bezpieczeństwo.

Ag

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 
około godziny 16.00. Z relacji świad-
ka zdarzenia wynika, że mężczyzna 
zasłabł wykonując swe czynności 
służbowe jadąc sztaplarką. Wezwano 

pogotowie, niedługo później przy-
leciał śmigłowiec, ale długotrwała 
reanimacja nie przyniosła skutku. 
51-letni mężczyzna zmarł.

Ag

Foto J. Korneluk

Wykup mieszkań nie 
zagrożony

Gdy w życie weszła ustawa pozwalająca na wykup mieszkań spółdzielców 
opanowała prawdziwa gorączka składania stosownych wniosków. Minęło 
kilka miesięcy i gorączka wyraźnie opadła. Postanowiliśmy sprawdzić jak 
przebiegają procedury związane z uwłaszczeniem.

Bez wątpienia najwięcej pracy 
związanej z wykupem mieszkań 
ma największa nowogardzka spół-
dzielnia, czyli „Gardno”. Prezes Jan 
Smolira powiedział nam, że wszelkie 
sprawy techniczne, czyli porządko-
wanie własności, przekształcanie 
użytkowania wieczystego na włas-
ność czy podział gruntów zostały 
już załatwione. „Najgorsze mamy już 
za sobą” – stwierdził w rozmowie z 
nami.

Teraz pozostaje podpisywanie 

aktów notarialnych. Przy blisko 
800 złożonych wnioskach można 
szacować, że cała batalia skończy się 
dopiero w czerwcu. 

Przy okazji uspakaja tych, którzy 
obawiają się, że ustawa może być cof-
nięta, wszak takie opinie pojawiły się 
przy okazji jej wprowadzania. „Myślę, 
że jest to prawo, którego nikt nie odwa-
ży się cofnąć. Więc możemy być spokoj-
ni, wszyscy zdążymy się uwłaszczyć.” 
– kończy prezes Smolira.

Ag
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REKLAMA

1. Dom wolnostojący Żarnowo, 100 m2, 
działka 5000 m2 – 200 000

2. Działka budowlana Kopice, 2942  m 2, 
przy drodze – 320  000 zł

3. Ziemia turystyczno-rekreacyjna Kopice z 
linią brzegową, 13555  m 2, przy lesie – 860 
000 zł

4. Działka budowlana w Iglicach pow. 5600 
m2 – cena: 35 000 zł 

5. Połowa bliźniaka mieszkalno- usługowego 
w Żarnowie  z działką 600 m2,- cena 200 
000 zł

6. Komfortowy dom w Marszewie o pow.250 
m2  na działce 1087 m2- cena 530 000 zł

7. Działka z pozwoleniem na budowę , 
projektem,  ogrodzona pod Nowogardem, 
pow.4400 m2 cena 85000 zł

8. Działka rolna w Imnie o pow. 6500 m2- 
cena 130000 zł

9. Działka rekreacyjna w Goleniowie o pow.  
6029 m2- cena 155000 zł

10. Ziemia inwestycyjna w Białuniu pow. 25 
000 m2 - cena: 200 000 zł 

11.Ziemia rolna w Bodzęcinie pow. 4,04 ha 
– cena: 68 000 zł  

12.Działka rolna w Imnie o pow.7500 m2 ( 
możliwość wydania  warunków zabudowy 
) - cena 172 000 zł

13.Działka rolna w Imnie o pow. 4100 m2 
(możliwość wydania warunków zabudowy 
) -cena 94 000 zł

14.Komfortowy dom w Miękowie pow. 229 
m2, działka 5000 m2 – cena: 1 050 000 zł

15. Działka rolna w Łaniewie pow. 2497  m2, 
druga linia zabudowy cena : 56 000 zł

16. Ziemia rolna w Skoszewie pow. 19 500  
m2 przy zalewie cena: 150 000 zł

17. Działka budowlana w Stepnicy pow. 

1069  m2, kanaliza, skrzynka ZK, cena: 
67 000 zł

18. Ziemia rolna w Kościuszkach k/Nowoga-
rdu pow. 13 400  m2 do wydzielenia, woda, 
prąd w drodze cena: 220 000 zł

19. Ziemia rolna w Kościuszkach k/Now-
ogardu pow. 14 700  m2, prąd, woda, gaz 
w drodze cena: 230 000 zł

20. Ziemia rolna w Kościuszkach k/Now-
ogardu do wydzielenia do 20 000 m2 
uzbrojenie w drodze cena: 17 zł/m2

21. Działka rolna w Imnie pow. 4900 m2 
– cena: 98 000 zł

22. Połowa domu w Dobrosławicach pow. 100 
m2 do remontu, działka 3120 m2 – cena: 
160 000 zł

23. Połowa domu w Wałknie pow. 130 m2 
z udziałem w gruncie 956 m2 – cena: 110 
000 zł

24. Działka pod Goleniowem z warunkami 
zabudowy pow. 1146 m2 (woda, ZK, ogrod-
zona – cena: 90 000  zł

25. Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m2 
– cena: 120 000 zł

26. Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 
3000 m2 

27.  Dom w Burowie pow. 143 m2 po remon-
cie, działka 7100 m2 – cena: 430 000 zł

28. Działka w Stepnicy pow. 6642  m2  - cena: 
215 000 zł 

29.  Działka budowlana pod lasem w Ru-
rzycy o pow. 2148 m2- cena 200000 zł

RENT- Nieruchomości
ROMANOWICZ 

Szczecin, ul. Rydla 66 
tel./fax 091 46 44 900, 

www. rent-romanowicz.pl

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

Plac Wolności 9 pok. 7A
Kredyt:

• konsolidacyjny • gotówkowy
 • samochodowy

Tel. 695 770 724
Do 5000 na dowód

ZATRUDNIMY:
Kobiety do szycia i do prac 

pomocniczych na produkcji.
Informacje:

Forankra Pol  SP z o . o.
ul. Tartaczna 1, 72-100 Goleniów 

tel. 091-418-25-91, 
e-mail : office@forankra.pl

I LO

Nowoczesna pracownia

W  p a ź d z i e r n i k u  2 0 0 7 
r.informowaliśmy, że powstaje nowa 
pracownia multimedialna w I L.O.

Dzisiaj informujemy, że już miesiąc 
działają komputery, które szkoła 
otrzymała w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dzięki temu 
zmieniło się wyposażenie pracowni 
komputerowej (15 stanowisk), czytel-
ni multimedialnej (4 stanowiska) oraz 
mobilnego zestawu multimedialnego 
(laptop i projektor). Poprzedni sprzęt 
doposaży gabinety przedmiotowe 
(np. biologiczny, pracownię j. an-

gielskiego). W czytelni i pracowni 
uczniowie mogą się przygotowywać 
i zdawać egzamin w ramach ECDL 
(Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych), gdyż  nauczyciel 
Leszek Łuka jest egzaminatorem 
ECDL.

Na początku stycznia 2007 r. I Li-
ceum Ogólnoksztalcące, a konkretnie 
czytelnia multimedialna wzbogaciła 
się o kolejne cztery komputery i 
drukarkę.

LMM
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Czytelnicy piszą

Razem zrobimy lepiej! 
(cd z dnia 21.12.07 r o zagospodarowaniu terenów Osiedla Gryfitów)

Motto: Błądzić jest rzeczą ludzką – odwagą jest naprawić błąd.

- Zmiany w prawie o planowaniu przestrzennym pozwalają na więk-
szą swobodę dla inwestora (w tym przypadku SM Cisy). Jednocześnie 
wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zatwierdzenie projektu 
budowlanego nakładają większą odpowiedzialność na architekta miasta 
oraz Burmistrza.

- Potrzeby mieszkaniowe są ważne i należy domy budować, domy, które 
nie kolidują z ruchem drogowym..Bliskie usytuowanie drogi przy drzwiach 
wejściowych do budynku może zagrażać bezpieczeństwu nmieszkańców, 
a zwłaszcza bawiących się dzieci.

- ruch drogowy na tzw. dzikiej drodze między ul. Światowida,  a ul. Jana 
Pawła II natęża się. Widać takie są potrzeby mieszkańców.

- Zmienić decyzję! Dostosować projekty budowlane dzieląc budynki na 
dwuklatkowe. Będzie lepsza komunikacja. Pozwoli to na dosłonecznienie 
przestrzeni już zabudowanej budynkami (domki jednorodzinne, budynki 
Gryfitów 5 i pośrednio szkoły) należącej do Gminy.

- Zmienić decyzję! Budować najpierw mieszkania z wystawą okien na 
południe – będzie najlepsze nasłonecznienie i dogrzanie mieszkań.

Prostopadłe zagospodarowanie terenu budynkami czteroklatkowymi 
burzy funkcje przestrzeni wolnej do wykorzystania dla innych celów 
społecznych.

Architekt powinien patrzeć przenikliwym wzrokiem na całość miasta 
– tak jak urbanista!

Mniejszą stratą dla miasta jest niekiedy wstrzymanie się od decyzji 
aniżeli wydanie decyzji nieprzemyślanej na przekór innym!

Zapraszam na spacer włodarzy miasta!
1 -  ulica Światowida – budynek nr 1 – zamknięta?
2 -  ul. Gryfitów jest ulicą wewnętrzną, wąską, jednokierunkową – wjazd 

od ul Jana Pawła II.
3 – powstająca nowa droga bez wyjazdu w kierunku ul. Poniatowskie-

go.
4 – wjazd do głównego wejścia budynku ZSO od strony ul. Bohaterów 

Warszawy zamknięty
      ścieżką rowerową.
Jestem otwarta na dyskusję merytoryczną na każdym poziomie. Za-

praszam do dyskusji w imieniu mieszkańców Osiedla Gryfitów, jestem 
bowiem przedstawicielką grupy członkowskiej SM Gardno.

Z najlepszymi życzeniami w Nowym 2008 Roku dla wszystkich ludzi 
dobrej woli. 

Stala Czytelniczka „DN”
Halina S.

TLENEK WĘGLA (czad)
Straż pożarna alarmuje – tak tragicznego początku zimy jeszcze 
nie nigdy nie notowano w kronikach Komendy Głównej PSP. 
Zimno zmusza mieszkańców do ogrzewania lokali. Urządzenia 
grzewcze są niestety w złym stanie technicznym.Niezbyt chętnie 
korzysta się z usług kominiarzy. Efekt - czad! Codziennie notuje 
się wypadki zatrucia tlenkiem węgla czyli popularne zaczadzenie 
Kominiarze z województwa zachodniopomorskiego oceniają, 
że około 80% kominów jest częściowo zapchanych Stosunkowo 
najlepiej z kominiarzami współpracują Spóldzielnie Mieszkaniowe 
– inni właściciele i administratorzy na kominiarzach oszczedzają. 
Pozornie!Tej zimy strażacy w naszym województwie interweniowali 
już 80 razy – niedrożny komin, zaczadzenie, pożar... Stąd ten artykuł 
– weźcie sobie Państwo do serca podawane tutaj uwagi.

T l e n e k  w ę g l a  j e s t  g a z e m 
powstającym w wyniku niepełnego 
spalania węgla i substancji, które 
w swym składzie węgiel posiadają. 
Jest tym groźniejszy, że nie posiada 
smaku, zapachu, barwy, nie szczypie 
w oczy i nie „dusi w gardle”. W bardzo 
dużym stężeniu (około 75-100%) 
może lekko pachnieć czosnkiem. Ma 
też bardzo „wybuchowy charakter”, a 
w powietrzu pali się niebieskawym 
płomieniem. Jest nieco lżejszy od 
p ow i e t r z a  ( g ę s t o ś ć 
0,967), przez co łatwo 
przenika przez ściany, 
stropy i warstwy ziemi. 
Najczęstszą przyczyną 
zatrucia są pożary i 
wadliwa instalacja grze-
wcza. Piecyk gazowy 
w małej łazience bez 
przewodu kominowego 
(lub z niedrożnym prze-
wodem kominowym), może w ciągu 
jednej minuty wytworzyć 29 dm 
sześciennych tlenku węgla, dawkę, 
która może zabić. Tlenek węgla do 
organizmu wchłania się w czasie, gdy 
oddychamy. Tak też zostaje z niego 
wydalony, (kiedy udaje się w porę 
wynieść zatrutego na powietrze). 
Kiedy już jest w naszych płucach, 
tam wiąże się z hemoglobiną, tworząc 
tzw. karboksyhemoglobinę. Niestety 
tlenek węgla wykazuje około 210 
- 300 razy większe powinowactwo z 
hemoglobiną niż tlen. Związek ten 
uniemożliwia tak zmienionej hemo-
globinie przenoszenie tlenu, przez co 
komórki naszego ciała i cały organizm 
jest mocno niedotleniony. W skutek 
działania karboksyhemoglobiny usz-
kodzeniu ulegają organy najbardziej 
na niedotlenienie wrażliwe, a dla nas 
ważne: ośrodkowy układ nerwowy, 
układ naczyniowo-sercowy. Wysiłek 
fizyczny, wysoka temperatura, stres 
- a te zjawiska zawsze występują 
przy pożarze - dodatkowo wpływają 
na szybkość przesycania organizmu 
CO poprzez wymuszanie większej 
częstotliwości oddechu. Po 6-7 
minutach przebywania w pomieszc-
zeniu, w którym stężenie CO wynosi 

ok. 70% doprowadza do nieodwra-
calnych zmian w organizmie, a po 
20 minutach następuje zgon. Jednak 
przy większej ilości CO w pomieszc-
zeniach zamkniętych śmierć może 
nastąpić błyskawicznie, już po kilku 
oddechach, na skutek uduszenia w 
wyniku porażenia ośrodków oddy-
chania. Przy wysokich stężeniach 
CO nie występują żadne sygnały 
ostrzegawcze (jak bóle głowy, nagła 
słabość itp.) Co gorsza, osłabienie 

i utrata przytomności 
uniemożliwiają nam 
ucieczkę.

Stężenie karbok-
syhemoglobiny we 
krwi (%) i objawy 
zatrucia 

  10-20 Rozszerzenie 
naczyń skórnych, bóle 
głowy, uczucie ucisku 

w skroniach. 
  20-30 Ból głowy i uczucie 

tętnienia w skroniach 
  30-40 Silny ból głowy, nudności, 

wymioty, osłabienie, oszołomienie, 
zapaść. 

  40-50 Silny ból głowy, nudności, 
wymioty, osłabienie, oszołomienie, 
zapaść, zaburzenia czynności serca, 
przyspieszone tętno i oddech. 

  50-60 Zaburzenia czynności 
serca, przyspieszone tętno i oddech, 
śpiączka przerywana drgawkami. 

  60-70 Śpiączka przerywana 
drgawkami, upośledzenie czynności 
serca i oddychania, możliwa śmierć. 

  70-80 Nikłe tętno, zwolnione oddy-
chanie, porażenie oddychania i śmierć.  
Paradoksem jest to, że zmarły na 
pierwszy rzut oka sprawia wrażenie 
okazu zdrowia. Karboksyhemo-
globina zabarwia skórę na różowo. 
Niestety tlenek węgla dostaje się z 
krwią matki do krwi płodu i może 
powodować śmierć dziecka, nawet, 
jeśli matka przeżyje. 

Opr. Lesław M. Marek
P.S
W sprzedaży dostępne są de-

tektory gazu oraz tlenku węgla w 
cenach od 125 zł
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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

DU A MOC - SUPER CENA

HUSQVARNA 55

Model do nawet trudnych zada . Niezawod-
na, wytrzyma a, wielozadaniowa o du ej
mocy - 3,4 KM

Cena promocyjna
brutto 1649 z

Poprzednio 1899 zł

(Podkowa)

Pilarki spalinowe 

już od 499 zł

2 LATA GWARANCJI, CZĘŚCI ZAMIENNE, SERWIS
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Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze
 ś   p. 

Kazimiery Jackowskiej 

składa rodzina

PODZIĘKOWANIA

Jak finansować kulturę?
W mediach toczy się dyskusja o formach upowszechniania kultury. Ludzie na 

co dzień związani z działalnością kulturalną zastanawiają się na co wydawać 
pozyskane pieniądze (nie trzeba nikogo przekonywać, że kultura to pieniądze 
z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego oraz z różnych fundacji i od 
sponsorów). Te ostatnie to przede wszystkim zasługa aktywności animatorów 
kultury. W dyskusji przebija się jeden ciekawy wątek – należy zwrócić uwagę  
na pozyskanie szerokiej gamy odbiorców i promować jednocześnie młodych 
twórców.

Jak to wygląda w naszej gminie? 
Najważniejsze placówki kultury 
to oczywiście Nowogardzki Dom 
Kultury i Miejska Biblioteka Pub-
liczna. Obie placówki finansowane 
są z budżetu gminy i prowadzą 
niezależną działaność kulturalną. 
Całkowicie inną formę działalności 
kulturalnej prowadzi natomiast 
Ośrodek Poszukiwań Twórczych w 
Strzelewie stworzony i kierowany 
przez Zygmunta Helanda. Zamiast 
oceny form pracy lansowanej przez 
NDK przywołam różne wypowiedzi 
Zygmunta Helanda , które można 
odnaleźć w mediach.

Pominę ocenę telewizji, którą 
Heland krytykuje za komerdcyjne, 
bardzo drogie programy promowane 
jako wielkie wydarzenia z udziałem 
tzw. gwiazd, a w rzeczywistości są to 
gnioty o żenująco niskim poziomie. 
W dodatku znacznie pomniejszają 
środki na ambitne, wartościowe pro-
pozycje programowe spychając je na 
obrzeża ramówki.

Niestety na politykę kulturalną TV 
wpływu nie mamy. (na marginesie 
dyskusji  o formach finansowania 
telewizji publicznej – abonament czy 
budżet państwa zapytam: Jaki mam 
wpływ na program płacąc abona-
ment? Żaden! Czy nie pora stworzyć 
coś w rodzaju społecznej Rady Pro-
gramowej złożonej z abonentów?)

W innym miejscu Heland mówi 
– „Nie ukrywam, że martwi mnie 
marnotrawienie samorządowego 
grosza na występy tzw. gwiazd, które 
za godzinę czy półtorej inkasują po 50 
tys. złotych i wyjeżdżają”.

Życzeniem cytowanego animatora 
kultury jest inne, bardziej racjonalne 
wydawanie publicznych pieniędzy. 
Powinniśmy inwestować w dzieci i 
młodzież. Ten krąg odbiorców ma 
bowiem wyobraźnię, zdolności kre-
atywne, wrażliwość. Organizując dla 
nich warsztaty ujawnimy talenty i 
liderów, którzy wniosą do życia lokal-
nych społeczności nowe wartości.

W jego Ośrodku Poszukiwań 
Twórczych będzie kontynuowany 
dotychczasowy kierunek wzboga-
cony o nowe formy – oprócz wy-
próbowanych partnerów jakimi są 
Teatr Brama z Goleniowa i Kana ze 
Szczecina realizowany będzie projekt 
we współpracy z teatrem ze Śląska, a 
konkretnie z Będzina. 

Działalność NDK spotyka się z 
krytyką. Szkoda, że krytykują ci co 
uczestniczą jedynie w imprezach 
festiwalowych. Nikt z krytykujących 
nie zadaje sobie trudu, by przeanali-
zować bieżącą żmudną pracę z dzieć-
mi i młodzieżą – liczba uczestników 
codziennie ćwiczących w przeróż-
nych kółkach i zespołach liczona 
jest w setkach. Podobnie z Biblioteką 
– cykliczne i okazjonalne imprezy, 
które nie mieszczą się w potocznym 
wypożyczaniu książek Innymi słowy 
to nie krytyka tylko krytykanctwo 
– krytyk bowiem wnosi jakieś po-
mysły z myślą o tym by było lepiej. I 
na takie głosy oczekuję. Festiwal już 
niedługo, czasu na wzbogacenie jego 
formuły niewiele…

Lesław M. Marek

Dariusz Iwaniuk z I LO finalistą

II Ogólnopolskiego  konkurs 
Wiedzy o Bankach
W dniach  4 - 6 stycznia, w Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu odbyły się eliminacje centralne II 
Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o Bankach. Dziesiąte 
miejsce zajął Dariusz Iwaniuk z I LO.

Celem konkursu jest m.in. pobud-
zanie i rozwijanie zainteresowań 
młodzieży problematyką bankowości 
oraz zwiększanie skuteczności dos-
tosowywania programów nauczania 
do współczesnych wymagań w zakre-
sie wiedzy o bankach, aby przyszli i 
obecni przedsiębiorcy (dziś ucznio-
wie) posiadali niezbędną wiedzę, 
która ułatwi im zdobycie środków 
finansowych na rozpoczęcie i rozwój 
własnej działalności.  Konkurs ma 
zasięg ogólnokrajowy, dwustopniowy 
– eliminacje szkolne oraz eliminacje 
centralne.

Eliminacje szkolne odbywały się na 
terenie całego kraju. Wzięło w nich 
udział  ponad 14 tys. uczestników 
z ponad 600 szkół ponadgimnazjal-
nych. Ta część konkursu polegała na 
rozwiązaniu testu wiedzy o bankach. 
Sprawdzian składał się z dwudzi-
estu pytań testowych wielokrotnego 
wyboru. Do eliminacji centralnych 
zakwalifikowały się osoby, które w 
I etapie uzyskały przynajmniej 70% 
punktów. 

Na eliminacje centralne, które 
odbywały się w siedzibie Wyższej 

Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
przyjechało 100 finalistów. Konkurs 
był połączony z  warsztatami po-
prowadzonymi przez specjalistów z 
dziedziny bankowości, pracowników 
naukowych Akademii Ekonomicznej 
oraz Wyższej Szkoły Bankowej w 
Poznaniu. Tym razem sprawdzian 
składał się z czterdziestu pytań tes-
towych wielokrotnego wyboru. W 
eliminacjach nie zabrakło reprezen-
tanta ucznia nowogardzkiego I LO 
Dariusza Iwaniuka, który zdobył za-
szczytne dziesiąte miejsce w kraju. Do 
wszystkich etapów konkursu Darek 
przygotowywał się pod czujnym 
okiem Barbary Papuszki, nauczyciela 
przedsiębiorczości. Gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów.

Ag
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Z okazji kolejnych 
urodzin

Piotrowi 
Golińskiemu
dużo szczęścia 

i zdrowia
życzy

kochająca żona
 z rodziną

Grażynie 
Furmańczyk

z Sikorek
z okazji 50 urodzin

wiele uśmiechu, 
radości, spełnienia 

marzeń oraz wszelkiej 
pomyślności

życzy
mąż

Z okazji zawarcia w dniu 
19 stycznia 2008 roku
związku małżeńskiego

Kamili 
i Przemkowi

wiele szczęścia, radości, 
spełnienia planów osobistych 
i zawodowych oraz wszelkiej 
pomyślności na dalszą drogę 

wspólnego życia
życzy 

personel 15 Południka 

ŻYCZENIAŻYCZENIA ŻYCZENIA

Goleniowski Rok Kultury

Jak oni to robią?
Rok 2008 będzie dla Goleniowa 

i goleniowskiej kultury rokiem 
szczególnym. To rok kilku ważnych 
jubileuszy:

* 60-lecie Biblioteki Miejskiej
* 50-lecie Goleniowskiego Domu 

Kultury
* 30-lecie Szkoły Muzycznej I st.
* 15-lecie Zespołu Pieśni i Tańca 

Ziemi Goleniowskiej INA
* 60-lecie powstania Ogniska 

Muzycznego
* 40-lecie zainicjowania Dni Mu-

zyki i Tańca
* 740-lecie nadania praw miej-

skich
W związku z powyższym posta-

nowiono rok 2008 ogłosić Gole-
niowskim Rokiem Kultury. Powo-
łany został Komitet Organizacyjny 
pracujący nad organizacją obcho-
dów, skupiający dyrektorów placó-
wek kulturalnych oraz inne osoby, 
czynnie działające na rzecz kultury 
w Goleniowie.  W skład Komitetu 
Honorowego weszli przedstawiciele 
władz miasta oraz osoby, które w 
sposób szczególny przyczyniły się 
do rozwoju goleniowskiej kultury 
w ciągu minionych 60 lat.

Przez cały rok będą odbywać się 
imprezy kulturalne podkreślające 
ten wyjątkowy dla naszego mia-
sta rok. Kultura związana jest z 
m. in. kilkoma obszarami- sztuki 
plastyczne, śpiew, taniec, muzyka 
instrumentalna, kino, książka czy 
teatr. Pragniemy, aby ważność 
wszystkich obszarów, w tym wyjąt-
kowym dla Goleniowa roku, została 
podkreślona.

Komitet Organizacyjny wystąpił 
do Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Ministerstwa Kultury o objęcie 
honorowym patronatem Goleniow-
skiego Roku Kultury.

Źródła finansowania GRK:
- Budżet Gminy:    

  120 000 PLN  
- Budżety instytucji kultury:  

  115 000 PLN
- Budżet Starostwa i Szkoły Mu-

zycznej:      5 000 PLN
- Urząd Marszałkowski:   

   10 000 PLN
- Ministerstwo Kultury:   

 320 000 PLN
Razem  570 000 PLN ! 
Ale to nie koniec – opracowano 

specjalny regulamin sponsoringu 
i przygotowano w tym celu odpo-
wiednie umowy. Oto przykładowe 
propozycje dla sponsorów:

 ZŁOTY MECENAS KULTURY 
to sponsoring w kwocie powyżej 
15 000 zł:

W zamian otrzyma:
- własne stoisko promocyjne 

w trakcie imprez plenerowych w 
dniach 1i 2 maja (teren parkingu 
przy amfiteatrze), 10 maja (teren 
przy Bibliotece) oraz 14 czerwca 
(Planty) o pow. 18m2; 

- możliwość umieszczenia bane-
ru reklamowego Państwa Firmy w 
trakcie wybranych przez Państwa 10 
zdarzeń organizowanych w ramach 
Goleniowskiego Roku Kultury (wy-
miary 1m x 3m); 

- logo Państwa Firmy na ulotkach, 
plakatach i materiałach wydawa-
nych przez organizatora przez cały 
2008 rok (łączny nakład ok 50 tys. 
szt.); 

- umieszczenie logo i linku do 
Państwa Firmy na stronie interneto-
wej Goleniowskiego Roku Kultury 
www.goleniow.pl/grk;

- miejsce do rozlokowania rekla-
mowych balonów lub innych brył 
przestrzennych wypełnionych po-
wietrzem w dniach 1i 2 maja (teren 

parkingu przy amfiteatrze) oraz 14 
czerwca (Planty) ; 

-  promocja ze sceny w formie 
wybranej i przygotowanej przez 
sponsora (spoty dźwiękowe, prezen-
tacje, konkursy, itp.) - 3 - minutowe 
wejścia, 9 wejść w ciągu 3 dni trwa-
nia imprez plenerowych; 

- zaproszenie na bankiet dla 6 
osób w dniu 13 września 2008r. (JF 
DUET);

-  bezpłatne udostępnienie Sali 
widowiskowej GDK oraz sprzętu 
(nagłośnienie, scena) wraz z obsłu-
gą techniczną - zakres i termin do 
negocjacji.

SREBRNY MECENAS KUL-
TURY za sponsoring w kwocie od 
10 000 zł do 14 999 zł:

- własne stoisko promocyjne 
w trakcie imprez plenerowych w 
dniach 1i 2 maja (teren parkingu 
przy amfiteatrze), 10 maja (teren 
przy Bibliotece)  oraz 14 czerwca 
(Planty) o pow. 9m2; 

- możliwość umieszczenia bane-
ru reklamowego Państwa Firmy w 
trakcie wybranych przez Państwa 5 
zdarzeń organizowanych w ramach 
Goleniowskiego Roku Kultury (wy-
miary 1m x 3m); 

- logo Państwa Firmy na ulotkach, 
plakatach i materiałach wydawa-
nych przez organizatora przez cały 
2008 rok (łączny nakład ok 50 tys. 
szt.); 

- umieszczenie logo i linku do 
Państwa Firmy na stronie interneto-
wej Goleniowskiego Roku Kultury 
www.goleniow.pl/grk;

- miejsce do rozlokowania rekla-
mowych balonów lub innych brył 
przestrzennych wypełnionych po-
wietrzem w dniach 1i 2 maja (teren 
parkingu przy amfiteatrze) oraz 14 
czerwca (Planty) ; 

- promocja ze sceny w formie 
wybranej i przygotowanej przez 
sponsora (spoty dźwiękowe, prezen-
tacje, konkursy, itp.) - 3 - minutowe 
wejścia, 6 wejść w ciągu 3 dni trwa-

nia imprez plenerowych; 
- zaproszenie na bankiet dla 4 

osób w dniu 13 września 2008r. (JF 
DUET);

 BRĄZOWY MECENAS KUL-
TURY za sponsoring w kwocie od 
5 000 zł. do 9 999 zł.:

- własne stoisko promocyjne 
w trakcie imprez plenerowych w 
dniach 1 i 2 maja (teren parkingu 
przy amfiteatrze), 10 maja (teren 
przy Bibliotece) oraz 14 czerwca 
(Planty) o pow. 9m2; 

- możliwość umieszczenia bane-
ru reklamowego Państwa Firmy w 
trakcie wybranych przez Państwa 3 
zdarzeń organizowanych w ramach 
Goleniowskiego Roku Kultury (wy-
miary 1m x 3m); 

- logo Państwa Firmy na ulotkach, 
plakatach i materiałach wydawa-
nych przez organizatora przez cały 
2008 rok (łączny nakład ok 50 tys 
szt.); 

- umieszczenie logo i linku do 
Państwa Firmy na stronie interneto-
wej Goleniowskiego Roku Kultury 
www.goleniow.pl/grk;

- promocja ze sceny w formie 
wybranej i przygotowanej przez 
sponsora (spoty dźwiękowe, prezen-
tacje, konkursy, itp.) - 3 - minutowe 
wejścia, 3 wejść w ciągu 3 dni trwa-
nia imprez plenerowych; 

- zaproszenie na bankiet dla 2 
osób w dniu 13 września 2008r. 
(JF Duet)

Podpisanie umowy sponsorskiej 
powinno nastąpić do 28 lutego 
2008 r.

Lesław M. Marek
PS. W następnym wydaniu „DN” 

dokładny opis imprez jakie będą 
miały miejsce w ciągu roku – Czy-
telnicy sami ocenią czy warta skórka 
wyprawki…

Kino „Orzeł” 
zaprasza:
SZTUCZKI

19.01.2008 godz. 20.00
20.01.2008 godz. 19.00
Polski dramat 
obyczajowy – 95 minut
Cena biletu -12 zł
 

MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY

25.01.2008 godz. 18.00
26.01.2008 godz. 18.00
27.01.2008 godz. 18.00
Melodramat, 
prod.USA  - 139 minut.
Cena biletu -12 zł
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Fotoreportaż z VI Grand Prix 

Wybrzeża Zachodniopomorskiego w szachach

 Witamy wśród nas...
Ponadto w Szpitalu 

w Nowogardzie
urodziło się 

3 dzieci 
Zdjęcia oraz dane 

personalne nie zostały 
opublikowane 

ze względu 
na brak zgody 

rodziców

WITAMY WŚRÓD NAS...

C ó r k a  K a t a r z y n y 
Gosławskiej ur. 9.01.08 
z Łobza

Córka Przemysława 
i Moniki Tomasikiewicz 
ur. 10.01.08 z Nowogardu

Syn Alicji Turskiej 
ur. 10.01.08 z Dobrej

Córka Katarzyny Kuc 
ur. 13.01.08 z Krępska

Córka Agnieszki Kolarz 
ur. 15.01.08 z Nowogardu

Szach i mat
W niedziele tj. 13.01.2008. grała 

nie tylko Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy, grali też szachiści 
w otwartym turnieju szachowym z 
cyklu VI Grand Prix Zachodniego 
Wybrzeża. I właśnie jeden z tych tur-
niejów rozgrywano w Nowogardzie. 
Turniej rozgrywano w gościnnych 
progach świetlicy „Promyk” oraz w 
klubie Pomorzanina Nowogard przy 
placu Szarych Szeregów. W zawo-
dach wzięło udział 41osób, którzy 
po wielogodzinnych bojach na 64-o 
polowej planszy osiągnęli następujące 
rezultaty: i tak w kategorii „open” 1 
miejsce zdobył Krzysztof Jędruszek z 
Gryfic, drugi był Tadeusz Twarogiel 
z Wolina a trzecim nieoczekiwanie 
junior Kamil Puszkarek z Gryfic. 

W kategorii „junior” pierwszy był 
Arek Brzozowski z Pałacu Młodzieży 
Szczecin, drugie miejsce wywalczył 
Piotr Niedbał też z pałacu a trzecim 
został Wojciech Kwocz z Gryfic. 
Najlepszym zawodnikiem z Nowo-
gardu był Paweł Taberski. Trzech 
pierwszych zawodników w kategorii 
„open”, pierwszego juniora oraz 
najlepszego szachistę z Nowogardu 
uhonorowano pucharami ufundo-
wanymi przez Radę Miejsko-Gminną 
Zrzeszenia LZS, która też była orga-
nizatorem tego turnieju. Nagrody 
rzeczowe otrzymali: pierwszych pięt-
nastu zawodników turnieju i wszyscy 
juniorzy oraz najstarszy zawodnik 
Pan Jan Kita ze Stargardu rocznik 
ten sam co Pan Adam Stefański z 

Nowogardu (notabene ten pierwszy 
urodził się parę miesięcy wcześniej). 
Specjalną nagrodą wyróżniono naj-
młodszego szachistę Pana Jakuba 
Augustynka rocznik 1999. Turniej 
rozgrywano systemem szwajcarskim, 
pary kojarzono przy pomocy kompu-
tera. Szachiści grali w czasie 15 minut 
dla zawodnika. Zawody sędziował 
Pan Kazimierz Łaszewski z Gryfic 
organizator Grand Prix. Zawody 
przebiegały w rodzinnej atmosferze, 
a to dzięki Marianowi Siwemu, który 
wspomagał zawodników w kalorie, 
niezbędne przy tak dużym wysiłku 
umysłowym. Organizator dziękuje 
sponsorom turnieju, gdyż to dzięki 
nim zawody zostały uatrakcyjnione 
nagrodami rzeczowymi. A należą 

do nich Gienia i Ryszard Głowicki, 
Barbara i Zdzisław Labocha, Beata 
i Robert Augustynek, Małgosia i 
Wojtek Kubicki (sklep sportowy), 
sklep „Reflex” Roman Tatara, PPHU 
Max-net S.C. ul. Wojska Polskiego, 
Hurtownia „Sowa” ul. Bohaterów 
Warszawy i Paweł Taberski wszy-
scy z Nowogardu, oraz Hurtownia 
ACTIV Szczecin, DENIS Szczecin, 
Plus Gryfino. Następne zawody z 
cyklu GP odbędą się w Gryficach 
w dniu 27.01.2008. Organizator w 
mojej osobie szczególnie dziękuje 
szachistom za tak liczne przybycie 
i zapraszam na następne turnieje, 
o których powiadomię na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego. 

Janusz Kawecki

Najstarszy uczestnik 
szachowych zmagań. 

Zwycięzcy turnieju. 

Walka na planszach. 
Kuba, najmłodszy uczestnik 

zawodów, otrzymuje nagrodę.
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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

a

O

 
• 
• 
• 
• 
• 

INFORMACJA
Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddz. Nowogard informuje, że w 

oparciu o Żarz. PKPS w Szczecinie oraz wspólne porozumienie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Kościołem Ewangeliczno-
Chrześcijańskim SBÓR w Nowogardzie i PCK Oddz. Nowogard ustalono, 
że od 01.01.2008r. żywność unijna wydawana będzie przez PKPS tylko dla 
mieszkańców miasta Nowogard na podstawie potwierdzenia wydanego 
przez pracownika socjalnego MOPS. Do ubiegania się do otrzymania 
żywności uprawnieni są:

• Rodziny wielodzietne z dziećmi do lat 18 oraz starsze, gdy uczą się w 
szkołach średnich (bez studiów) - od trojga dzieci;

• Samotnie wychowujący dzieci, kobiety lub mężczyźni bez pracy oraz o 
niskich zarobkach, bądź dziećmi z różnymi schorzeniami;

• Bezdomni - bez stałego zameldowania;
• Emeryci i renciści o dochodach 700 zł dla samotnych, oraz 1200 zł w 

rodzinie.
• EMERYCI I RENCIŚCI nie muszą dostarczać potwierdzenia z MOPS 

- winni natomiast dostarczyć odcinki emerytury lub renty.
Pozostali nie wymienieni w w/w grupach winni udokumentować i 

potwierdzić u pracownika socjalnego w MOPS swoją trudną sytuację 
materialną, w tym osoby bezrobotne - samotne nie objęte pomocą w in-
nych grupach rodzinnych.

Wszystkie osoby ubiegające się o pomoc żywnościową-zobowiązane są do 
złożenia wniosków wykazujących stan rodzinny i wysokość dochodów,

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Oddział w Nowogardzie

informuje, że od 01.01.2008 r. 
zmieniły się zasady wydawania żywności unijnej 

dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.
Zainteresowanych prosimy o złożenie wniosków wraz z 

udokumentowaniem swoich dochodów w rodzinie. Żywność 
wydawana będzie tylko dla mieszkańców zameldowanych 

w mieście Nowogard.

Bliższe informacje w Oddziale PKPS przy ul. 700-lecia 
14 a w każdy poniedziałek i piątek od 10:00 do 12:00.

KSM TRADING SP. Z O.O.
ul. Nadtorowa 14 C

tel./fax (091) 392 69 43, (091) 392 71 13, www.ksm-trading.pl

RABAT 10% przy naprawie węży hydraulicznych
RABAT 25% na kultywatory

ZMIENIONE GODZINY PRACY
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

oferuje:
- duży wybór maszyn rolniczych,
- części zamienne do ciągników i maszyn różnych marek,
- przyczepy do transportu bali drewnianych Palms,
- wciągarki leśne i kleszcze zrywkowe Fransgard,
- produkujemy rozdrabniacze gałęzi,
- sprzedaż filtrów do wszystkich typów pojazdów,
- naprawa węży hydraulicznych końcówkami PARKER – ceny
   promocyjne,
- oleje silnikowe i hydrauliczne,
- części do uprawy ziemi, ochrony roślin, technika żniwna, leśna.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Słajsino 
w Gminie Nowogard uchwalonego uchwałą nr XXIX/275/05 

Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogardzie 
uchwały nr X/59/07 z dnia 12 września 2007 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego ob-
rębu ewidencyjnego Słajsino  w Gminie Nowogard uchwalonego uchwałą 
nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 
r., obejmującego obszar działek nr 78 i 79 w obrębie geodezyjnym Słajsino. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany 
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie przy Placu Wolności 1 w sekretariacie pok. nr 5 w 
terminie do dnia 15 lutego 2008r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba
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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

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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

Tel. 607 73 98 66

JAZDA KONNA 
BRYCZKĄ I KULIGI

KLASYCZNA MODA 
MĘSKA

    

Zapraszamy
Nowy Pawilon Handlowy

ul. Wojska Polskiego 4

• koszule
• swetry
• golfy
• bluzy
• spodnie
• marynarki
• galanteria i inn.

Gospodarswto rolne, ferma drobiu

zatrudni osoby 
przy pracach remontowych 
budynków i odsłudze fermy 

drobiu gm. Płoty 
miejscowość Potuliniec.

Kontakt 601 73 38 91, 601 73 38 92.
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OG£OSZENIA 
DROBNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogar-
dzie może być połowa lub piętro. 
607 066 425.
• Kupię połowędomu lub 
piętro w Nowogardzie. Tel. 
606 265 333.
• Kupię mieszkanie 3 pokojo-
we bezczynszowe. 600 897 758.
• 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.
• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe, o pow. 113,3 m kw, co 
gazowe, w starym budownictwie, I 
piętro + garaż. Tel. 0609 686 797.
• Małżeństwo poszuku-
je mieszkania do wynajęcia. 
607 934 481, 508 827 361. 
• Poszukuję kawalerki do 
wynajęcia w Nowogardzie. Tel. 
600 769 600.
• Sprzedam ziemię 29 arów. 
Tel. 501 509 694.
• Poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 2 pokojowego, bezczyn-
szowego. 663 322 601.
• W Nowogardzie od 1 lute-
go 2008 r. wynajmę dwupokojowe 
mieszkanie + 500 zł, kaucja 1000 zł. 
Tel. 663 843 017.
• Szukam pilnie do wynajęcia 
mieszkania dwupokojowego (z me-
diami). Tel. 663 565 305.
• Do wynajęcia mieszkanie 3 
pokojowe w centrum. 501 290 450.
• Kawalerka umeblowana do 
wynajęcia. Tel. 091 39 21 133 po 
18.00.
• Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe ul. Warszawska 10. Tel. 091 
39 20 651.
• Sprzedam działkę rolną 
(Krasnołęka) pod zabudowę lub 
dalszą uprawę. 091 39 104 10.
• Kawalerkę 30 m kw sprze-
dam, centrum miasta, podwyższo-
ny standard, niski czynsz, 90.000 zł, 
cena do uzgodnienia!. Tel. 091 39 
22 337.
• Działkę pod zabudowę, 
Redostowo, stawy, 1,30 ha, ma-
lownicze miejsce, sprzedam. Tel. 
880 290 835.
• Wynajmę pokój 1 dziewczy-
nie, która pracuje. Tel. 603 601 758.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 
pokojowe. 508 309 980.
• Sprzedam pół domu na wsi 
plus ziemia. Tel. 091 39 134 19.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Opel Kadett, 1,4i, 
sedan, r. 1991, ważny przegląd 
10.06.2008 r. do remontu blacharki, 
1000 zł. Tel. 667 146 812.
• Sprzedam Nissan Sunny, 

1600 benzyna plus gaz, stan dobry, 
cena 3000 zł. Tel. 505 801 778.

ROLNICTWO  
• Kupię suchą słomę w kost-
kach. 091 39 106 54, 0502 276 902, 
0502 217 497.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 
98 24.
• Sprzedam gołębie garłacze i 
garbinosy. Tel. 667 146 812.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 
600 345 068.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 
66 459 47 52.
• Sprzedam warchlaki, kupię 
jeczmień. Tel. 091 39 18 307.
• Sprzedam ogierka roczne-
go. Tel. 091 39 18 006. Czermnica.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 
662 753 824.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne napra-
wy 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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.
• Pranie tapicerki samocho-
dowej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIR-y). Tel. 0604 373 143.
• TIPSY – tanio i profesjonal-
nie. Tel. 504 589 679.
• MASAŻ I AKUPRESURA 
– wizyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabinetu 
Kosmetycznego w Nowogardzie ul. 
Zielona 3. Tel. 091 39 20 714. Moż-
liwość dojazdu do klienta.
• Usługi remontowo-budowla-
ne. Tel. 784 053 493.
• Kuchnie, zabudowy, szafy, 
wnęki, meble na wymiar, montaż 
mebli gotowych. Tel. 606 883 936.
• Usługi ogólnobudowlane, 
kompleksowe remonty, wykoń-
czenia mieszkań. 669 030 945, 
600 384 853.
• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.
• Usługi remontowo – wy-
kończeniowe i stolarskie. Tel. 
661 495 492.
• Rozliczanie podatkowe PIT-y 
20 zł/ deklaracja. Tel. 695 770 724.
• Artystyczne malowanie po-
koi, pokoi dziecięcych. Tel. 66 77 
84 333.
• Usługi ogólnobudowlane. 

664 189 336.
• Montaż ogrodzeń betono-
wych i innych. Tel. 0695 085 470, 
091 39 72 575.
• Kamaz wywrotka – usługi 
transportowe. Tel. 660 497 390.
• Naprawa i regulacja okien 
i drzwi poreklamacyjnych. Tel. 
505 801 778.
• Firma „Darius” oferuje wy-
konanie tynków ozdobnych, także 
japońskich. Tel. 091 39 27 132.
• Starszej osobie co dzień zro-
bię zakupy w sklepie i dostarczę 
do domu, usługa płatna tanio. Tel. 
790 280 050.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Poniatowskiego 7. Tel. 
091 39 21 110, 603 584 533.

PRACA
• 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.
• Zwrot podatku z pracy, za-
siłki rodzinne, ekwiwalent urlo-
powy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.
• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
Tel. 605 051 097.
• Zaopiekuję się dzieckiem. 
606 685 239.
• Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Żabowie zatrudni nauczy-
ciela nauczania zintegrowanego na 
etat 9/18 od 25.02.2008. Kontakt: 
tel. 091 39 106 94.
• Praca w stadninie koni dla 
pań. Tel. 600 345 068.
• Serwis Tachografów za-
trudni elektromechanika. Tel. 
601 275 900.
• Firma przyjmie murarzy tyn-
karzy i kierowcę od zaraz. Tel. 0604 
154 316.
• Zatrudnię murarzy ze znajo-
mością na planach, dobre warunki 
pracy. Tel. 606 231 593.
• Zatrudnię pomoc przy opie-
ce nad niepełnosprawnym 23 let-
nim mężczyzną. Tel. 693 16 22 50.
• Oferta pracy na fermie w 
Wołowcu. Kontakt 502 56 18 02.

INNE
• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 
2-płytowe, do mieszkania, do-
mku, różne rozmiary, także niety-
powe, nowe i używane. Tel. 091 46 
00 518 lub 501 466 467.
• JUNKERSY gazowe, do 
kuchni, łazienki, wersja świeczko-

wa lub elektroniczna na gaz ziem-
ny 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 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 – 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.
• Sprzedam urządzenie wielo-
funkcyjne Lexmark x 5470, na gwa-
rancji, cena 450 zł. 0605 522 340.
• Sprzedam aparat cyfro-
wy FUJI FILM FINE PIX S6500, 
na gwarancji, cena 1450 zł. Tel. 
605 522 340.
• Kupię drewno tartaczne, 
nadające się na palety. Tel. 091 38 
53 018 po 20.00.
• Sprzedam TV Lg 21” RZ 
– 21FD70RX na gwarancji, do-
kumentacja, mało używany, cena 
670 zł. Tel. 0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam duży kojec dla 
dziecka, stan bardzo dobry, cena ok. 
130 zł. 091 38 52 377.
• Sprzedam owczarki niemie-
ckie 7 tygodni, czarne podpalane, 
dobrze ukątowione, rodzice z rodo-
wodem. Tel. 091 39 20 106 po godz. 
18.00.
• Sprzedam telewizor Philips, 
21 cali. Tel. 661 357 048.
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Informujemy, że   

24 stycznia 2007 r.
czwartek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

375

12,000

REKLAMAREKLAMA

Kącik złamanych serc
Kącik ukazuje się po raz pierwszy i zapewne ostatni.
Poruszył nas list Pawła, list jaki nigdy jeszcze do Redakcji nie trafił.
Mężczyzna znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Boi się, że w do-

datku może utracić ukochaną – wierzy, że gazeta pozwoli mu do Niej dotrzeć, że 
poruszy Jej serce. Spełniamy prośbę - publikujemy wyznanie miłosne w oryginale, 
głównie ze względu na wyjątkową staranność i kaligrafię. Życzymy powodzenia, 
a przede wszystkim życzymy wiary – przyszłość jest nieprzenikniona i nie dająca 
się przewidzieć. Dlaczego nie ma przynieść szczęśliwego zakończenia?

LMM

Z wizytą u nas…
We wtorek, 15 stycznia mieliśmy za-

szczyt podejmować w redakcji i drukarni 
niezwykłych gości – odwiedzili nas ucz-
niowie klasy IIb ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 wraz ze swoją wychowawczynią 
Małgorzatą Wiśniewską. 

Jak zwykle przy takich wizytach naj-
większym zainteresowaniem cieszy się 
drukarnia i proces przenoszenia druku 

komputerowaego na kliszę, a z niej na 
metalową matrycę wkładaną do maszyny 
drukarskiej. Dzieci ze zdumieniem pa-
trzyły jak „plamy”z matrycy zamieniają 
się na tekst i fotografie na papierze. Były 
oczywiście wspólne zdjęcia, które każdy 
uczeń otrzymał na pamiątkę oraz grupo-
we zdjęcie na kalendarz ścienny – tym 
cenniejszy, że każdy był obecny przy 
jego „narodzinach”. W ramach rewanżu 
uczniowie zaśpiewali nam kolędę.

Lesław M. Marek 
foto Jan Korneluk
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 3

Rozwiązanie krzyżówki nr 2 – KARNAWAŁOWE BALE – nadesłali:

Sławetne cisy
Nieraz wam pewnie się zdarzało,
Świadkami być zabiegów wielu,
Gdzie trochę sprytu wystarczyło,
By krótką drogą dojść do celu.
Roztrząsam problem zasadniczy,
Według jakiego klucza 
przyznaje się „Cisy”,
I na usta się ciśnie brzydkie słowo
Czy Kapituła robi to celowo?
Jeżeli zmiana trybu nominacji 
nic nie znaczy,
To prawdziwe wiekowe 
cisy uschną z rozpaczy.

Polityczna prawidłowość
Każda persona łebska, w miarę
Obiecać umie złote góry.
Odgrzewa chętnie hasła stare,
Wielokroć powtarzane bzdury.
By znów uzyskać innych głosy,
Przyrzeczeń składa całe stosy.
Że bezpieczeństwo nam zapewni,
Że zlikwiduje bezrobocie, 
Że otrzymamy my i krewni,
W krótkim okresie wielkie krocie,
A kto nie pójdzie zagłosować,
Do śmierci będzie już żałować...
Racz zauważyć, czytelniku,
Że co lat kilka się powtarza,
Ten spektakl natrętnego krzyku,
O tym, czym będą nas obdarzać.
A ja zaskoczę was zupełnie:
Nie obiecuję i nie spełnię...

Marzenia i życie
Polskę normalną widzę w marzeniach,
I ciągle takie nadzieje żywię.
Lecz te nierealne moje urojenia
Przedstawiają życie wciąż 
dość złośliwie.

Folwark zwierzęcy
Tam to właśnie, mówię szczerze,
Porastają miernoty w pierze.

Eliza Zawadzka – Orzechowo, Maria Gortat 
– Czermnica, Agata Kochelska – Błotno,

Krystyna Tretiak – Maszkowo, Danuta Grusz-
czyńska – Błotno, Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Grażyna Furmańczyk – Sikorki,  oraz z Nowogardu: 
Mateusz Puszcz, Halina Stefańska, Franciszek Pale-
nica, Danuta Majeranowska, Stanisława Pokorska, 
Szczepan Falaciński, Henryk Kosmalski, Bogumiła 
Czupryńska, Krzysztof Ustyjańczuk, Rafał Włodek, 
Krystyna Zawidzka, Władysława Kubisz, Teresa 
Powalska, , Zdzisława Chorążyczewska, Katarzyna 

Saja (także 1), Jerzy Wiśniewski, Pelagia Feliksiak, 
Adam Stefański, Natalia Chruściel, Nikola Grenda, 
Andrzej Leszczyński, Halina Szwal, Barbara Bar-
tosik, Józef Górzyński, Jerzy Siedlecki.

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
- Grażyna Furmańczyk z Sikorek, 
- Danuta Gruszczyńska z Błotna,
- Jerzy Wiśniewski 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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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.

Nowogard 17.01.2008r.
OFERTY PRACY

 PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Ślusarz – spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Robotnik budowlany
5. Kierowca „C”
6. Strażnik więzienny, 
psycholog
7. Inż.budownictwa
8. Elektryk (uprawn.)
9. Kucharz
10. Kierowca „B” 
+ upr.na wózki jezdniowe
11. Magazynier
12. Dekarz
13. Traktorzysta, dojarz
14. Pomocnik sprzedawcy 
(skl.mięsny)
15. Kierowca C+E
16. Recepcjonista-barman
17. Magazynier-prac.hurtowni
18. Murarz, szpachlarz, 
zbrojarz, malarz,cieśla

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca B+C ( Łozienica )
2. Sprzątaczka-salowa ( Go-

leniów)
3. Pracownik linii produk-

cyjnej w dziale spożywczym – ( 
Szczecin – Dąbie )

4. Pracownik produkcji ( Szc-
zecin 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 za-
wodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejs-
cach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskr yminujących 
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 ,  „ Praco-
dawca przed zatrudnieniem osoby 
lub powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej 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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Halowa liga siatkarska

W sobotę play-offy
W najbliższą sobotę w hali Szkoły Podstawowej nr 4 rozpocznie się faza 

play-off halowej ligi siatkarskiej zorganizowanej przez nowogardzki LZS
Mecze rozpoczną się o godzinie 15.00. Jako pierwsi na parkie wyjdą za-

wodnicy LZS Żabowo i LZS Osina. Godziną później ma rozpocząć się mecz 
LUKS Nowogard z JDS Nowogard, a sobotnie rozgrywki zakończy starcie 
ekip Oldboys i LZS Wyszomierz. zaplanowane na godzinę 17.00.

Andrzej Garguliński

Halówka LZS

Lider traci pierwsze punkty
W środę w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalncyh rozegrano piątą już 

kolejkę halowych rozgrywek piłkarskich nowogardzkiego LZS. W czołówce 
tabeli znowu zrobił się ścisk.

Poprzednie rozgrywki dosyć niepodziewanie wygrał zespół 
LZS Wyszomierz.

Wydarzeniem kolejki była starta 
pierwszych punktów przez lidera 
rozgrywek. Oldboje po dobrym i za-
cięym meczu zremisowali bezbram-
kowo z Ostrzycą, ale zachowali pozy-
cję lidera. Ich potknięcie wykorzystali 
Karsk, który pokonał Wojcieszyn 4:1 i 
Osowo, które wygrało z Sikorkami 2:1 
i dzięki temu zrównały się z liderem 
liczbą punktów, ulegając mu tylko 
różnicą bramek.

Pierwsze punkty stracił też do-
tychczasowy wicelider z Miętna, 
który przegrał z Błotnem 2:0. Te dwa 
zespoły plasują się tuż za prowadzącą 
trójką ze stratą zaledwie jednego 
punktu. Tłok w czołówce tabeli jest 

spory. Wystarczy wspo-
mnieć, że uplasowany na 
pozycji szóstej Wołowiec 
traci do lidera zaledwie 
dwa oczka.

Spore zmiany zaszły na 
dole tabeli. Pierwsze punk-
ty, i to od razu komplet, 
wywalczył Wierzbięcin, 
który pokonał Długołękę 
3:1. Ta wygrana dała im 
awans z ostatniej pozycji 

na 14. Aktualnie tabelę z zerowym 
dorobkiem punktowym zamyka 
Wojcieszyn. Tylko o jedną bramkę 
lepszy jest przedostatni w zestawieniu 
Nowogard.

Wyniki kolejki:
Słajsino – Nowogard 3:1,
Ostrzyca – Oldboje 0:0,
Wyszomierz – Kulice 6:0,
Błotno - Miętno 2:0,
Osowo – Sikorki 2:1,
Wojcieszyn – Karsk 1:4,
Wołowiec – Jarchlino 1:1,
Wierzbięcin – Długołęka 3:1,
Dąbrowa – Żabowo 3:1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Oldboje 5 13 12-0,
2. Karsk 5 13 9-1,
3. Osowo 5 13 9-2,
4. Błotno 5 12 11-2,
5. Miętno 5 12 9-4,
6. Wołowiec 5 11 10-1,
7. Ostrzyca 5 10 11-2,
8. Wyszomierz 5 9 11-4,
9. Jarchlino 5 8 6-2,
10. Słajsino 5 6 5-4,
11. Długołęka 5 5 4-5,
12. Sikorki 5 4 3-9,
13. Dąbrowa 5 4 6-10,
14. Wierzbięcin 5 3 4-14,
15. Kulice 5 3 4-15,
16. Żabowo 5 1 2-12,
17. Nowogard 5 0 2-14,
18. Wojcieszyn 5 0 2-15.

Awans młodych tenisistów
W Gryficach odbyły się mistrzostwa regionu B w tenisiesStołowym 

dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Nasz powiat reprezentowały 
drużyny szkół z Orzechowa i Wierzbięcina wywalczając awans do finału 
wojewódzkiego.

Przygotowania Pomorzanina

Sparingu nie będzie
W najbliższą niedzielę miał się odbyć pierwszy z serii sparingów Pomo-

rzanina Nowogard. Rywalem zespołu Zbigniewa Gumiennego mieli być 
juniorzy Pawła Kaczmarka. Meczu jednak nie będzie.

Rozegranie spotkania będącego 
częścią okresu przygotowawczego do 
nadchodzącej rundy rewanżowej uza-
leżnione było od dwóch czynników. 
Pierwszym z nich, czyli rozpoczęcie 
treningów przez juniorów, został speł-
niony. Drugiego nie dało się jednak 
przeskoczyć. Stan murawy na stadio-
nie jest na tyle fatalny, ze rozgrywanie 
meczu mijałoby się z celem. Dlatego 
zawodnicy pierwszego zespołu skupią 
się tylko na treningach. 

Kolejny sparing planowany jest na 
sobotę 26 stycznia. Tego dnia Pomo-
rzanin ma zmierzyć się z Masovią 
Maszewo. Jednak to czy mecz w ogóle 
dojdzie do skutku oraz na którym 
boisku się odbędzie ustalone zostanie 
kilka dni wcześniej.

Zespół występujący w I klasie ju-
niorów wznowił już treningi. Jak na 
razie szlifuje formę na hali skupiając 
się na zaplanowanych na 27 stycznia 
halowych mistrzostw powiatu junio-
rów. Młodzi zawodnicy Pomorzani-
na, podobnie jak ich starsi koledzy, 
bronić będą tytułu mistrzowskiego. Andrzej Garguliński

Mistrzostwa powiatu wśród dziew-
cząt wygrały uczennice ze Szkoły 
Podstawowej w Orzechowie (opiekun 
A. Pluta), które w zawodach regional-
nych zajęły drugie miejsce.

Z kolei mistrzowie powiatu wśród 
chłopców, czyli zawodnicy ze Szkoły 

Podstawowej w Wierzbięcinie (opie-
kun J. Korkosz) odnieśli tryumf w 
Gryficach zostając mistrzami re-
gionu. 

Oba zespoły zapewniły sobie awans 
do finału wojewódzkiego. 

Andrzej Garguliński

W zeszłorocznych halowych 
mistrzostwach powiatu juniorów 
Paweł Kuś został wybrany 
najlepszym zawodnikiem turnieju.



16 M - Nr 5 (1642)

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•

CM

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

P.H HUTRPOL    
ul. Młynarska 1a      
zatrudni  

magazyniera  
z  uprawnieniami na wózki  widłowe.

Wymagania: wykształcenie średnie, 
doświadczenie w pracy magazynowej 
Oferty kadry@hurtpol.pl lub tel. 091 579 29 18

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

z-cę kierownika  magazynu
Wymagamy:
- wykształcenia  min. średniego
- doświadczenia  magazynowego na 
podobnym  stanowisku
- znajomości  obiegu  dokumentacji  
magazynowej
- umiejętności dobrej organizacji 
pracy własnej i podległego zespołu
- rzetelność i uporządkowanie
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.
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„Laury Cisowe„ wręczone 

po raz ósmy

REKLAMA REKLAMA

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

REKLAMA

REKLAMAJuż po raz ósmy przyznano „Laury Cisowe”. W piątek w sali widowiskowej odbyła się uroczy-
stość ich wręczenia.

„Laury Cisowe” czyli coroczne, 
honorowe nowogardzkie nagrody 
przyznawane za wybitne osiągnięcia 
i promocję Ziemi Nowogardzkiej 
wręczane były już po raz ósmy. Po raz 
pierwszy przyznano je w 2001 roku. 
Do tej pory na liście nagrodzonych 
znajdowało się 83 nazwiska i nazwy 
firm. W tym roku dopisano kolejne 
siedem osób.

Na początku stycznia Kapituła 
przyznająca tę nagrodę ogłosiła listę 
23 nominowanych. Nazwiska nagro-
dzonych poznaliśmy na piątkowej 

gali. Ale zanim to nastąpiło zebrano 
obejrzeli przygotowaną przez mło-
dych artystów z NDK i Anetę Drą-
żewską w roli reżysera inscenizację 
„Królewny Śnieżki”. Trzeba przyznać, 
że spektakl był udany, Zła Królowa 
demoniczna, Śmieżka niewinna, 
błazen zabawny, ale już wystawienie 
baśni przed rozdaniem nagród nieco 
kontrowersyjne. Niemniej artyści 
zostali nagrodzeni burzą braw.

Następnie przyszedł czas na naj-
ważniejszą część uroczystości, czyli 
wręczenie nagród. 

W kategorii „Gospodarka” „Laury” 
otrzymali nowogardcy przedsiębiorcy 
Stanisław Osajda i Zdzisław Korszeń 
(nieobecny na gali, nagrodę w jego 
imieniu odebrał dyrektor „Hurt-
polu” Andrzej Szłapa). W kategorii 
„Ochrona środowiska” nagrodzono 
Sławomira Kucala. 

Za „Działalność społeczną” uho-
norowano ks. Kazimierza Łukjaniu-
ka i pastora Cezarego Komisarza. 
W kategorii „Kultura” nagrodzono 
Zofię Pilarz. Specjalny Laur Cisowy 
wręczono Lisawecie von Zitzewitz. 
Sylwetki i oficjalne uzasadnienia 
prezentujemy w numerze.

Kapituła nie nagrodziła żadnego 
z nominowanych w kategoriach 
„Oświata” i „Sport” uznając, że żaden 
z nich nie miał na tyle dużych osiąg-
nięć by uhonorować ich „Laurem”. 
Pozwolimy sobie nie zgodzić się z 
tą opinią.

Ag

foto F. Karolewski
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KALENDARIUM
15 STYCZNIA
Imieniny: Aleksander, Arnold, 
Dalemir, Dąbrówka, Dobrawa, 
Domasław, Domosław, Franci-
szek, Ida, Izydor, Jan, Makary, 
Maksym, Maur, Micheasz i Paweł. 
1990 - Rozpoczęła nadawanie 
pierwsza polska komercyjna 
stacja radiowa - RMF FM.

16 STYCZNIA
Imieniny: Furseusz, Gonsalwy, 
Hilary, Honorat, Marceli, Otto, 
Otton, Piotr, Treweriusz, Trzebo-
wit, Tycjan, Tycjana, Waleriusz, 
Włodzimierz, Włodzimir i Wło-
dzimira 
1968  -  Władze państwowe 
podjęły decyzję o zawieszeniu 
przedstawień Dziadów Adama 
Mickiewicza w reżyserii Kazimie-
rza Dejmka.

17 STYCZNIA
Imieniny: Alba, Aleks, Anto-
ni, Jan, Julian, Merul, Przemił, 
Rosław, Rosława, Rościsław, 
Rozalinda, Sulpicja, Sulpicjusz, 
Teodor

Kronika policyjna 

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.

Oferujemy druk 
ściennych kalendarzy 
indywidualnych, rodzinnych

 cena tylko 
38 zł 

Termin realizacji 1 dzień

Drukarnia FPW “Poligraf“
ul. Boh. Warszawy 7a

tel.: 091 39 22 165

W poniedziałek zgłoszono kra-
dzież, do której doszło w jednym z 
mieszkań przy ulicy Warszawskiej. 
Skradziono dokumenty, kartę do 
bankomatu i pieniądze.

Tego dnie usiłowano włamać się 
do kioski stojącego przy ulicy ban-
kowej. Złodziej zerwał jedną kłódkę 
i podczas próby zerwania drugiej 
został spłoszony zostawiając stalowy 
pręt w pałąku. Policja prosi o kon-
takt wszystkie osoby, które mogłyby 
cokolwiek wiedzieć na temat tego 
zdarzenia.

W środę na ulicy Wojska Polskiego 
patrol policji zatrzymał do kontroli 
rowerzystę. Był nim Kazimierz G. 
Badanie alkomatem wykazał, że 
wsiadł on na swój jednoślad mając w 

wydychanym powietrzu 2,18 promila 
alkoholu.

W piątek policjanci otrzymali zgło-
szenie o kradzieży psa myśliwskiego, 
do której doszło przy ulicy Bema. 
Właściciele stracili teriera walijskie-
go, którego wartość oszacowali na 4 
tys. zł. Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że zwierze zostało wciągnięte 
do przejeżdżającego samochodu.

Około godziny 22.00 doszło do 
kolejnej kradzieży paliwa. Tym razem 
na stacji „Orlen”. Pod dystrybutor 
podjechał biały opel corsa, jego kie-
rowca zatankował paliwo wartości 
185 zł po czym oddalił się nie uisz-
czając rachunku.

W nocy z piątku na sobotę w oko-
licy Świerczewa spłonął stóg słomy 

żytniej. Jego właściciel oszacował 
swoje starty na 6 tys. zł. Policja nie 
wyklucza, że przyczyną pożaru 
mogło być podpalenie, dlatego prosi 
wszystkie osoby mogące cokolwiek 
wiedzieć na ten temat o kontakt z 
nowogardzkim komisariatem.

W sobotę włamano się do garażu 
mieszczącego się na terenie dawne-
go POM-u. Złodzieje po zerwaniu 
kłódki skradli części samochodowe 
wartości 500 zł. 

W niedzielę zgłoszono mające 
miejsce w nocy włamanie do garażu 
w Redle. Złodzieje skradli szlifierkę i 
silnik elektryczny.

Ag

Podziękowania
Pragnę podziękować  wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili 

się do przyznania mi nagrody “ Laura Cisowego”; 
mojej żonie Andrei,  Braciom i Siostrom Zboru w Nowogardzie, 
Pani Teresie Skibskiej, Burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie, Pań-
stwu Gwiazdowskim, Sabinie Wróblewskiej, Zenonie Gadzińskiej, 
Jurkowi Dąbkowskiemu, Przedsiębiorstwom  Nowogardu; PRD, 
PUWiS, Hurtpol, ZUK, Piekarnia “Pędziszczak”, Piekarnia “OLA”, 
firmie Pro-Fur, dyrekcji i pracownikom NDK , Koszalińskiemu Ban-
kowi Żywności, Kościołom Ewangelicznym w Holandii, Niemczech, 
Norwegii i Wielkiej Brytanii.
Wszystkim serdeczne Bóg zapłać! 
Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za siły, motywację i ludzi, 
którymi mnie otacza od 14 lat służby w Nowogardzie. 

Pastor Cezary Komisarz 

 Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.3-go Maja 7,  72-200 Nowogard 
W dniach 22-25go stycznia 2008 w godzinach 9:00 - 13:00 wydawana 

będzie bezpłatnie odzież używana dla wszystkich osób potrzebujących,  bez 
skierowań z  Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Serdecznie zapraszamy.

PODZIĘKOWANIA

Uwaga posiadacze pojazdów
15 lutego 2008 mija termin złożenia w urzędzie gminy deklaracji na 

podatek od środków transportu.

W przepisach dwie mało zauważalne ale bardzo ważne zmiany: 
1) do tej pory podatkiem były objęte ciężarówki od 3500 kg dopuszczalnej 

masy całkowitej - od dnia 1 stycznia 2008 r. podatkiem są objęte ciężarówki 
od 3501 kg dopuszczalnej masy całkowitej. 

2) podatkiem zostały objęte pojazdy powierzone podmiotom polskim 
przez podmioty zagraniczne, jeżeli powierzone pojazdy są zarejestrowane 
w Polsce.

Szczegóły podadzą Państwu urzędnicy – stawki opłat ustaliła bowiem Rada 
Miejska podejmując stosowną uchwałę.

LMM

Słajsino

Zmiany
w planie 
miejscowego  
zagospodarow-
ania

Urzęd Miejski informuje, że rozpoczął 
pracę nad zmianami w planie miejs-
cowego Zagospodarowania Przestrzen-
nego w obrębie geodezyjnym Słajsino 
(działki 78 i 79). 

Zobowiązuje go do tego Uchwała 
Rady Miejskiej   X/59/07  z dnia 12 
września 2007 roku      

Zainteresowani mogą składać wni-
oski do wyżej wymienionej zmiany 
planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie przy Placu Wolności 1 
w sekretariacie pok. nr 5 w terminie do 
dnia 15.02.2008r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

LMM

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów 

do naszego grona, na nasze wspólne 
spotkania. 

Z nami nigdy nie będziecie samot-
ni. Spotykamy się w każdy poniedzia-
łek i piątek 

W godzinach od 9 do 12.
Członkom Polskiego Związku 

Emerytów i Rencistów przypominam 
- nie zapomnijcie opłacić składki na 
ZKP.

Alina Ochman
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REKLAMA

Z alkoholizmem skutecznie?
Problemami alkoholizmu w Gminie zajmuje się Gminna Komisja Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych. Co roku składa ona sprawozdanie ze swej 
działalności na Sesji Rady Miejskiej i co roku Rada Miejska podejmuje uchwałę 
w której określa zadania i ustala preliminarz wydatków GKRPA. Jedyne fun-
dusze jakimi dysponuje Komisja to środki pochodzące z opłat jakie handlowcy 
wpłacają do Gminy za uzyskane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w swoich 
sklepach. Na rok 2008 przewiduje się, że będzie to kwota około 346 500 złotych. 
Na co przeznaczane są te pieniądze?

Jaka jest skala problemu ?
Według badań europejskich licz-

bę osób uzależnionych od alkoholu 
w Polsce szacuje się na 860 tysięcy 
osób ( 707 tys. to mężczyźni, a 153 
tys. to kobiety). Natomiast liczbę 
osób pijących często, ryzykownie 
i szkodliwie ocenia się na 4 mi-
liony.

W Gminie Nowogard – według 
stanu na 30 wrzesień 2007 roku 
– osób uzależnionych jest ok.2% 
czyli 495. W otoczeniu tych alko-
holików żyje około 4% dorosłych 
czyli 990 osób i tyle samo dzieci. 
Osób szkodliwie pijących szacuje 
się na 6% populacji czyli ponad 
1480 osób. Około 1320 dorosłych i 
dzieci to ofiary przemocy w rodzi-
nach dotkniętych alkoholizmem. 
Picie alkoholu wśród mlodzieży tez 
napawa troską. Sopocka Pracownia 
Bada ń spolecznych przeprowadziła 
badania w 24 klasach szkolnych 
(od VI klasy szkoły podstawowej, 
poprzez klasy gimnazjalne do II 
klas szkół ponadgimnazjalnych) 
i okazało się, ze co piąty  uczeń 
(19%) przyznał się do spożycia al-
koholu co najmniej 2 razy w życiu 
(co trzeci uczeń podstawówki, co 
czwarty uczeń gimnazjum). Wsród 
tych pijących aż 37% stanowią tacy 
którzy pili 20 i więcej razy. Im star-
szy uczeń tym częściej zagląda do 
butelki…

Co robić ?
W największym skrócie, wprost 

trywialnie można powiedzieć tak: 
alkoholików leczyć, rodzinom 
patologicznym pomagać, prowa-
dzić akcje profilaktyczne uświa-
damiające zagrożenia jakie niesie 
alkoholizm.

Dla ludzi uzależnionych trzeba 
zapewnić pomoc terapeutyczną, 
medyczną i rehabilitacyjną.

W tym celu prowadzić się będzie 
nadal Poradnię Odwykową, Klub 
Pacjenta, wspomagac Szpital Od-
wykowy w Gryficach i Klub „Prze-
budzenie” w Zakładzie Karnym.

Na ten cel przeznaczono 38 500 
złotych.

Pomoc rodzinom z problemami 
alkoholowymi i dotknietych prze-
mocą opierać się będzie 

na prowadzeniu Punktu Kon-

sultacyjnego, udostępnieniu porad 
psychologa, prowadzeniu Punktu 
Porad Prawnych oraz terapii dla 
osób współuzależnionych.

Na ten cel przeznaczono 26 ty-
sięcy złotych.

Najlepiej leczyć się we własnym 
gronie uzależnionych. Dlatego 
w terapii ważną rolę odgrywają 
organizacje trzeżwościowe. W 
Nowogardzie wysoko ceniona jest 
działalność Klubu „Hania”. Klub 
prowadzi zajęcia terapeutyczne 
(często wyjazdowe), organizuje 
imprezy trzeźwościowe, pamięta 
o dzieciach. Na swą działalność 
w roku 2008 otrzyma ponad 19 
tysięcy złotych.

Najbardziej cierpią niewinni 
– czyli dzieci z rodzin dotkniętych 
tym nieszczęściem. Dla nich pro-
wadzi się szereg działań ciągłych 
– świetlica „Promyk” i świetlice 
przy szkołach wiejskich oraz przed-
sięwzięć okolicznościowych – pół-
kolonie w SP1 i SP2 oraz szereg 
akcji profilaktycznych w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i 
licealnych.

Kosztować to będzie ponad 97 
tysięcy złotych.

Przestępczość to jakby dziecko 
alkoholizmu i droga do alkoholu. 
Specjalne piesze patrole policji będą 
reagować na przypadki sprzedaży 
alkoholu nieletnim, zwalczać spo-
żywanie alkoholu w miejscach pub-
licznych , interweniować w przy-
padku agresywnych zachowań.

Gminna Komisja przeznacza na 
tę działalność 25 tysięcy złotych.

Jak widać wszelkie działania 
kosztują i to sporo. Kosztuje także 
funkcjonowanie samej Komisji 
-  na wynagrodzenia dla członków 
Komisji za posiedzenia Komisji i 
kontrole jakie prowadzą w punk-
tach sprzedaży zapłacimy 6 tysięcy 
złotych, na wynagrodzenia dla 
biegłych (psychiatra i psycholog) 21 
tysięcy złotych,  wynagrodzenia dla 
osób zajmujących się  zdrowiem i 
profilaktyką przeciwalkoholową aż 
65 tysięcy złotych. Komisja opłaca 
też koszty sądowe, telefony itp. 
(ponad 4 tysiące złotych.). 

Lesław M. Marek

Sejm

Posłowie pracują czy tylko się 
kłócą?

We wszelkich sondażach Polacy bardzo krytycznie oceniają prace Sejmu.
Winne są zapewne media, które interesują się tylko wypowiedziami liderów 

partyjnych, a ci język mają dosadny. Zapewne wypowiedź wicemarszałka 
Niesiołowskiego :”Ojcu Rydzykowi mózg się lasuje” szybciej trafi do widzów, 
aniżeli informacja, że po zmianie ustawy „za sprawność techniczną tunelu o 
długości ponad 500 metrów odpowiada wojewoda, a nie Dyrekcja Krajowa 
Dróg i Autostrad”. Posłowie jednak pracują i ustawy uchwalają. Po kazdym 
posiedzeniu Sejmu w naszej gazecie ukazywać się będzie notatka z omówieniem 
ustaw jakie posłowie uchwalili. Czynimy to dlatego, że informacje o tym można 
spotkać jedynie w specjalistycznych pismach prawniczych.

W dniach od 09.01 do 11.01 Sejm 
przyjął następujące ustawy:

- zmieniono Kartę Nauczyciela 
– Sejm uchwalił nową kwotę bazową 
(2 074 złote) stanowiącą podstawę na-
liczeń pensji nauczycieli. Pozwoli to w 
tym roku na podwyżki około 10 %.

(posłowie PiS chcieli, by ustawa obo-
wiązywała dopiero od 2009 r).

- obywatele państw Unii (z odpo-
wiednim wykształceniem) mogą bez 
przeszkód wykonywać na terenie Polski 
zawód weterynarza. 

- zmianę w ustawie o wynagrodze-
niach lekarzy – obecnie lekarz – rezy-
dent (czyli lekarz po studiach pracujący 
w szpitalu by uzyskać specjalizację) 
musi zarabiać nie mniej niż 70% śred-
niej krajowej.

- będzie tzw. prefi-
nansowanie projektów 
dotyczących rozwoju 
obszarów wiejskich. 
Uznano bowiem, że 
pieniądze unijne na ten 
cel stanowią dochody 
budżetu państwa.

- zmieniono ustawę o 
cudzoziemcach wpro-
wadzając tzw. ochronę 
uzupełniającą. Oznacza 
to, że cudzoziemiec nie 
spełniający warunków 
uzyskania prawa stałe-
go pobytu w Polsce nie 
będzie wydalany, gdy w 

jego ojczystym kraju byłby prześlado-
wany, szykanowany lub więziony.

- Sejm przedłużył do czerwca 2009 
roku czas w którym nasze placów-
ki konsularne za granicą muszą się 
wyposażyć w sprzęt do identyfikacji 
biometrycznej obywateli.

Oprócz tego powołano Komisję 
Kodyfikacyjną, która ma zaprowadzić 
ład w naszych ustawach oraz Komisję 
Nadzwyczajną ds. nacisków jakie rze-
komo wywierali przedstawiciele rządu 
Jarosława Kaczyńskiego, Komendy 
Głównej Policji, Centralnego Biura 
Śledczego, ABW i CBA na podległych 
im urzędników, prokuratorów i funk-
cjonariuszy w celu osiągnięcia sukce-
sów politycznych.

Lesław M. Marek
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„Laury Cisowe” – oficjalne uzasadnienia
Kategoria: Gospodarka
Stanisław Osajda od roku 1991 jest właścicielem - firmy rodzinnej -

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Eso”, specjalizującego się w 
sprzedaży artykułów fryzjerskich i kosmetycznych oraz sprzętu medycznego. 
Firma pana Stanisława jako pierwsza w Polsce podjęła się produkcji specjalisty-
cznych ubiorów chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
tzw. kombinezonów przeciwmikrofalowych dla wojska i dla użytkowników 
cywilnych. Pan Stanisław zauważył, iż „o szkodliwości promieniowania 
elektromagnetycznego mówi się za mało, gdyż to niewidoczne zagrożenie”. 
Nowogardzka firma jest jedynym producentem kombinezonów do pracy w 
polach elektromagnetycznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-
Wschodniej. Pan Stanisław jest uznanym przedsiębiorcą w branży fryzjersk-
iej. Prowadzi hurtownię fryzjerską oraz organizuje cyklicznie szkolenia dla 
fryzjerów z północno-zachodniej Polski. Ma zdolności muzyczne. Obecnie 
jest organistą nie tylko w parafii w Strzelewie.

Stanisław Osajda

Kategoria: Gospodarka
Zdzisław Korszeń jest właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowego „Hurt-

pol” w Nowogardzie prowadzi działalność gospodarczą od 1993 roku. Firma 
pana Zdzisława specjalizuje się w sprzedaży hurtowej: armatury, glazury, 
terakoty i ceramiki sanitarnej. Odbiorcami produktów są nie tylko nowoga-
rdzianie, ale również klienci z całej Polski. Produkty firmy są wysokiej jakości. 
Firma otrzymała wiele certyfikatów i nagród przyznanych przez dostawców 
firmy m.in. od firm Cersanit, Koło, Roca. Pracownicy firmy podnoszą swoje 
kwalifikacje cyklicznie uczestnicząc w szkoleniach. Pan Zdzisław Korszeń 
jest aktywnym przedsiębiorcą. Od lipca 2007 roku uruchomiony został sklep 
internetowy firmy. Zachęca klientów do kupna produktów stosując promocje, 
oferty tygodnia, pakiety oraz reklamując firmę w prasie i w internecie. 

W imieniu Zdzisława Korszenia nagrodę odebrał dyrektor 
firmy “Hurtpol“ Andrzej Szłapa

Kategoria: Ochrona środowiska

Sławomir Kucal
Sławomir Kucal jest inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie Nowogard. 

Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za swoją aktywność zawodową i 
społeczną. Odznaczony Złotą Odznaką Związkową „Zasłużony dla Leśników 
Polskich”, za podjęte działania na rzecz harcerstwa odznaczony Srebrną 
Honorową Odznaką Rady Przyjaciół Harcerstwa, za działalność społeczną 
w LOP odznaczony: Złotą Honorową Odznaką LOP , Medalem „Za Zasługi 
dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska” oraz Brązowym Krzyżem 
Zasługi, w 2006 roku odznaczony Złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego w uz-
naniu zasług dla rozwoju regionu. Jest radnym V kadencji Rady Miejskiej w 
Nowogardzie a także Wiceprzewodniczącym Komisji Finansowo-Gospodarc-
zej. Jest aktywnym działaczem na rzecz ochrony środowiska: pomysłodawcą i 
inicjatorem projektu „Zielona Kuźnia w Płotkowie” zrealizowanego w ramach 
programu Interreg III A adresowanego do dzieci i młodzieży skupionych 
w organizacjach społecznych takich jak: ZHP, LOP i PCK, wnioskodawca 
utworzenia sieci obszarów chronionych na terenie Gminy Nowogard oraz 
współtwórca projektu i folderu szlaku rowerowego „Równina Nowogardzka”. 
Jest wieloletnim Przewodnikiem Turystyki Pieszej, organizatorem imprez 
plenerowych, biegów na orientację, rajdów rowerowych, spływów kajakowych, 
pogadanek i wycieczek dla dzieci i młodzieży. 

Kategoria: Działalność społeczna

Ksiądz Proboszcz Kazimierz Łukjaniuk przebywa w gminie Nowogard od 
1985 roku. Stworzył parafię w Długołęce i wybudował tam Dom Parafialny. 
Od 1992 roku jest proboszczem w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego. Z pomocą wiernych wybudował Kaplicę, Dom Parafialny, 
a od 1999 zajął się budową nowego kościoła.  Ksiądz proboszcz to sprawny 
organizator prac budowlanych. Ostatnio dzięki jego staraniom wyko-
nano elewację Kościoła, wykonano nowy witraż Jana Pawła II, dokończono 
posadzkę z granitu, na wieży kościoła umieszczono dzwony oraz wykonano 

Ks. Kazimierz Łukjaniuk



522-24.1.2008 r. 

złocenia bocznych ołtarzy. Ksiądz Kazimierz Łukjaniuk to kapłan i społecznik. 
Współpracuje ze Związkiem Sybiraków. Organizuje wystawy, uroczystości, 
koncerty oraz wycieczki. Ma dobry kontakt z młodzieżą, współpracuje ze 
szkołami. Zapytany o swoje zainteresowania wskazał na swoją działalność 
w ruchu pielgrzymkowym. Jest jednym z organizatorów pielgrzymki ze 
Świnoujścia do Szczecina na Jasną Górę. 

Kategoria: Działalność społeczna 
Pastor Cezary Komisarz prowadzi działalność charytatywno – społeczną 

przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Bankiem 
Żywności w Koszalinie, szkołami i organizacjami pozarządowymi. Kieruje 
Chrześcijańskim Centrum Pomocy – Agendą Zboru Kościoła Ewangelicznych 
Chrześcijan w Nowogardzie. Prowadzi profilaktykę uzależnień, poradnictwo 
małżeńskie i kryzysowe. Udziela pomocy rzeczowej dla ofiar kataklizmów, 
pomocy świątecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich. 
Prowadzi punkt pomocy społecznej oraz świetlicę środowiskową. Organi-
zuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci z rodzin najuboższych. Był organi-
zatorem „Wielkanocnej Niespodzianki” oraz „Gwiazdkowej Niespodzianki”. 
W obu akcjach dzieci otrzymały paczki o łącznej wartości ponad 16 tys. 
zł. W sierpniu 2007 Agenda Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan 
zorganizowała półkolonie dla 80 dzieci podopiecznych OPS. Łączna wartość 
pomocy udzielonej mieszkańcom miasta i gminy Nowogard w 2007 roku 
wynosi 154.132,00 zł. Cyklicznie w wakacje organizuje Spotkania Misji 
Namiotowej. Pan Czarek jest otwarty, przyjazny i lubiany przez mieszkańców 
Nowogardu.

Pastor Cezary Komisarz
Kategoria: Kultura

Zofia Pilarz jest długoletnim pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej a 
od 1992 roku jej dyrektorem. Pod kierownictwem pani Zofii odbywa się szereg 
wystaw, spotkań, lekcji bibliotecznych, koncertów, konkursów, występów arty-
stycznych, które adresowane są do mieszkańców Nowogardu, miłośników Ziemi 
Nowogardzkiej oraz gości, a ich celem jest promocja sztuki, książki i czytelnictwa. 
Napewno słyszeli Państwo o akcji „Ferie w bibliotece”, którą biblioteka organi-

Wyróżnienie odbiera Zofia Pilarz.

zuje od 14 lat, ubiegłoroczna pt. „Gdyby na świecie książek nie było to dzieciom 
bardzo by się nudziło” czy też o akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, które cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Od 2005 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej są 
komputery z dostępem do Internetu. Dzieci i młodzież mogą do woli korzystać 
z komputerów podłączonych do sieci. Pani Zofia jest obdarzona ogromnym 
zaufaniem i poważaniem wśród długoletnich pracowników biblioteki.

Specjalny Laur Cisowy
Lisaweta von Zitzewitz  jest mieszkanką Niemiec, ale świetnie włada 

językiem polskim. Od 1994 roku jest związana z Ziemią Nowogardzką. 
Początkowo pomagała Panu Philippowi von Bismarck przy budowie Ośrodka 
Konferencyjnego w Kulicach. W roku 1998 objęła stanowisko dyrektora 
Akademii Europejskiej w Kulicach, od roku 2001 jest Członkiem Zarządu 
Fundacji „Akademia Europejska Kulice-Külz” prowadzącej Ośrodek Kuliki. 
Pani Lisaweta, jako redaktor naczelny, wydaje serię wydawniczą pod tytułem 
„Zeszyty Kulickie/Külzer Hefte”, na wydawnictwo których wykorzystała m.in. 
środki finansowe z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W Kulicach 
organizuje wykłady, konferencje, seminaria, wycieczki historyczne, w których 
biorą udział uczestnicy z Polski i z Niemiec. Pani Lisaweta integruje miejscowe 
społeczeństwo z dawnymi jej mieszkańcami. Każdego roku, od wielu już lat 
organizuje uroczystości okolicznościowe z poczęstunkiem i paczkami dla 
dzieci. Podarunki sama finansuje bądź finansują je sponsorzy pozyskiwani 
przez Panią Lisawetę. Na jej twarzy zawsze gości radosny uśmiech, ma wielu 
przyjaciół i zwolenników.

Ag

“Laur Cisowy” prezentuje Lisaweta von Zitzewitz

foto F. Karolewski

foto F. Karolewski

Przed ceremonią rozdania tegorocznych “Laurów Cisowych” 
zaproszeni goście obejrzeli widowisko “Królewna Śnieżka i 
siedmiu krasnoludkw”. Na zdjęciu demoniczna Zła Królowa 
w otoczeniu chóru narratorek.
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Czerwone kropki

Matka Michała wymyśliła te kropki, 
żeby nauczyciele przypominali jej 
synowi kiedy musi zjeść kanapkę i 
wziąć insulinę. Mógłby przecież o 
tym zapomnieć. Tak to właśnie cz-
erwone kropki znalazły się w dzien-
niku lekcyjnym dla piątej klasy. Przy 
różnych lekcjach, zawsze o tej samej 
godzinie.

Państwu 
Lidii i Janowi Socik 

i całej Rodzinie 
z powodu śmierci 

Matki, Teściowej i Babci
wyrazy szczerego 

współczucia składa 
Alina Ochman 
i członkowie 

Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów

KONDOLENCJE

Cukrzyca u dzieci
 
Cukrzyca to choroba, która dotyka nie tylko dorosłych, ale także dzieci.
Najmłodszym pacjentom jest najtrudniej przystosować się do jej wymo-

gów. Choroba, a zwłaszcza jej początki, są także trudne dla opiekunów: 
rodziców i nauczycieli, którzy muszą pilnować, by dziecko spożywało re-
gularnie posiłki i mierzyło poziom cukru we krwi. Co jest najtrudniejsze w 
życiu małego pacjenta i jego najbliższych? Jak rozmawiać z nauczycielami, 
by kontrolowali oni czy dziecko zjadło posiłek i zmierzyły poziom cukru? 
Jak sprawić by szkoła do której uczęszcza chory była dla niego przyjazna? 
Prezentowany materiał, który jest spojrzeniem na problemy najmłodszych 
diabetyków oraz ich rodzin. Mamy nadzieję, że pokaże on Państwu w jaki 
sposób można sprawić, by-jak to określiła bohaterka tekstu-świat był bar-
dziej przyjazny dla dzieci chorych na cukrzycę. Tekst tworzyło życie i zawiera 
on praktyczne porady – pisała go matka dziecka chorego na cukrzycę.

Lesław M. Marek

Moje dziecko ma cukrzycę
-To były moje znaki bezpieczeń-

stwa – mówi matka jedenastoletniego 
wówczas Michała, który zachorował 
na cukrzycę. Najpierw rozmawiała 
z Radą Pedagogiczną, potem z na-
uczycielami, którzy Michała uczyli. O 
cukrzycy wiedziała już dużo. Przeszła 
szybki, dwutygodniowy kurs teorii i 
praktyki, kiedy syn leżał w szpitalu. 
W domu była o niego spokojniejsza. 
Co będzie poza domem? Podczas 
kilku godzin w szkole? Serce waliło 
jak młot. Dziś Michał jest liceali-
stą, czas szykować się do matury. 
Plany życiowe jeszcze nie do końca 
sprecyzowane, ale drzwi do świata 
dorosłych szeroko otwarte. To jest 
jego największy kapitał. Solidnie na 
niego pracował on sam i jego rodzice. 
Mają w tym także udział nauczyciele, 
którzy go wtedy uczyli. I kumple z 
klasy też.

To, co najważniejsze
Przyszedł czas na kanapkę, więc ją 

wyjmował z plecaka i zjadał na lekcji. 
Bez fałszywego wstydu i ukrywania 
się. Mógł, ale nie musiał wychodzić 
z klasy, żeby wziąć insulinę, kiedy na 
samym początku posługiwał się pe-
nem. Matka Michała mówi:- Byłam 
spokojna, że to, co najważniejsze dla 
jego zdrowia jest pod kontrolą.  Mi-
chał uczęszcza do szkoły społecznej,  
matka Michała była i jest w tej szkole 
nauczycielką biologii.
Matka Michała zdaje sobie sprawę, 

że dla rodziców nie będących nauczy-
cielami może być to trudne. Ale czy 
wszystko wyjaśnia ta jej szczególna 
sytuacja? Czy to jest ten jedyny klucz 
do całej sprawy? Chyba nie. Najważ-
niejsze – i tu po raz drugi pada to 
słowo - aby i Rada Pedagogiczna i 
nauczyciele, którzy są najbliżej cho-
rego dziecka wykazali zrozumienie i 
gotowość do tej szczególnej opieki, 
kiedy przyjdzie taka potrzeba. Żeby 
szkoła dla takiego ucznia była przyja-
zna. W szkole Michała to było przede 
wszystkim. W innych też przecież 
może być.
Kiedy i jak to się 
zaczęło?
Dosyć nagle.. Chłopak jak przy-

słowiowe żywe srebro, może nawet 
nazbyt żywe i oto oko matki do-
strzega, że wrodzona energia raz po 
raz zaczyna się wyczerpywać. Jakby 
wysiadały baterie zasilania. Michał 
schudł, zaczął coraz częściej sięgać po 
coś do picia, wstawał w nocy do toa-
lety, czego nigdy przed tym nie robił. 
Pierwsza wizyta u lekarza, badanie 

moczu i podwyższony cukier we 
krwi. Kolejne badania i skierowanie 
do szpitala. I ta diagnoza: cukrzyca! 
Michał był w bardzo dobrej kondycji 
fizycznej. U większości dzieci na tym 
oddziale szpitalnym choroba już była 
widoczna. Późno odkryto u nich 
cukrzycę. Rodzice, a często i lekarze 
także, uważają, że u dorastających 
dzieci pojawiające się takie jak wyżej 
objawy, to zapowiedź okresu dojrze-
wania, albo efekt zwiększających się 
obowiązków szkolnych i zajęć poza-
szkolnych, basen, tenis, dodatkowe 
lekcje języków obcych, do tego godzi-
ny spędzane przy komputerze.
Matka Michała mówi: Każdej matce, 

która opowiadała by mi o podobnych  
objawach  u swego dziecka, powie-
działa bym: jak najszybciej trzeba 
iść do lekarza. Sprawdzić  przyczynę. 
Wyjaśnić wątpliwości. Tyle tylko, że 
na te wątpliwości w wielu przypad-
kach reaguje się zbyt późno bo… za 
mało wiemy o cukrzycy. My, rodzice 
przede wszystkim – mówi matka Mi-
chała. Nie widziałam żadnej ulotki, 
żadnego plakatu na temat cukrzycy 
u dzieci. Nic, co zwróciłoby moją 
uwagę. Ani wcześniej w przychod-
niach pediatrycznych, ani teraz gdy 
mamy już lekarzy rodzinnych. Krót-
kie spotkanie na ten temat mogłaby 
na przykład poprowadzić szkolna 
pielęgniarka na jakiejś wywiadówce. 
Mnie nawet nie przyszło do głowy, że 
to może być cukrzyca. Zareagowałam 
impulsywnie. Na szczęście!  
Od samego początku Michał leczony 

był analogami insuliny – krótko i 
długo działającymi. Wkrótce miał 
pompę insulinową. To, jak mówi 
matka, pozwoliło mu w szybkim 
czasie wrócić do normalnego życia i 
wnieść więcej spokoju o jego zdrowie 
teraz i w przyszłości. Pompa i  analogi 
insuliny pozwalają na utrzymywanie 
przez dwadzieścia cztery godziny 
wyrównanego poziomu cukru we 
krwi. To największa dziś gwaran-
cja, że nie dojdzie nagle do utraty 
przytomności, albo do śpiączki. To 
zmniejsza także ryzyko wystąpienia 
w przyszłości groźnych powikłań. 
Ile dzieci ma pompy insulinowe? Ile 
jest leczonych analogami? Narodowy 
Fundusz refunduje koszty obsługi 
pompy tylko do osiemnastego roku 
dziecka. Kiedy młody człowiek stu-
diuje koszty takiego leczenia spadają 
już na rodziców. Dlaczego? Te pytania 
też padają w naszej rozmowie.
 Ćwiczenia z nowego świata
Początki są bardzo trudne - mówi mat-

ka Michała. Zaczyna się od ważenia  
i mierzenia  kolejnych porcji jedze-
nia, wyliczania ile węglowodanów 
jest w  kanapce do szkoły, a ile na 
talerzu podczas domowego obiadu? 
Ta sprawa urosła do wymiaru odpo-
wiedzialności za zdrowie dziecka. 
Trzeba także pilnować, aby dziecko 
jadło wedle ścisłego reżimu czasowe-

go. Aby przestrzegało wyznaczonych 
pór posiłków. Michał buntował się, 
nie jestem przecież głodny –odpo-
wiadał.- Próbowałam  tłumaczyć 
– mówi matka  Michała- że z tą 
chorobą nie można być na wojennej 
stopie. Że stawiane przez nią warunki  
trzeba uszanować.  Nie dmuchała 
i nie chuchała na syna. Wiedziała, 
że to mógł by być pierwszy krok do 
wyizolowania się Michała ze świata. 
W szkole też nie chciała  dla niego 
taryfy ulgowej. Oczekiwała pomocy 
i wyrozumienia , kiedy będzie tego 
potrzebował. Zachowanie, które w 
normalnych sytuacjach jest zwykłym 
szkolnym żartem, czy też nawet 
wybrykiem, mogło być przecież 
spowodowane emocjami, u podłoża 
których była choroba. Jaka w takich 
przypadkach powinna być „kwalifi-
kacja czynu”? Prośba o zwolnienie z 
wf nie musiała być wymigiwaniem się 
od gimnastyki,  może był to  brak sił 
do ćwiczeń fizycznych. Jak odróżnić 
jedno od drugiego? Michał musiał 
teraz zdawać dodatkowe egzaminy  
z odpowiedzialności. W jego nowym 
świecie było to bardzo trudne. 
 Może potrzebne byłyby w takich 

sytuacjach korepetycje?
O, tak. Najlepiej gdyby udzielał ich  

psycholog.
Ale  z dostępem do psychologa dzie-

cięcego nie jest łatwo ani w naszych 
szkołach, ani w naszej służbie zdro-
wia. 
Wiem coś na ten temat. I wie to 

pewnie niejedna matka chorego na 
cukrzycę dziecka.
Mówi pani o trudnych egzaminach, 

które przyszło zdawać całej państwa 
rodzinie. Co z perspektywy czasu 
wydaje się najtrudniejsze?
Chyba pierwszy wyjazd Michała 

na obóz wakacyjny, pierwsza ekspe-
rymentalna gościna z nocowaniem 
poza domem, pierwszy wyjazd za-
granicę w ramach szkolnej wymiany.  
To były zupełnie inne warunki, w 
których nie mogłam być natychmiast 
obecna przy Michale. Strach mroził 
wtedy plecy.
Czy jest jakaś rada, żeby ten strach 

nie był taki straszny?
Świat musi być po prostu bardziej 

przyjazny i gdzieś takie światy są. 
Zabrzmiało to wręcz poetycko, a 
tymczasem chodzi o rzeczy czysto 
praktyczne, takie jak udzielenie po-
mocy choremu na cukrzycę, gdy na 
przykład straci przytomność. Może 
warto wprowadzić powszechność 
noszenia przez chorych na cukrzycę 
kolorowej bransoletki oznaczającej 
– pomóż mi! Przyjazna szkoła. Do-
świadczenia pokazują, że wszystkie 
dzieci uczą się wtedy solidarności 
społecznej. To wartość sama w sobie. 
Twórzmy więc przyjazny świat dla 
dzieci chorych na cukrzycę. A jest 
ich przecież coraz więcej.

czytaj także s.10
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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 

OBÓZ NARCIARSKI W 
PRZESIEKU
Od szóstego do trzynastego stycznia osiemnastu uczniów naszej szkoły 
miało okazję doskonalić swoje umiejętności na obozie narciarskim w 
Przesiece. Opiekunami i instruktorami byli Panowie Zbigniew Ceranka i  
Bartosz Zdanowicz. Obóz narciarski odbył się w ramach projektu „Szkoła 
Równych Szans”. 
A oto fotorelacja z zimowych „szaleństw na stoku”:
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Aukcja dla miłośników sztuki - i Ty możesz kupić !!!
Mała galeria malarstwa współczesnego po raz pierwszy na łamach Dziennika Nowogardzkiego.

(3)„Uroczysko - okolice Nowogardu” – autorka Jowita Frydryk, akryl, wymiary 62 na 93 cm,
Cena wywoławcza – 400 zł.
Nowogardzianka, laureatka wielu nagród krajowych i zagranicznych. Studentka II roku Architektury Krajobrazu.

(2)„Krajobraz z kładką” – autorka Halina Pokorska, akryl, wymiary 40 na 45 cm.
Cena wywoławcza 400 zł.
Halina Pokorska – dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie w 1981 roku. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, 
instalacje, projekty wnętrz użytkowych. Wiele wystaw indywidualnych w kraju i 
za granicą (wegry, Egipt, Niemcy). Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
w szwecji, Holandii, USA i Wielkiej Brytanii. Stała ekspozycja Jej dzieł czynna 
jest w Świeradowie Zdroju. Inicjatorka plenerów malarskich w Nowogardzie.

(7)„Sarni las” – autor   Ryszard Rolka,  akwarela, wymiary 30 na 40 cm.
Cena wywoławcza 600 zł.
Ryszard Rolka urodził się 15 listopada 1940 roku w Miechowie.W latach 1961 do 1968 

studiował  w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1968 roku uzyskał dyplom na 
wydziale Architektury Wnętrz. Od 1969 roku należał do Związku  Polskich Artystów 
Plastyków. W 1989 roku mianowany został przez Ministerstwo Kultury i Sztuki rzeczo-
znawcą do oceny Dzieł Sztuki Współczesnej. Często bywał na plenerach organizowanych 
w Nowogardzie. Zaprojektował wystrój wnętrz Nowogardzkiego Domu Kultury. 
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Małgorzata Seweryn, mieszkanka Katowic. W 1998 roku ukończyła studia na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie gdzie zdobyła dyplom w 
Pracowni Litografii. Otrzymała stypendium rządu belgijskiego i w latach 1999 – 2000 kontynuowała naukę w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w 
Antwerpii. W latach 1997, 2000, 2001 i 2002 odbywała dwutygodniowe stypendia tworcze w Centrum Graficznym F. Masserela w belgijskim Kasteerle. 
Autorka 34 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, laureatka wielu nagród i wyróżnien. Zajmuje się grafiką, malarstwem i fotografią. Interesują 
ją szczególnie zagadnienia swiatła i cienia, przestrzenie i mistycyzm.

(1)„Uliczka w Płocku” – autor Florian Kohut, pastel, wymiary 60 na 45 cm.
Cena wywoławcza 800 zł.
Florian Kohut mieszka w Rudzicy koło Bielska Białej. Jest członkiem Zwiazku Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich . Od 1991 roku posiada 

galerię autorską „Pod strachem polnym” w Rudzicy. Uprawia malarstwo plenerowe – olej, akwarela, pastel. Głównym tematem jego prac są strachy polne, których 
szuka od 40 lat i maluje. Co roku, w pierwszą niedzielę czerwca odbywa się w Rudzicy impreza plenerowa „Święto stracha polnego”. Co roku uczestniczy w licznych 
plenerach malarskich w kraju i za granica, a jego prace znajdują się na każdym kontynencie.

(4)„Jezioro w Nowogardzie” – autorka Lidia Wąsat, akryl, wymiary 40 na 20 cm.
Cena wywoławcza – 300 zł.
Lidia Wasat urodziła się i mieszka w Gliwicach. Ukończyła studia na Aka-

demii Sztuk Pięknych w Poznaniu.(dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 
Pięknych). Zajmuje się malarstwem, fotografią i rysunkiem, regularnie bierze 
udział w wystawach. Najwazniejsze z nich (indywidualane i zbiorowe) miały 
miejsce w Gliwicach, Katowicach, Tarnowskich Górach, Lublinie, Krakowie, 
Poznaniu, Bielsku Białej, Warszawie, Ostrawie i Kędzierzynie-Koźlu.

(6)„Historie w chmurach” – Małgorzata Seweryn, akwarela, wymiary 20 na 25 cm.
Cena wywoławcza – 200 zł.

(5)„Poza wzrokiem” – autorka Małgorzata Seweryn, 
olej, wymiary 38 na 28 cm Cena wywoławcza 700 zł.

Zasady licytacji - zadzwoń pod numer telefonu 91 39 22 165 codziennie w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni rob-
ocze, podaj numer obrazu który chcesz nabyć proponowaną cenę i kontakt - otrzymasz kod klienta. Aktualny stan li-
cytacji w jej trakcie bedzie dostępny na stronie www. domjudy.pl/dziennik/   Koniec licytacji dnia 4.02.2008 godz 13.00
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Cukrzyca

Słowniczek terminów 
medycznych:

Cukrzyca - zespół genetycznie uwarunkowanych (cukrzyca typu 1) 
i częściowo nabytych (cukrzyca typu 2) zaburzeń metabolicznych, których 
wspólną cechą jest niemożność utrzymania glukozy we krwi na poziomie 
fizjologicznym. Leczenie cukrzycy w przypadku typu 1 polega na poda-
waniu insuliny, natomiast w przypadku typu 2 leczenie rozpoczyna się od 
prób obniżenia glukozy we krwi poprzez dietę i ruch, jeśli jest to niesku-
teczne, podaje się doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę. 

Jak rozpoznać cukrzycę: 
Należy zrobić badania krwi. O cukrzycy świadczy poziom glukozy we krwi, 

który przekracza wartości: na czczo –  ≥ 126 mg% oraz 2 godziny po posiłku 
– powyżej 200 mg%.

Glikemia – poziom cukru (glukozy) we krwi.
Hiperglikemia – podwyższony poziom cukru (glukozy) we krwi.
Hipoglikemia – zbyt niski poziom cukru (glukozy) we krwi. Ciężkie 

niedocukrzenie może uszkodzić układ nerwowy, a zwłaszcza mózg.
Insulinoterapia – leczenie insuliną, dawki dobierane są tak, aby poziom 

cukru (glukozy) we krwi był zbliżony do wartości u ludzi zdrowych. W prak-
tyce sprowadza się to – za pomocą wstrzyknięć insuliny - do naśladowania 
fizjologicznych procesów zachodzących w organizmie. 

Analogi insuliny (skrótowo zwane analogami) – nowoczesne pochodne 
insuliny uzyskane w drodze biotechnologii. Od insuliny ludzkiej różnią się 
jednym lub kilkoma aminokwasami. Zmiana cząsteczki spowodowała zmianę 
właściwości leku, czego konsekwencją jest przyspieszenie działania (analogi 
szybko działające, które można podawać tuż przed, w czasie lub nawet po 
posiłku) lub jego równomierne, dłuższe działanie (analogi długo działające). 
Szeroko stosowane na świecie analogi insuliny zapobiegają wzrostowi pozi-
omu cukru (glukozy) po posiłku, tzw. glikemii poposiłkowej i lepiej pokrywają 
zapotrzebowania na insulinę przez całą dobę. 

Poposiłkowa glikemia (PPG) – pomiar stężenia cukru we krwi 
mierzony po posiłku. Pomiar PPG jest niezwykle istotny, ponieważ ist-
nieje powiązanie między poposiłkowym poziomem glukozy a zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia (ryzyko to jest większe od 2 
do 4 razy dla chorych na cukrzycę).

Posiłkowa regulacja poziomu glukozy (PGR) – metoda 
właściwej kontroli przebiegu choroby. PGR, dotychczas niedoceniana, okazała 
się bardzo skuteczna w prawidłowym prowadzeniu chorych na cukrzycę, 
zmniejszając częstość powikłań. Posiłkowa regulacja poziomu glukozy opiera 
się na aktywnej kontroli i utrzymaniu właściwego poziomu glukozy we krwi 
za pomocą starannie dobranego leczenia.

         1% 
NA SZLACHETNY 

          CEL 

Zarząd Rejonowy PCK 
w Nowogardzie

Zgodnie z Ustawą o działalności Pożytku Publicznego każdy podatnik może 
przekazać 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku 

publicznego.

 Nasze konto 56 9375 1012 4200 0664 2000 0010
  Na co przeznaczamy środki?
• na dożywianie dzieci
• organizowanie wypoczynku letniego dla najuboższych dzieci
• na pomoc dla rodzin dotkniętych bezrobociem
• na pomoc poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych   i katastrof
• na promocje zdrowia i walkę z patologiami wśród dzieci  i młodzieży

WARTO ZAUFAĆ PCK !!!!

Jasełka Zwiazku Sybiraków
W grudniową noc, gdzie jasna gwiazda świeci

Narodził się Książę marzeń i snów,
Przyszedł na świat niby dziecko a Król.

  Dnia 09.01. 2008r. W Restauracji „Barnim” o godz.14.00 odbyła 
się Wigilia Związku Sybiraków. Tegoroczne spotkanie uświetnili 
swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy - Kazimierz Ziemba, 
przewodniczący Rady Miejskiej-Marek Krzywania, ksiądz proboszcz 
Parafii  p.w. Rafała Kalinowskiego - Kazimierz Łukjaniuk oraz 
członkowie Związku Sybiraków.
Preludium do uroczystości głównej stanowiło przedstawienie Jasełkowe 
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Nowogardu, nad 
którymi opiekę sprawowała siostra Liliana, panie Elżbieta Kwiatkowska i 
Iwona Nazarczyk. Przedstawienie Jasełek przed tak licznym i honorowym 
gronem było dla młodych artystów bardzo dużym przeżyciem. Jednak 
stroje i zaangażowanie uczniów aby sprostać wyzwaniu jakim jest występ 
publiczny sprawiły, że były to niezapomniane chwile. Po zakończonym 
przedstawieniu uczniowie złożyli życzenia Bożonarodzeniowe i wspólnie 
śpiewano kolędy co sprawiło, że wszyscy poczuli atmosferę niedawno 
przeżytych świąt Bożego Narodzenia.

LMM

Preludium do uroczystości głównej stanowiło przedstawienie Jasełkowe 
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Nowogardu

Wigilia Związku Sybiraków w Restauracji „Barnim” 
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Bezpieczeństwo dziecka w 
kontaktach z obcymi

Dnia 15 stycznia 2008 roku w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Now-
ogardzie zorganizowano po raz drugi 
spotkanie z policjantem w ramach 
programu autorskiego „Bezpiec-
zne dziecko na drodze i poza nią”, 
który realizowany jest przez panie 
E. Kwiatkowską, M. Czapczyk i L. 
Tatarę.

Gościem w naszej szkole był pan 
Sebastian Źróbek. Celem spotkania 
było wdrażanie do odpowiedniego 
zachowania dzieci w kontaktach z 
obcymi.

Pa n  S e b a s t i a n  Ź r ó b e k  p o 
wyczerpujących wypowiedziach 

na temat zachowań dziecka wobec 
obcych, przybliżył również ważne 
numery alarmowe Policji, Straży 
Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego 
oraz wyjaśnił umiejętność zgłaszania 
wypadku. Dzieci chętnie i z zainter-
esowaniem słuchały rad, które dawał 
pan Sebastian Źróbek. Takie spot-
kania uczą dzieci, że nie należy ufać 
ludziom, których nie znamy oraz aby 
nie zawierać z nimi znajomości.

Dzieci z klasy O, II c i III b dziękują 
panu Sebastianowi Źróbek za wprow-
adzenie w bezpieczny świat.

LMM

Koncert w NDK
W najbliższy czwartek w sali widowiskowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury odbdzie się koncert zespołu Noc. Muzycy rek-
lamuj swój wystp jako “Gitarowa noc” prezentując na plaka-
cie adres do swej podstrony na www.myspace.com.
Pocztek koncertu o godzinie 18.00. Bilety kosztują 3 zł.

Ag

Nowogard w Youtube
Youtube jest chyba najpopularniejszą stroną, na której internauci mogą 

zamieszczać stworzone przez siebie filmy. Wpisując w niej nazwę naszego 
miasta obejrzeć można kilkadziesiąt takich właśnie wytworów.

Ich poziom i tematyka są bardzo różne. Znaleźć można i stworzone na 
prostej zasadzie włączenia kamery w telefonie komórkowym i rejestrowania 
wydarzeń, których było się świadkiem bądź uczestnikiem oraz dziełka zmon-
towane w przemyślany sposób.

Miło ogląda się film „ZSO Nowogard” będący zapisem pobytu jego autora 
na pokazie fizycznym w Szczecinie. Pod sfilmowane widowiskowe zjawiska 
podłożono muzykę, dzięki czemu całość bardzo miło się ogląda.

Sporą grupę stanowią filmy sportowe. Na Youtube mamy potwierdzenie, 
że w naszym mieście coraz 
bardziej popularny staje się 
parkour, czyli widowiskowe 
pokonywanie napotkanych 
na ulicy przeszkód, spopu-
laryzowany filmem „Yama-
kashi”. Nasi rodzimi amato-
rzy tego sportu (?) prezentują 
przyzwoity poziom i w wielu 
przypadkach można odnieść 
wrażenie, że od widywanych 
w telewizji profesjonalistów 
różni ich tylko to, ze tamci 
mają do dyspozycji profesjo-
nalną ekipę filmową, która 
lepiej potrafi sprzedać ich 
wyczyny.

Warto też obejrzeć film 
„bmx i loty nowogard”. Akro-
bacje na rowerach do podłożonej muzyki nieśmiertelnego zespołu Dezerter 
robią wrażenie. Co prawda pod koniec autorzy zaczynają zahaczać o „Ja-
ckass” czyli świadome sprawianie sobie bólu , więc nie wszystkim może się 
to spodobać. 

Najwięcej filmów poświęconych jest piłkarzom Pomorzanina Nowogard. 
Można obejrzeć fragmenty meczów, a nawet bramki. Te ostatni to przede 
wszystkim w wykonaniu I klasowych juniorów. Wszak łatwiej zarejestrować 
celne trafienie, gdy mecz kończy się zwycięstwem 8:0 niż 2:0 do tyłu. Jest 
również kilka filmów z zawodów motocrossowych. 

Obecna jest i polityka. Platforma Obywatelska chce być postrzegana jak 
nowoczesna partia i za pośrednictwem Youtube prowadziła kampanię przed 
ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Faktem jest, że były to zwycięskie dla 
niej wybory, ale czy wpływ na ten wynik miały kilkusekundowe pozdrowienia 
dla nowogardzkich działaczy PO lub zapewnienia obecnych posłów Kochan 
i Marcinkiewicz o tym, że zbudują nam obwodnicę?

Odrębną grupę tworzą zwyczajne wygłupy zabawne chyba tylko dla ich 
autorów i najbliższych znajomych.

Nadal można tam obejrzeć słynny film „Hardcore Nowogard” przedsta-
wiajacy zabawy uczniów I LO imitujących przemoc, po którym rozpętała 
się pamiętna afera. Uczniowie tej szkoły obecni są również w innym filmie 
„Prawie ja LO będącego parodią znanej reklamy pewnego browaru. Bywa 
zabawnie, ale i niebezpiecznie. W scenie „Prawie jak Johnny Walker” młodzi 
ludzie przesączają przez chleb denaturat. Żeby tylko jakiś nadgorliwy dzien-
nikarz nie wywnioskował z tego, że w tej szkole pije się tak kiepskie trunki. 
Bo znowu może wyjść z tego ogólnopolska afera.

Ag

Apel do Pedagogów i Uczniów !
Franciszek Karolewski rozpoczyna 

opracowywać monografię szkolni-
ctwa na Ziemi Nowogardzkiej od 
roku 1945 do chwili obecnej.

W związku z tym nasz apel – wszy-
scy którzy mają z tego okresu do-
kumenty, zdjęcia, kroniki, pamiątki 
proszeni są o kontakt z autorem 
lub redakcją „Dziennika Nowo-

gardzkiego”. Wszelkie materiały po 
skopiowaniu zostaną zwrócone ich 
właścicielom.

Szczegónie autorowi zależy na 
materiałach faktograficznych z pierw-
szych lat osadnictwa w Nowogardzie. 
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

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

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

REKLAMA

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 
(od 1-12 lat bez prowizji)

Plac Wolności 9 pok. 7a

•
•
•
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 1

Gospodarswto rolne, ferma drobiu

zatrudni osoby 
przy pracach remontowych 
budynków i odsłudze fermy 

drobiu gm. Płoty 
miejscowość Potuliniec.

Kontakt 601 73 38 91, 601 73 38 92.

ZATRUDNIMY:
Kobiety do szycia i do prac 

pomocniczych na produkcji.
Informacje:

Forankra Pol  SP z o . o.
ul. Tartaczna 1, 72-100 Goleniów 

tel. 091-418-25-91, 
e-mail : office@forankra.pl

REKLAMA REKLAMA

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 1
W minioną środę w Przedszkolu nr 1 odbyła się uroczystość z okazji Dnia 

Babci i Dziadka przygotowana przez sześciolatków. Licznie zgromadzonym 
gościom wychowawca grupy Jolanta Bielska złożyła najserdeczniejsze ży-
czenia oddając następnie głos dzieciom. Wnuczęta zaprezentowały swoje 

umiejętności recytatorskie i wokalne. Największe wzruszenie wśród gości 
wywołały przedstawione „Jasełka”. Uroczystość przebiegała w miłej i serdecz-
nej atmosferze. Po występie goście zaproszeni zostali na obfity poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Red.
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OG£OSZENIA DROBNE

Informujemy, że   

24 stycznia 2007 r.
czwartek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie 
może być połowa lub piętro. 
607 066 425.
• 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 budowni-
ctwie, I piętro + garaż. Tel. 0609 
686 797.
• Małżeństwo poszukuje miesz-
kania do wynajęcia. 607 934 481, 
508 827 361. 
• Poszukuję kawalerki do wy-
najęcia w Nowogardzie. Tel. 
600 769 600.
• Sprzedam ziemię 29 arów. Tel. 
501 509 694.
• Poszukuję do wynajęcia miesz-
kania 2 pokojowego, bezczyn-
szowego. 663 322 601.
• Szukam pilnie do wynajęcia 
mieszkania dwupokojowego (z 
mediami). Tel. 663 565 305.
• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe w centrum. 501 290 450.
• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe ul. Warszawska 10. Tel. 091 
39 20 651.
• Kawalerkę 30 m kw sprzedam, 
centrum miasta, podwyższony 
standard, niski czynsz, 90.000 zł, 
cena do uzgodnienia!. Tel. 091 39 
22 337.
• Działkę pod zabudowę, Redo-
stowo, stawy, 1,30 ha, malow-
nicze miejsce, sprzedam. Tel. 
880 290 835.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.
• Sprzedam pół domu na wsi plus 
ziemia. Tel. 091 39 134 19.
• Zamienię mieszkanie 2 poko-
jowe 46 m kw, bezczynszowe, II 
piętro na 3-4 pokojowe, najlepiej 
z własnym co. 604 533 926.
• Kupię mieszkanie 1 lub 2 po-
kojowe (może być do remontu). 
Tel. 66 00 73 883.
• Zamienię mieszkanie 3 po-
kojowe własnościowe na 2 ka-
walerki w Nowogardzie. Tel. 
509 530 073.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Nissan Sunny, 1600 
benzyna plus gaz, stan dobry, 
cena 3000 zł. Tel. 505 801 778.
• Sprzedam opel vectra c kombi 
elegance, rok prod. 08.2204, 2,2 
dti, diesel, przebieg 114.000 km, 
kolor perłowozielony metalic, 
książka serwisowa; sprowadzony 
z Niemiec 08.2007, pełne wypo-

sażenie oprócz skórzanej tapicer-
ki, oc, przegląd do 08.2009 roku, 
auto zadbane, nie wymaga wkła-
du finansowego, 1 właściciel w 
Niemczech i w Polsce - niepalą-
cy, cena do uzgodnienia. tel 0605 
522 340.

ROLNICTWO  
• Kupię suchą słomę w kostkach. 
091 39 106 54, 0502 276 902, 
0502 217 497.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 
24.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 66 459 
47 52.
• Sprzedam ogierka rocznego. 
Tel. 091 39 18 006. Czermnica.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 
662 753 824.

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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, 
TIR-y). Tel. 0604 373 143.
• TIPSY – tanio i profesjonal-
nie. Tel. 504 589 679.
• MASAŻ I AKUPRESURA – 
wizyty 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.
• Usługi remontowo-budowlane. 
Tel. 784 053 493.
• Kuchnie, zabudowy, sza-
fy, wnęki, meble na wymiar, 
montaż mebli gotowych. Tel. 
606 883 936.
• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.
• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 
zł/ deklaracja. Tel. 695 770 724.
• Usługi ogólnobudowlane. 
664 189 336.
• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. Tel. 0695 085 470, 091 
39 72 575.
•  Kamaz wywrotka – usługi 
transportowe. Tel. 660 497 390.
• Naprawa i regulacja okien i 
drzwi poreklamacyjnych. Tel. 

505 801 778.
• Firma „Darius” oferuje wyko-
nanie tynków ozdobnych, także 
japońskich. Tel. 091 39 27 132.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.
• Remonty mieszkań a do z. 
667 435 942.
• Usługi elektryczne, instalacje 
mieszkaniowe, wyciąganie pio-
nów, liczników na zewnątrz.660 
171 386.
• Gabinet kosmetyczny: tip-
sy, pedicure, henna, makijaż. 
Boh. Warszawy 103 a. Tel. 
697 408 391.
• Kompleksowe remonty miesz-
kań wykonam. 608 364 330, 
600 347 308.
• Remontujesz się? Zadzwoń!!! 
609 715 839. Najtańsza i naj-
lepsza firma remontowo – wy-
kończeniowa. Zajmujemy się: 
- montaż paneli podłogowych 
i ściennych, - kładzenie płytek 
podłogowych i ściennych wg 
Twojej fantazji, - płyty gipsowo 
– kartonowe (regipsy), - stolar-
ka budowlana, - montaż meb-
li kuchennych i systemowych 
– malowanie. Luksusowy efekt 
końcowy. Będziesz zadowolo-
ny. Gwarantowane!!!

PRACA
• 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.
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.
• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
Tel. 605 051 097.
• Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Żabowie zatrudni nauczycie-
la nauczania zintegrowanego na 
etat 9/18 od 25.02.2008. Kontakt: 
tel. 091 39 106 94.
• Serwis Tachografów za-
trudni elektromechanika. Tel. 
601 275 900.
• Zatrudnię murarzy ze znajo-
mością na planach, dobre wa-
runki pracy. Tel. 606 231 593.
• Oferta pracy na fermie w Wo-
łowcu. Kontakt 502 56 18 02.
• Firma Biznes Park zatrudni na 
wolne stanowisko: KSIĘGOWA. 
Miejsce wykonywania pracy ul. 
Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice. 
Zainteresowane osoby prosimy 
o składanie podania i CV na 

adres podany wyżej, dodatkowe 
informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 091 384 70 28 
wew 25.  

INNE
• 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 przepływo-
we 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 urządzenie wielo-
funkcyjne (fax, drukarka, ska-
ner) Lexmark x5470, na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.
• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.
• Kupię drewno tartaczne, na-
dające się na palety. Tel. 091 38 
53 018 po 20.00.
• Sprzedam TV Lg 21” na gwa-
rancji, cena do uzgodnieniaTel. 
0605 522 340.

• Sprzedam duży kojec dla dzie-
cka, stan bardzo dobry, cena ok. 
130 zł. 091 38 52 377.
• Sprzedam owczarki niemieckie 
7 tygodni, czarne podpalane, do-
brze ukątowione, rodzice z ro-
dowodem. Tel. 091 39 20 106 po 
godz. 18.00.
• Sprzedam telewizor Philips, 21 
cali. Tel. 661 357 048.
• Sprzedam kuchenkę gazową i 
wypoczynek skórzany 3,2,1. Tel. 
050 680 18 19.
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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

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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

          Nowogard 21.01.2008r.

OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Pracownik fermy, traktorzysta
3. Robotnik budowlany
4. Magazynier
5. Mechanik samochodowy
6. ślusarz, spawacz
7. monter stolarki okiennej PCV 
+ prawo jazdy kat. B
8. Inż. Budownictwa
9. Psycholog, wychowawca, 
10. Strażnik więzienny
11. Kucharz
12.  Kierowca kat. C elektryk
13. Kierowca kat. B z upr. na 
wózki widłowe
14. obsługa fermy
15.  Dekarz
16.  Traktorzysta, dojarz
17. Pomocnik sprzedawcy
18. Kierowca kat. C+E
19. Recepcjonista – barman
20. Pracownik magazynowy 
21. Kelner, pomoc kuchenna
 OFERTY PRACY Z REJONU
1. Przedstawiciel regionalny 
(Szczecin)
2 .  K i e r o w c a  k a t .  B , C 
(Łoziennica)
3. Sprzątaczka – salowa (Szc-
zecin)
4. Fileciarz ( 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 za-
wodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejs-
cach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących kan-
dydatów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodze-
nie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i 
wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
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

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r



1522-24.1.2008 r. 

Siatkarska liga LZS

Play-offy rozpoczęte
W sobotę rozpoczęła się faza play-off halowej ligi siatkarskiej LZS. Znane 

są już trzy najlepsze zespoły, które między sobą będą walczyć o kolejność 
na podium.

Halowa liga LZS

Przed szóstą kolejką
W najbliższą środę w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

rozegrana zostanie szósta już kolejka halowej ligi piłkarskiej zorganizowanej 
przez nowogardzki LZS. Mecze rozpoczną się o godzinie 18.30.

Do fazy play-off awansowało 
sześć najlepszych drużyn fazy za-
sadniczej. O zestawie par decydo-
wało kolejność w tabeli, pierwszy 
zespół mierzył się z szóstym, drugi 
z piątym a trzeci z czwartym.

W pierwszym pojedynku LZS 
Żabowo zmierzył się z LZSW Osina. 
Pierwszy set wygrali reprezentanci 
Osiny 25:22, drugi również ta dru-
żyna rozstrzygnęła na swoją korzyść 
tym razem wygrywając  27:25. W 
trzecim starciu obudzili się zawod-
nicy z Żabowa i dosyć łatwo wygrali 
25:18. Czwarty set był bardzo zacię-
ty, ale ostatecznie wygrali zawodni-
cy z Osiny 27:25 wygrywając tym 
samym cały mecz 3:1.

W drugim spotkaniu doświad-
czeni zawodnicy JDS Nowogard 
podejmowali młodych siatkarzy 
prowadzonych przez grającego 
trenera Grzegorza Tandeckiego, 
czyli LUKS Nowogard. Przewaga 
rutyniarzy uwidoczniła się już od 
początku pojedynku i pierwszy set 
zakończył się wyraźnym zwycię-
stwem JDS 25:16. Drugie starcie 
młodzi zawodnicy zaczęli nieźle, 
ale nie byli w stanie dokończyć go 
w ten sposób i przegrali je 25:22. 
W trzecim secie JDS nie pozwolił 

rywalom na zbyt wiele wygrywając 
go 25:16, a cały mecz 3:0.

Najbardziej dramatyczny był 
trzeci mecz, w którym zmierzyli 
się liderzy po rundzie zasadniczej 
czyli Oldboje z obrońcami tytułu 
mistrzowskiego czyli LZS Wyszo-
mierz. Zwycięzca ubiegłorocznej 
edycji mimo, że grał bez jednego za-
wodnika wygrał pierwszy set 25:20. 
W drugim poszło im jeszcze lepiej, 
Wyszomierz wygrał 25:17. Jednak 
gra w osłabieniu musi się kiedyś od-
bić czkawką i tak było w trzecim se-
cie wygranym przez zespół Oldboys 
25:20. Czwarty również należał do 
nich i zakończył się wynikiem 25:23 
i o końcowym rezultacie decydował 
tiebreak. Zmęczeni gracze z Wyszo-
mierza nie byli w stanie wykrzesać 
z siebie wystarczającej energii by 
wygrać to starcie i Oldboys wygrali 
to starcie 15:12 a tym samym cały 
mecz 3:2.

Do ścisłego finału awansowały 
więc drużyny LZS Osina, JDS No-
wogard i Oldboys. Decydujący tur-
niej odbędzie się w najbliższą sobotę 
26 stycznia. Drużyny będą grać sy-
stemem „każdy z każdym”. Początek 
meczów o godzinie 15.00.

Andrzej Garguliński

Wiele wskazuje, że nie będzie 
zmian na pozycji lidera. Prowadzący 
w tabeli Oldboje zmierzą się z jednym 
z outsiderów czyli Nowogardem, więc 
komplet punktów i kilka bramek 
zaoewne zostanie dopisany do ich 
konta. Ciekawie zapowiada się spot-
kanie wicelidera z Karska z czwartym 
w tabeli Błotnem. Oba zespoły pre-
zentują niezły poziom, dzieli je tylko 
jeden punkt więc mają o co grać.

Niepokonany jeszcze Wołowiec 
zmierzy się z Żabowem, który w pię-
ciu meczach zdołał wywalczyć tylko 
jeden punkt, więc najprawdopodob-
niej podtrzyma passę meczów bez 

porażki. Szansę na jej podtrzymanie 
i ma również trzecie w tabeli Osowo, 
które zagra z Jarchlinem sklasyfiko-
wanym na dziewiątej pozycji.

Zestaw par:
18:30 Nowogard – Oldboje,
18.42 Słajsino – Kulice,
18.54 Ostrzyca – Miętno,
19.06 Wyszomierz – Sikorki,
19.18 Błotno – Karsk,
19.30 Osowo – Jarchlino,
19.42 Wojcieszyn – Długołęka,
19.54 Wołowiec – Żabowo,
20.06 Wierzbięcin – Dąbrowa.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Oldboje 5 13 12-0,
2. Karsk 5 13 9-1,
3. Osowo 5 13 9-2,
4. Błotno 5 12 11-2,
5. Miętno 5 12 9-4,
6. Wołowiec 5 11 10-1,
7. Ostrzyca 5 10 11-2,
8. Wyszomierz 5 9 11-4,
9. Jarchlino 5 8 6-2,
10. Słajsino 5 6 5-4,
11. Długołęka 5 5 4-5,
12. Sikorki 5 4 3-9,
13. Dąbrowa 5 4 6-10,
14. Wierzbięcin 5 3 4-14,
15. Kulice 5 3 4-15,
16. Żabowo 5 1 2-12,
17. Nowogard 5 0 2-14,
18. Wojcieszyn 5 0 2-15.

Doświadczeni zawodnicy JDS Nowogard dosyć łatwo pokon-
ali młodych siatkarzy reprezentujących LUKS Nowogard i 
wywalczyli tym samym prawo do gry w ścisłym finale te-
gorocznych halowych rozgrywek LZS.

Wiele wskazuje na to, że Oldboje utrzymają pozycję lidera. W 
najbliższej kolejce zmierzą się z przedostatnim w tabeli Now-
ogardem.                                                                   foto. arch.
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

C M

375

12,000

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Szkoła Podstawowa nr 3

Droga Babciu, Drogi Dziadku!
W dniu tak pięknym i wspaniałym, 
życzymy Wam sercem całym, 
szczęścia, pomyślności, 
sto lat życia i radości. 
Być może macie inne życzenia, 
a więc życzymy ich spełnienia.

Takimi pięknymi życzeniami ob-
darowali swoje Babcie i swych Dzi-
adków dzieci z oddziału zerowego 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Now-
ogardzie. 

W poniedziałek 21 stycznia odbyło 
się uroczyste spotkanie, na które 
przybyli zaproszeni goście - Babcie i 
Dziadkowie. Wizyta w szkole to oka-
zja do obejrzenia swoich kochanych 
wnucząt w roli aktorów, piosenkarzy 
i tancerzy. Na twarzach gości widać 
było uśmiech, podziwiali talenty 
swoich wnucząt, nie obyło się bez 

łez i wzruszeń. Dzieci cieszyły się, że 
mogły ugościć swoich najbliższych, 
którzy nie zawiedli i przybyli gromad-
nie. Uścisków, całusów i oklasków 
było moc. Po części artystycznej dzie-
ci wręczyły gościom własnoręcznie 
wykonane upominki. 

Spotkanie zakończyło się słodkim 
poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców. 

LMM
Fotorelacja z uroczystości będzie 

dostępna na stronie 
www.sp3nowogard.republika.pl

Karnawałowo w SP nr 4
W miniony wtorek w holu Szkoły 

Podstawowej nr 4 odbył się Bal Kar-
nawałowy, zorganizowany przez Sa-
morząd Uczniowski, Ingę Płosaj – Ju-
rek oraz Renatę Lisowską. Dzieci ba-
wiły się przy ulubionych przebojach, 
które do wspólnej zabawy porwały 
całą szkołę. W zabawie wzięły udział 

również dzieci z Domu Dziecka w 
Gryficach, które do naszego miasta 
przyjechały wraz z opiekunem i dy-
rekcją. Dla dzieci przygotowane były 
posiłki w klasach, a także konkursy 
i wspólne zabawy m.in. konkurs na 
najfajniejsze przebranie. 

Red.
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Będzie przedsz-
kole integracyjne 

czytaj na s. 4

SOSW- szkołą 
równych szans

czytaj na s. 7

HURTPOL
NOWOGARD, MŁYNARSKA 1A

ZAPRASZA NA
noworoczną

PROMOCJĘ
SZCZEGÓŁY STR.5

czytaj na s. 3

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

REKLAMA

Jaka przyszłość CZG R-XXI?
REKLAMA

Argumenty A. Bielidy podczas wizji lokalnej w Słajsinie radnych nie przekonały…
foto I. Karczyński

REKLAMA
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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.

REKLAMAREKLAMA

Oferujemy druk 
ściennych kalendarzy 
indywidualnych, rodzinnych

 cena tylko 
38 zł 

Termin realizacji 1 dzień

Drukarnia FPW “Poligraf“
ul. Boh. Warszawy 7a

tel.: 091 39 22 165

Aukcja obrazów
Przypominamy, że nadal trwa aukcja obrazów ogłoszona w numerze 6 „DN” 

z dnia 22 stycznia br. Informujemy, że część dochodu z aukcji przeznaczamy 
na cel charytatywny. Ze względu na pionierską aukcję i nieprzewidywalny jej 
wynik finansowy nie uzgadnialiśmy szczegółów z żadnym z potencjalnych be-
neficjentów by nie stwarzać być może niespełnionych nadziei. Każdy kupujący 
osobiście wybierze beneficjenta, któremu przekaże określoną kwotę.

Obrazy można oglądać na stronie internetowej www.domjudy.pl/dziennik/
oraz wewnątrz numeru 6 „DN” z dnia 22.01.08. 
Zasady licytacji pod numerem tel 0 91 39 21 165 (w dni robocze w godz. 8 

– 16) oraz na wymienionej stronie internetowej. Licytacja trwa do 4 lutego br.
Red. 

Zatrzymano złodziei paliwa
Policjanci zatrzymali złodziei, którzy minionej nocy na jednej z nowo-

gardzkich stacji paliw zatankowali olej napędowy, po czym odjechali nie 
płacąc rachunku.

Takie kradzieże zdarzają się czę-
sto, rzadko jednak udaje się złapać 
złodziei. W tym przypadku dzięki 
szybkiej reakcji obsługi stacji poli-
cjanci zatrzymali sprawców, młodych 
ludzi w wieku około 20 lat.

Scenariusz takich kradzieży zawsze 
jest podobny. Złodziej instalują w 
samochodzie skradzioną wcześniej 
tablice rejestracyjną, dzięki czemu 
nawet nagranie z monitoringu nie 
pomoże w ich rozpoznaniu. Pod-
jeżdżają pod dystrybutor, nalewają 
paliwo, po czym przez nikogo nie 
niepokojeni odjeżdżają w swoją stro-
nę. Tym razem patrol policji zdołał 

ich zatrzymać, choć użyta podczas 
kradzieży tablica rejestracyjna była 
już zdjęta. Obie jednak pochodziły 
z województwa pomorskiego, więc 
policjanci zdecydowali się zatrzymać 
samochód do kontroli.

Sprawcy kradzieży wyjaśnili, że 
wyjechali z Gdańska by... sobie pojeź-
dzić. Zostali jednak wypuszczeni do 
domów gdyż wartość skradzionego 
paliwa wyniosła 50 zł, więc jego kra-
dzież nie jest przestępstwem a jedynie 
wykroczeniem. Niemniej staną oni 
przed sądem grodzkim.

Ag

Uwaga Radni Powiatowi!
Przewodniczący Rady Powiatu 

Witold Kaleczyc informuje, że w dniu 
29 stycznia 2007 r. o godz. 14 00 w 
Sali nr 222 Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie odbędzie się spotka-
nie wszystkich radnych  poświęcone 
Kompleksowi Rekreacyjno - Spor-
towemu “Fala” w Goleniowie. Prze-
wodniczący informuje jednocześnie, 
że stanowisko Burmistrza Goleniowa 
Andrzeja Wojciechowskiego w przed-
miotowej sprawie jest następujące:

Gmina Goleniów jest zainteresowa-
na nieodpłatnym przejęciem:

- w pierwszym wariancie: basenu, 
hali sportowej, hotelu i stołówki,

- w drugim wariancie:jak wyżej 
wraz z LO.

Burmistrz podtrzymuje jednocześ-
nie wolę pracy zespołów roboczych 
co do warunków porozumienia w 
sprawie „Fali”.

LMM

Czytelnicy piszą …

PUWiS monopolista
Otrzymaliśmy kilka telefonów od 

zbulwersowanych mieszkanców ul. 
Leśnej na Osiedlu Bema. Lokatorzy 
skarżą się, że PUWiS bez żadnego 
uprzedzenia wyłącza wodę na długie 
godziny. Telefon w biurze firmy mil-
czy (odłożona słuchawka) dzwonią 
więc do redakcji. Wszyscy wiedzą, że 
przyczyną wyłączeń jest podłączanie 
sieci wodnej na jedną z prywatnych 
posesji i mogliby zrozumieć sytuację 
gdyby byli odpowiednio wcześniej 
uprzedzeni.

Jest jeszcze jeden, kto wie czy nie 
ważniejszy powód skarg kierowanych 
do redakcji – otóż po włączeniu wody 
bardzo długo leci rdzawa ciecz, którą 
należy „spuścić” (a licznik lokatora 
bije!). Brudna woda to mały kroczek 
do uszkodzenia podgrzewaczy wody 
(wszystkie mieszkania mają piecyki 
gazowe). Czy mamy czekać, aż po-
wtórzy się wydarzenie z Wojcieszyna 
? (chodzi o wybuch podgrzewacza z 
powodu zanieczyszczeń wody).

Wysłuchał LMM

Sesja Rady Miejskiej
W środę 30 stycznia 2008 roku o 

godz.12.00 rozpoczyna się kolejna 
Sesja Rady Miejskiej.

Zapowiada się niezwykle pracowita 
Sesja bowiem w porządku obrad jest 
bardzo dużo pozycji. Podejmowane 
będą uchwały w sprawie zatwierdze-
nia Planów Odnowy Miejscowości 
– aż 17 sołectw (Wojcieszyn, Żabowo, 
Dądrowa, Miętno, Długołęka, Karsk, 
Lestkowo, Świerczewo, Maszkowo, 
Błotno, Krasołęka, Ostrzyca, Kulice, 
Olchowo, Jarchlino, Grabin, Wierz-
bięcin). Ciekawie zapowiada się 
dyskusja nad zmianą statutu naszego 

szpitala oraz regulaminu wynagra-
dzania nauczycieli w roku 2008.

W porządku znajduje się także 
punkt o odwołaniu delegata Nowo-
gardu do Związku Celowego Gmin 
R-XXI. (czytaj  – Jaka przyszłość CZG 
R-XXI ?). Gdy do tego dodamy, że 
prezentowane będą projekty planów 
zagospodarowania przestrzennego 
obrębów 6 i 7 miasta Nowogardu, 
oraz Warnkowa, Olchowa, Miętna 
i Wojcieszyna to na sali obrad może 
być bardzo tłoczno. 

Lesław M. Marek

Uwaga posiadacze pojazdów
15 lutego 2008 mija termin złoże-

nia w urzędzie gminy deklaracji na 
podatek od środków transportu.

W przepisach dwie mało zauważal-
ne ale bardzo ważne zmiany: 

1) do tej pory podatkiem były 
objęte ciężarówki od 3500 kg dopusz-
czalnej masy całkowitej - od dnia 1 
stycznia 2008 r. podatkiem są objęte 
ciężarówki od 3501 kg dopuszczalnej 
masy całkowitej. 

2) podatkiem zostały objęte pojaz-
dy powierzone podmiotom polskim 
przez podmioty zagraniczne, jeżeli 
powierzone pojazdy są zarejestrowa-
ne w Polsce.

Szczegóły podadzą Państwu urzęd-
nicy – stawki opłat ustaliła bowiem 
Rada Miejska podejmując stosowną 
uchwałę.

LMM
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Jaka przyszłość Celowego 
Związku Gmin R-XXI?

Gmina Nowogard była inicjatorem 
powstania Związku Celowego Gmin 
R-XXI. Po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej zaczęły obowiązywać 
przepisy unijne w zakresie gospodarki 
odpadami. W myśl tych przepisów 
odpowiedni procent odpadów (co 
roku większy) musi być selektywnie 
zbierany i odpowiednio zagospoda-
rowany. Ponieważ zakłady przeróbki 
są niezwykle kosztowne jedna gmina 
nie jest w stanie zakładu wybudować, 
a bez takowego nie spełni się unijnych 
norm gospodarki odpadami. Te uwa-
runkowania legły u podstaw powoła-
nia Związku Gmin. 

Je s t  i c h  o b e c n i e 
zrzeszonych 28 – bo 
potrzeba pozyskiwać 
odpady od około 250 
tysięcy mieszkanców 
by zakład przetwór-
czy miał ekonomiczne 
uzasadnienie. Druga 
przesłanka to fundusze 
zewnętrzne – można 
pozyskać środki unijne 
oraz pomocowe z bu-
dżetu państwa na za-
sadzie „kto szybszy ten 
lepszy” (oczywiście z 
dobrze przygotowanym 
projektem). Poprzednia koalicja SLD 
–PSL „łaskawym”okiem patrzyła na 
poczynania Zarządu Związku – obecni 
radni zaczynają podważać sens dal-
szego finansowania planów budowy 
zakładu.Radni nie wierzą w ewentualne 
korzyści, a widzą tylko zagrożenia 
– śmieci z coraz większej ilości gmin 
trafiają bowiem do Słajsina. Dotych-
czasowym delegatem i jednocześnie 
przewodniczącym zarządu Związku 
Celowego Gmin R – XXI był Antoni 
Bielida.  Radni podczas październiko-
wej i listopadowej Sesji wyrazili swoiste 
wotum nieufności Antoniemu Bielidzie 
nie przyjmując uchwały o przekaza-
niu gruntów pod ten zakład – chcą 
gwarancji dla mieszkańców Słajsina 
(nowe konsultacje) oraz uważają, że na 

wysypisko powinno trafiać nie więcej 
niż 100 tys. ton odpadów wyłącznie ko-
munalnych rocznie. Brak gruntów pod 
budowę zakładu praktycznie uniemoż-
liwia pozyskania środków z Funduszu 
Spojności, a związek całe plany opiera 
na Słajsinie. Brak gruntu już spowodo-
wał opóźnienie w realizacji – pierwotny 
termin to rok 2008 – całkowicie niere-
alny – Zarząd Związku mówi więc o 
roku 2012.Antoni Bielida zapowiedział 
rezygnację i słowa dotrzymał – podczas 
Zgromadzenia Związku w Kamieniu 
Pomorskim rezygnację złożył. W tym 
miejscu można tylko zadumać się – czy 
rezygnacja ze stanowiska prezesa i 

poborów około 5 tysięcy 
złotych to troska o in-
teresy Nowogardu czy 
może wybór lepiej płat-
nej posady oferowanej 
w innej branży? Nowym 
przewodniczącym zo-
stał Robert Wawrzyniak 
reprezentujący Kamień 
Pomorski.. Na koniec 
moja sugestia – uważam, 
że celowym byłoby za-
proszenie pana Roberta 
Wawrzyniaka na Sesję.

LMM

PS. Po wycieczce do Długoszyna, 
gdzie nowogardcy radni i zaproszeni 
goście (m.in. sołtys Słajsina) zwiedzali 
Zakład Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych postanowiłem zapoznać się 
ze stosownymi przepisami prawnymi. 
Gdy chciałem zbiór owych przepisów 
wydrukować komputer wydał pole-
cenie: przygotuj 220 arkuszy papieru. 
Zrezygnowałem. 

Jestem niezmiernie ciekawy, kto z 
członków obecnej Rady (wyłączając 
Antoniego Bielidę) zna wspomniane 
przepisy w stopniu umożliwiającym 
aktywne, merytoryczne i skuteczne 
reprezentowanie Gminy Nowogard w 
Celowym Związku Gmin R-XXI ? Ale 
nie tragizujmy – wszak nie ma ludzi 
niezastąpionych…

REKLAMA REKLAMA

Koncert odwołano
Planowany na czwartkowy wieczór koncert gitarowy odwołano ze wzglę-

du na załobę narodową.
Organizatorzy przepraszają wszystkich zainteresowanych.

REKLAMA
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Będzie przedszkole integracyjne? Tuskowe boisko 
w NowogardzieWiele wskazuje na to, że rodzice dzieci niepełnosprawnych doczekają 

się utworzenia w naszym mieście przedszkolnego oddziału integracyjnego. 
Trwają prace związane z jego organizacją. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 
założeniami oddział ruszy już we wrześniu.

ŻYCZENIA

Danucie i Stefanowi
Żagoń

w 25 rocznicę ślubu
szczęśliwej i czułej podróży
do następnych jubileuszy!

Niech dobry los
 się kłania w pas…

Sto lat, sto lat i jeszcze raz!
życzą 

córka Ania z Łukaszem, 
siostra z rodziną i Tata 

O tym jak ważne dla rozwoju dziecka 
niepełnosprawnego jest uczęszczanie 
przez nie do przedszkola integracyj-
nego najlepiej wiedzą jego rodzice. Ta-
kiego przedszkola w Nowogardzie nie 
ma, więc muszą oni sobie radzić sami, 
dojeżdżając choćby do Goleniowa. To 
jednak nie zawsze jest możliwe.

„Ciężko jest nam dojeżdżać do Go-
leniowa, a właśnie tam jest najbliższe 
przedszkole z oddziałem integracyjnym. 
– mówi matka dziecka z zaburzeniami 
autystycznymi - Moje dziecko musi iść 
do przedszkola, a nie mogę posłać go do 
zwykłej grupy. Miałoby tam zbyt dużo 
bodźców. Musi iść do grupy integracyj-
nej. Jest ona mniejsza, jest więcej opie-
kunek, z dzieckiem pracują specjaliści 
tacy jak psycholog czy logopeda. Pójście 
do przedszkola jest konieczne dla jego 
rozwoju. Nie mam możliwości, żeby 
je codziennie dowozić do Goleniowa. 
Wiadomo, że wiąże się to z pieniędzmi 
i przede wszystkim czasem, o który jest 
trudno.”

Na szczęście dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych trwają prace 
związane z uruchomieniem w naszym 
mieście oddziału integracyjnego.

„Tym tematem zajmujemy się już 
od sierpnia ubiegłego roku. – mówi 
kierownik Wydziału Edukacji nowo-
gardzkiego Urzędu Miejskiego Marle-
na Marchewka – Byliśmy w przedszkolu 

w Goleniowie by zobaczyć jak to tam 
funkcjonuje, jak odbywa się tam praca 
z dziećmi niepełnosprawnymi. Chcemy 
korzystać z ich doświadczeń, przenieść 
je na nasz grunt.”

Trwa załatwienie formalności, m.in. 
zmian statutu przedszkola tak by 
umożliwił utworzenie w nim oddziału 
integracyjnego. Zwieńczeniem tych 
prac ma być przyjęcie przez Radę Mia-
sta stosownej uchwały. Ma to nastąpić 
w marcu. Zresztą w Radzie Miasta 
jest rzeczniczka tego pomysłu, Anna 
Szkołuda, która złożyła w tej sprawie 
interpelację.

Oddział ma powstać w mieszczącym 
się przy ulicy Poniatowskiego Przed-
szkolu nr 3. 

„Jestem optymistką. – mówi jego dy-
rektor Ewa Wróbel – Myślę, że uda nam 
się stworzyć ten oddział już we wrześ-
niu. Miasto jest otwarte na ten pomysł 
więc nie powinno być problemu.”

Jak nam wyjaśniła nie jest jeszcze 
przesądzone czy powstanie jeden od-
dział czy będzie ich więcej. Uwzględ-
niane będą zapotrzebowania zarówno 
pod względem ilościowym jak i ro-
dzaju i stopnia niepełnosprawności. 
Dopiero wówczas będzie można roz-
począć starania o niezbędną kadrę. 

Przedszkolne oddziały integracyjne 
są mniejsze niż oddziały zwykłe. Liczą 
sobie 15 dzieci zdrowych i od 3 do 5 
dzieci niepełnosprawnych. 

Ag

Podczas wygłaszania expose premier Donald Tusk obiecał boisko w 
każdej gminie. Słowo rządowym programem się stało i objąć ma również 
Nowogard.

„Dostaliśmy oficjalne pismo z 
Urzędu Marszałkowskiego, do któ-
rego mieliśmy się ustosunkować. 
Priorytetowe są te gminy, w których 
takiego boiska nie ma, a więc również 
gmina Nowogard. Drugim warun-
kiem jest konieczność zabezpieczenia 
w budżecie gminu części środków. 
Na spotkaniu z burmistrzami usta-
liliśmy, że uda nam się to zrobić i 
zdecydowaliśmy się przystąpić do 
tego programu.” – wyjaśnił Przemy-
sław Sońtka z Wydziału Rozwoju 
Lokalnego z Funduszy.

„Boisko w każdej gminie” to 
właściwie kompleks dwóch boisk 
ze sztuczną nawierzchnią. Jedno z 
nich, służące do gry w piłkę nożną, 
ma mieć wymiary 30 na 62 metry, 
przy czym powierzchnia do gry 
wynosić będzie 28 na 57 metrów. 
Drugie, wielofunkcyjne, na którym 
będzie można grać w koszykówkę i 
siatkówkę,  będzie wielkości 32 na 
18 metrów. Oba ogrodzone będą 
płotem wysokości czterech metrów. 

Możliwe jest również wybudowanie 
placu zabaw. Teren ma być oświet-
lony, więc amatorzy sportu mają 
szansę doczekać czasów, gdy zmrok 
nie będzie przeszkodą w uprawianiu 
ulubionej dyscypliny sportu.

Koszt budowy boiska to nieba-
gatelna suma 1 mln zł. 33 procent 
ma jednak pokryć Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, kolejne 33 pro-
cent pochodzić będzie z budżetu 
województwa. Gminie pozostanie 
zabezpieczyć 34 procent tej sumy 
czyli około 340 tys. zł.

Boiska mają powstać w rejonie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 
na działce będącej własnością gmi-
ny. Nie będzie więc problemów z 
wykupem gruntów. To jednak na 
razie tylko projekt. Więcej będzie 
wiadomo po spotkaniu uczestników 
programu z władzami wojewódz-
twa, które w przyszłym tygodniu 
ma się odbyć w Urzędzie Marszał-
kowskim.

Ag

Tu na razie jest ściernisko, ale zrobią nam boisko. A tam gdzie to kreto-
wisko lampę wstawią nam...

Przedszkolny oddział integracyjny ma powstać w Przedszkolu nr 3.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania za zorganizowanie paczek świą-

tecznych dla dzieci oraz Dnia Babci i Dziadka dla burmistrza 
Kazimierza Ziemby, pań ze Stowarzyszenia „Stajenka” w Miętnie 
oraz Rady Sołeckiej 

składa Sołtys Miętna
Zbigniew Litwin.
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DU A MOC - SUPER CENA

HUSQVARNA 55

Model do nawet trudnych zada . Niezawod-
na, wytrzyma a, wielozadaniowa o du ej
mocy - 3,4 KM

Cena promocyjna
brutto 1649 z

Poprzednio 1899 zł

• 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

(Podkowa)

Pilarki spalinowe 

już od 499 zł

2 LATA GWARANCJI, CZĘŚCI ZAMIENNE, SERWIS
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rozwijanie zainteresowań już posia-
danych oraz rozbudzanie    nowych

- program dał szansę nauczycielom 
na realizację swoich zawodowych 
pomysłów

- placówka miała możliwość zaku-
pienia nowego sprzętu audio-wizu-

alnego i informatycznego, pomocy 
dydaktycznych, książek, etc.

Dopiero rzetelna ewaluacja po-
zwoli dokonać właściwej oceny i 
podsumować wszystkie korzyści. Z 
pewnością, będzie ich wiele.

M.K.

Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, 
którzy uczestniczyli 

w ceremonii 
pogrzebowej 

ś   p. 
Krystyny 
Banach 

składa rodzina

PODZIĘKOWANIA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Edukacja bez przeszkód
Wiosną ubiegłego roku wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z 

województwa zachodniopomorskiego mogły ubiegać się o uczestnictwo w 
projekcie SZKOŁA RÓWNYCH SZANS, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków 
budżetu państwa. Jak sama nazwa wskazuje, celem było zapewnienie uczniom 
możliwości rozwoju zainteresowań oraz doskonalenie posiadanych umiejęt-
ności i kształtowanie nowych. 

Należało opracować projekt, który pozwoliłby na realizację wymienionych 
celów oraz sprostałby wymaganiom organizatorów. Im ciekawsze pomysły i 
rzetelniej opracowany projekt, tym większa szansa na zakwalifikowanie się. 

Maj ubiegłego roku szkolnego 
był dla nauczycieli ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
miesiącem intensywnej pracy nad 
projektem. I udało się! Na 360 szkół 
ubiegających się o uczestnictwo 
w projekcie, zakwalifikowały się 
63 placówki, a Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy zajął szóste 
miejsce i w ten sposób pozyskał aż 
78 100 zł. Dzięki temu 113 uczniów 
z gimnazjum, pod opieką i kierun-
kiem 18 nauczycieli, mogło rozwijać 
swoje zainteresowania i umiejętności. 
Projekt otrzymał nazwę Edukacja 

bez przeszkód i objął 16 form dzia-
łań programowych, które mogły być 
realizowane w terminie od 1.06. 2007 
r. do 31. 01. 2008r. 

Formy działań: 
* szkolne koło Karta rowerowa 

dla uczniów niepełnosprawnych 
umysłowo

* warsztaty logorytmiczne Muzyka, 
ruch i mowa

* szkolne koło fotograficzne
* klub pływacki
* zajęcia edukacji czytelniczej i 

medialnej Czytanie zbliża
* zabawa w teatr – zajęcia kultury 

żywego słowa
* gimnastyka korekcyjna
* tenis stołowy
* koło muzyczno-wokalne
* koło turystyczno-krajobrazowe
* prezentacja szkoły w środowisku 

lokalnym – Dzień Otwarty
* koło języka niemieckiego 
* koło miłośników przyrody
* obóz letni w Suchem
* kolenie letnie w Starym Kaleń-

sku
* edukacja kulturalna: kino, teatr, 

filharmonia.
Termin realizacji zbliża się ku koń-

cowi i czas na podsumowanie. Czy 
warto było? Oczywiście, że warto. 
Oto najważniejsze korzyści:

- program dał uczniom szansę na 

PS. Każdego, kto ma ochotę zapoznać się z działalnością Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie serdecznie zapraszamy 
na stronę internetową: http:// soswnowogard.republika.pl   

Prezentowane zdjęcia obrazują realizację poszczególnych 
punktów programu
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  ... oby ich loty i lądowania 

były zawsze szczęśliwe

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

 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

WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Marii 
Centała-Grobelska 
ur. 16.01.08 z Płot

Syn Agnieszki 
Trafas-Łabędzki 
ur. 17.01.08 z Schwennenz

Córka Anny Kowalczyk 
ur. 18.01.08 z Dobropola

Córka Doroty i Daniela 
Połcik 
ur. 18.01.08 z Wrześna

Córka Marty Krul 
ur. 21.01.08 z Kulic

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 
(od 1-12 lat bez prowizji)

Plac Wolności 9 pok. 7a

•
•
•

te
l. 

69
5 

77
0 

72
4

AUDIO – VIDEO
Nowogard, ul. Kościuszki 1

zatrudni sprzedawcę
- podstawowa znajomość 

komputera

Tel. 604 410 983

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

REKLAMA REKLAMAREKLAMA



925-28.01.2008 r. 

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

Domek znajdujący się bezpośred-
nio przy ul. Boh. Warszawy 71, 
składający się z dwóch pomiesz-
czeń oraz przedpokoju z toaletą. 
Wyposażony w minikuchnię, zim-
ną i gorącą wodę oraz ogrzewanie. 
Dostępny duży parking na ok. 20 

samochodów. Świetnie nadający 
się na działalność prywatną typu: 
biuro, sklep, kancelarię, zakład 
usługowy. Ogólna powierzchnia 38 
m kw. Do wynajęcia od zaraz.

Cena 400 zł netto.

OKAZJA! OKAZJA! OKAZJA!

W celu bliższych informacji proszę o kontakt z firmą 
tel. 091 39 20 240 lub fax 091 39 25 780.

SP1

Podróż przez Polskę 
pierwszych Piastów

Dnia 23 stycznia 2008 w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie 
odbyło się przedstawienie zreali-
zowane przez Agencję Widowisk 
Historycznych Arkona z Torunia. 
Tematem przedstawienia były czasy 
od Mieszka I do Bolesława Krzy-
woustego, czyli podróż przez Polskę 
pierwszych Piastów.

Treść spektaklu obejmowa-
ła informacje dotyczące kultury 
duchowej i materialnej dawnych 
Słowian. Aktorzy zaprezentowali 

okres między rokiem 965 a 1226 z 
wykorzystaniem tekstu mówione-
go, który opiera się na przekazach 
kronikarskich i ikonograficznych.  
 Program przedstawienia zawierał 
pokazy walk wojów średniowiecz-
nych w strojach i uzbrojeniu właści-
wych temu okresowi. Dzieci  miały 
ponadto możliwość bezpośredniego 
kontaktu z replikami przedmiotów 
używanych w „Polsce pierwszych 
Piastów”.

Opr.LMM

Ferie w NDK
Nowogardzki Dom Kultury jest organizatorem Ferii Zimo-
wych dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat w dniach 11.02.2008 - 
15.02.2008 r. Uczestnictwo w feriach jest bezpłatne. Istnieje 
możliwość wykupienia obiadów w cenie 25 zł za tydzień.
Szczegółowych informacji nt. ferii zimowych udziela Pani 
Barbara Źróbek w godz. od 11.00 do 16.00 w pok. nr 20. Zgło-
szenia przyjmowane są do dnia 07.02.2008 r.

Informujemy również, że w ww. dniach normalnie odbywać się będą zajęcia 
dla dzieci uczęszczających na co dzień do naszych kół zainteresowań.

LMM 

Giełda Rozmaitości i Osobliwości
Klub Kolekcjonera zaprasza w dniu 27.01.2008 r (niedziela) o godz.11.00 na 

Giełdę Rozmaitości i Osobliwości do Nowogardzkiego Domu Kultury.
W programie tradycyjnie – prezentacja, wycena, sprzedaż i skup wszelkich 

przedmiotów kolekcji: książek, monet, banknotów, katalogów, klaserów, kart 
telefonicznych itp.

Oczekujemy na wszystkich „pozytywnie zakręconych”.
Zarząd Klubu

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne 

spotkania. Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy po-
niedziałek i piątek W godzinach od 9 do 12.

Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam - nie 
zapomnijcie opłacić składki na ZKP.

Alina Ochman
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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

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

Tel. 607 73 98 66

JAZDA KONNA 
BRYCZKĄ I KULIGI

Gospodarswto rolne, ferma drobiu

zatrudni osoby 
przy pracach remontowych 
budynków i odsłudze fermy 

drobiu gm. Płoty 
miejscowość Potuliniec.

Kontakt 601 73 38 91, 601 73 38 92.

ZATRUDNIMY:
Kobiety do szycia i do prac 

pomocniczych na produkcji.
Informacje:

Forankra Pol  SP z o . o.
ul. Tartaczna 1, 72-100 Goleniów 

tel. 091-418-25-91, 
e-mail : office@forankra.pl

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.
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NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogar-
dzie może być połowa lub piętro. 
607 066 425.
• 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.
• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe, o pow. 113,3 m kw, co ga-
zowe, w starym budownictwie, I pię-
tro + garaż. Tel. 0609 686 797.
• Małżeństwo poszukuje miesz-
kania do wynajęcia. 607 934 481, 
508 827 361. 
• Sprzedam ziemię 29 arów. Tel. 
501 509 694.
• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe w centrum. 501 290 450.
• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe ul. Warszawska 10. Tel. 091 39 
20 651.
• Działkę pod zabudowę, Re-
dostowo, stawy, 1,30 ha, malownicze 
miejsce, sprzedam. Tel. 880 290 835.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.
• Sprzedam pół domu na wsi 
plus ziemia. Tel. 091 39 134 19.
• Zamienię mieszkanie 2 poko-
jowe 46 m kw, bezczynszowe, II piętro 
na 3-4 pokojowe, najlepiej z własnym 
co. 604 633 926.
• Kupię mieszkanie 1 lub 2 poko-
jowe (może być do remontu). Tel. 66 
00 73 883.
• Zamienię mieszkanie 3 poko-
jowe własnościowe na 2 kawalerki w 
Nowogardzie. Tel. 509 530 073.
• Pracujący potrzebuje pokoju 
do wynajęcia. Tel. 728 334 784.
• Sprzedam mieszkanie 50 m kw 
za 47 tys. zł na wsi. Tel. 0693 091 143.
• Zamienię 3 pokojowe mieszka-
nie w Żabówku na kawalerkę w No-
wogardzie. Tel. 091 39 106 73.
• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe. Tel. 512 320 755, 665 290 750.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opel vectra c kombi 
elegance, rok prod. 08.2204, 2,2 dti, 
diesel, przebieg 114.000 km, kolor per-
łowozielony metalic, książka serwiso-
wa; sprowadzony z Niemiec 08.2007, 
pełne wyposażenie oprócz skórzanej 
tapicerki, oc, przegląd do 08.2009 
roku, auto zadbane, nie wymaga wkła-
du finansowego, 1 właściciel w Niem-
czech i w Polsce - niepalący, cena do 
uzgodnienia. tel 0605 522 340.
• Sprzedam Polonez Caro, 1993 
r., cena 600 zł, stan dobry. Tel. 091 
39 110 87.

ROLNICTWO  
• Kupię suchą słomę w kost-
kach. 091 39 106 54, 0502 276 902, 
0502 217 497.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 
24.
• Sprzedam ogierka rocznego. 
Tel. 091 39 18 006. Czermnica.
• Sprzedam prosiaki. 
600 345 068.
• Sprzedam 3 jałówki, jedna wy-
sokocielna, po dobrych krowach. Tel. 
091 39 106 87.
• Sprzedam warchlaki. Tel. 091 
39 17 366.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodo-
wej (osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.
• TIPSY – tanio i profesjonal-
nie. Tel. 504 589 679.
• MASAŻ I AKUPRESURA 
– wizyty po uzgodnieniu terminu i 
godziny z pracownikiem Gabinetu 
Kosmetycznego w Nowogardzie ul. 
Zielona 3. Tel. 091 39 20 714. Możli-
wość dojazdu do klienta.
• Usługi remontowo-budowlane. 
Tel. 784 053 493.
• Kuchnie, zabudowy, szafy, wnę-
ki, meble na wymiar, montaż mebli 
gotowych. Tel. 606 883 936.
• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.
• Rozliczanie podatkowe PIT-y 
20 zł/ deklaracja. Tel. 695 770 724.
• Usługi ogólnobudowlane. 
664 189 336.
• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575.
• Kamaz wywrotka – usługi 
transportowe. Tel. 660 497 390.
• Naprawa i regulacja okien 
i drzwi poreklamacyjnych. Tel. 
505 801 778.
• Firma „Darius” oferuje wyko-
nanie tynków ozdobnych, także ja-
pońskich. Tel. 091 39 27 132.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.
• Remonty mieszkań a do z. 
667 435 942.
• Usługi elektryczne, instalacje 
mieszkaniowe, wyciąganie pionów, 
liczników na zewnątrz.660 171 386.
• Gabinet kosmetyczny: tipsy, 
pedicure, henna, makijaż. Boh. War-

szawy 103 a. Tel. 697 408 391.
• Kompleksowe remonty 
mieszkań wykonam. 608 364 330, 
600 347 308.
• Remontujesz się? Zadzwoń!!! 
609 715 839. Najtańsza i najlepsza 
firma remontowo – wykończenio-
wa. Zajmujemy się: - montaż paneli 
podłogowych i ściennych, - kładze-
nie płytek podłogowych i ściennych 
wg Twojej fantazji, - płyty gipsowo 
– kartonowe (regipsy), - stolarka 
budowlana, - montaż mebli kuchen-
nych i systemowych – malowanie. 
Luksusowy efekt końcowy. Będziesz 
zadowolony. Gwarantowane!!!
• Glazurnik – fachowiec, który 
niedawno zamieszkał w Nowogar-
dzie poszukuje zleceń. 501 644 342.
• Dachy, regipsy i podbitki. 
669 320 593.

PRACA
• 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.
• Zwrot podatku z pracy, zasił-
ki rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.
• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
Tel. 605 051 097.
• Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Żabowie zatrudni nauczyciela na-
uczania zintegrowanego na etat 9/18 
od 25.02.2008. Kontakt: tel. 091 39 106 
94.
• Serwis Tachografów zatrudni 
elektromechanika. Tel. 601 275 900.
• Zatrudnię murarzy ze znajo-
mością na planach, dobre warunki 
pracy. Tel. 606 231 593.
• Oferta pracy na fermie w Wo-
łowcu. Kontakt 502 56 18 02.
• Firma Biznes Park zatrudni 
na wolne stanowisko: KSIĘGOWA. 
Miejsce wykonywania pracy ul. Nowy 
Świat 8, 72-300 Gryfice. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o składanie podania 
i CV na adres podany wyżej, dodat-
kowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 091 384 70 28 wew 
25.  

INNE
• 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 kuch-
ni, łazienki, wersja świeczkowa 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 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 – 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 urządzenie wielo-
funkcyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.
• Sprzedam aparat cyfrowy 
FUJI FILM FINE PIX S6500, na 
gwarancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.
• Kupię drewno tartaczne, 
nadające się na palety. Tel. 091 38 
53 018 po 20.00.
• Sprzedam TV Lg 21” na gwa-
rancji, cena do uzgodnieniaTel. 0605 
522 340.

• Sprzedam telewizor Philips, 21 
cali. Tel. 661 357 048.
• Sprzedam kuchenkę gazo-
wą i wypoczynek skórzany 3,2,1. Tel. 
050 680 18 19.
• Stare, poniemieckie drzwi, 
klamki – kupię. Tel. 886 105 901, 091 
39 22 337.
• Sklep „ADIX” ul. 700 lecia 17A 
(wejście Delikatesy Słowik, I piętro) 
zaprasza – dekoracje, gadżety walen-
tynkowo-wiosenne, odzież, ręczniki. 
Niskie ceny. Cały asortyment nowy z 
Holandii.
• Sprzedam krajzegę bez silnika. 
Tel. 507 465 448.

OG£OSZENIA 
DROBNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

REKLAMA
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Informujemy, że   

6 lutego 2008 r.
środa w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

375

12,000
REKLAMAREKLAMA

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

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
8.02.2008 r.
godz. 16.00

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

Zabawa Karnawałowa w SP 3
„W karnawale , w karnawale - czas na bale, czas na bale...”

W dniu 21 stycznia 2008 r. w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie , 
uczniowie klas 0-III uczestniczyli w 
balu karnawałowym .Dzieci bawiły 
się wspaniale , prezentując swoje 
możliwości taneczne. Przy dźwiękach 
najnowszych utworów muzycznych 
przygrywanych przez p. Koniora 
odnaleźć można było szlachetnych 
muszkieterów , czarownice i wróżki 
oraz księżniczki . Oczywiście nie 
odbyło się również bez słodkiego 
poczęstunku przygotowanego przez 
wspaniałych rodziców uczniów 
szkoły. Ciastka , ciasteczka i napoje 

znikały z szybkością proporcjonalną 
do zadowolenia uczestników. Zabawa 
przebiegała we wspaniałym nastroju 
,świetnej oprawie muzycznej i peł-
nym kalejdoskopie przebrań karna-
wałowych.

W następnym roku będziemy się 
bawić również wspaniale! – obiecują 
uczestnicy balu.

LMM
PS. 
 Fotorelacja z balu jest dostępna na 

stronie www.sp3nowogard.republika.pl  
w dziale AKTUALNOŚCI. – inf. ET
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 4

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 3 – PAMIĘTAJMY O BABCI I DZIADKU – nadesłali:

W stajni
Może także w stajni zwierzę
słyszy: - tato mój kochany,
powiedz, skąd się biorą dzieci?
Czy przynoszą je bociany?

Modne słowo
Rzekomo wyraz „rzekomo” 
Robi dziś wielką karierę,
I nawet zero rzekomo
Dziś tylko rzekomo zerem.
Kiedy deszcz pada rzekomo
To bywa rzekomo mokro,
I na ulicach rzekomo
Przechodnie rzekomo mokną.
I demokracja rzekomo,
Rzekomo rządu trudności,
A także ci, co rzekomo
Winią nas za coś, ze złości.
Gospodarka nasza
Rzekomo do góry się pnąca,
Rzekomo Polak zarabia
Trzy i pół tysiąca.
Premier z Prezydentem
Rzekomo się dogadują,
Tylko ci z opozycji
Rzekomo wszystko im psują.
A ja bym chciał bez „rzekomo”
Iść drogą prostą, przejrzystą,
By słowo znaczyło słowo,
Bym mógł być wciąż optymistą.

Niewinny obyczaj
Ot, stary obyczaj niewinny,
Żeby wypruć bebechy. Z innych.

Piosenka dla poborowych
Nie żeńcie się chłopcy,
Na Boga Wielkiego,
Pójdziecie z plecakiem,
A żonka – z kolegą.

Renata Łuczak z Dąbrowy, Cecylia Furmańczyk 
ze Strzelewa, Eliza Zawadzka z Orzechowa, Bogu-
miła Urtnowska z Kulic, Maria Gortat z Czermicy, 
Krystyna Tretiak z Maszkowa, Dorota Jaworska 
z Sikorek, Jan Nikicin z Włodzisławia, Jadzia 
Wdowczyk z Karska, Agnieszka Pluta z Błotna 
oraz z Nowogardu: Marta Piechowska, Mateusz 
Puszcz, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyń-
ski, Szczepan Falaciński, Krzysztof Ustyjańczuk, 
Beata Ławniczak, Władysława Kubisz, Grażyna 
Kosmalska, Teresa Powalska, Franciszek Palenica, 

Zdzisława Chorążyczewska, Natalia Chruściel, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 
Jerzy Siedlecki, Bogumiła Czupryńska, Grażyna 
Jurczyk (trzy kolejne), Aneta Grzebielucha, Kry-
styna Zawidzka, 

Prenumeraty „DN” na luty wylosowali:
- Agnieszka Pluta z Błotna,
- Natalia Chruściel z Nowogardu,
- Krzysztof Ustyjańczuk z Nowogardu.

Gratulujemy! 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 

 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 

„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki

Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
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-
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Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Ireneusz 

Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
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skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
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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.

Nowogard 17.01.2008r.
OFERTY PRACY

 PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Sprzedawca 
2. Ślusarz – spawacz
3. Pracownik produkcji
4. Robotnik budowlany
5. Kierowca „C”
6. Strażnik więzienny, 
psycholog
7. Inż.budownictwa
8. Elektryk (uprawn.)
9. Kucharz
10. Kierowca „B” 
+ upr.na wózki jezdniowe
11. Magazynier
12. Dekarz
13. Traktorzysta, dojarz
14. Pomocnik sprzedawcy 
(skl.mięsny)
15. Kierowca C+E
16. Recepcjonista-barman
17. Magazynier-prac.hurtowni
18. Murarz, szpachlarz, 
zbrojarz, malarz,cieśla

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca B+C ( Łozienica )
2. Sprzątaczka-salowa ( Go-

leniów)
3. Pracownik linii produk-

cyjnej w dziale spożywczym – ( 
Szczecin – Dąbie )

4. Pracownik produkcji ( Szc-
zecin 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 za-
wodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejs-
cach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskr yminujących 
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 ,  „ Praco-
dawca przed zatrudnieniem osoby 
lub powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej 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

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r
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Juniorzy Pomorzanina zagra-
li w Pyrzycach

W Pyrzycach odbył się IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Starszych 
rocznik 1989/90. Wzięli w nim udział podopieczni Pawła Kaczmarka.

Drużyna przygotowująca się do 
rundy rewanżowej rozgrywek I klasy 
juniorów o pyrzyckim turnieju dowie-
dział się właściwie w ostatniej chwili. 
Ze startu w imprezie zrezygnowała 
niemiecka drużyna SV Greif Torgelov, 
więc nasz zespół został zaproszony w 
ich miejsce i tym samym trafił do grupy 
B ze Stalą Szczecin, Kotwicą Kołobrzeg, 
Salosem Szczecin i Pogonią Bralinek.

Pierwszy mecz nasi zawodnicy grali 
ze Stalą. Długo utrzymywał się wynik 
bezbramkowy, później jednak szczeci-
nianie znaleźli sposób na zawodników 
Pomorzanina i skończyło się porażką 
1:5. Honorową bramkę zdobył Kuś. Po-
goń Barlinek okazała się również zbyt 
wymagającym przeciwnikiem aplikując 
Pomorzaninowi dziesięć bramek tracąc 
przy tym dwie, zdobyte przez Soskę. 
Pierwsze punkty nasz zespół zdobył w 
kolejnym meczu pokonując Kotwicę 
Kołobrzeg 6:4. W tym spotkaniu po 
dwie bramki zdobyli Soska i Kuś a 
po jednej Nosek i M. Stachowiak. W 
ostatnim mecze grupowym Pomorza-
nin zmierzył się z Salosem Szczecin 
przegrywając 6:3. Bramki dla naszego 
zespołu zdobywali Nosek, M. Stacho-
wiak i Kuś.

Czwarte miejsce w grupie dało 
Pomorzaninowi prawo gry o siódme 
miejsce w turnieju. W tym meczu 
podopieczni Pawła Kaczmarka nie dali 
szans Arkoni Szczecin rozbijając ją aż 
10:1. Cztery bramki zdobył Soska, trzy 
Nosek i po jednej D. Stachowiak, Cyran 
i Marszałek.

Turniej wygrał Salos Szczecin po-

konując w finale Energetyk Gryfino 
5:3. Mecz o trzecie miejsce pomiędzy 
Błękitnymi Stargard a Stalą Szczecin 
zakończył się remisem 3:3 i o tryumfie 
Błękitnych zdecydował rzuty karne.

„O turnieju dowiedzieliśmy y się 
w ostatniej chwili, ale że brali w nim 
udział tak mocni rywale, grający w 
lidze wojewódzkiej, postanowiliśmy 
skorzystać z okazji i pograć. Jak prze-
grywać to z najlepszymi i od nich się 
uczyć. Wynik osiągnęliśmy średni, słabo 
zagrali bramkarze. Było to jednak dobre 
przygotowanie do nadchodzących halo-
wych mistrzostw powiatu.” – powiedział 
trener Paweł Kaczmarek, który wraz 
ze swoimi podopiecznym w najbliższy 
weekend bronić będzie tytuły mistrza 
powiatu goleniowskiego.

W turnieju w Pyrzycach Pomorzanin 
zagrał w składzie: Michał Soska, Łukasz 
Marszałek, Paweł Jutkiewicz, Jakub 
Tomporowski, Maciej Dobrowolski, 
Michał Cyran, Łukasz Nosek, Michał 
Ebert, Łukasz Pędziwiatr, Dariusz Sta-
chowiak, Mariusz Stachowiak, Paweł 
Kuś, Gracjan Wnuczyński.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Salos Szczecin,
2. Energetyk Gryfino,
3. Błękitni Stragardd,
4. Stal Szczecin, 
5. Pogoń Barlinek, 
6. Flota Świnoujście, 
7. Pomorzanin Nowogard,
8. Arkonia Szczecin,
9. Sokół Pyrzyce,
10. Kotwica Kołobrzeg.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Samodzielny lider, 
samodzielny outsider

Po rozegranej w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych szóstej kolejce 
halowej ligi piłkarskiej LZS po raz pierwszy wyłonił się samodzielny lider. 
Z kolei na dnie tabeli pozostała tylko jedna drużyna z zerowym dorobkiem 
punktowym.

Oldboje na fotel lidera wskoczyli 
już w drugiej kolejce i nie opuszczają 
go do dziś. W minioną środę grali 
z Nowogardem i bez problemów 
wygrali 2:0. Wiceliderem ponownie 
została drużyna Błotna, która mecz 
z Karskiem rozstrzygnęła na swoją 
korzyść strzelając zwycięską bramkę 
w ostatnich sekundach spotkania. Na 
podium wdrapał się Wołowiec zdo-
bywając komplet punktów w meczu 
z Żabowem.

Chyba definitywnie skończyła się 
dobra passa Miętna, które po prze-
graniu drugiego meczu z rzędu, tym 
razem z Ostrzycą, spadło już na ósmą 
pozycję w tabeli. Zespół ten począt-
kowe sukcesy zawdzięczał korzyst-
nemu terminarzowi. W pierwszych 

czterech kolejkach Miętno grało z 
zespołami z dołu tabeli.

Jedynym zespołem bez punk-
tów pozostaje Nowogard. Pierwsze 
zwycięstwo zanotował Wojcieszyn 
pokonując Długołękę 3:1 i awansował 
na pozycję 16.

Wyniki szóstej kolejki:
Nowogard – Oldboje 0:2,
Słajsino – Kulice 4:0,
Ostrzyca – Miętno 5:1,
Wyszomierz – Sikorki 5:1,
Błotno – Karsk 1:0,
Osowo – Jarchlino 0:0,
Wojcieszyn – Długołęka 3:1,
Wołowiec – Żabowo 3:0,
Wierzbięcin – Dąbrowa 1:1.

Andrzej Garguliński

Tabela
1. Oldboje 6 16 14-0,
2. Błotno 6 15 10-1,
3. Wołowiec 6 14 13-1,
4. Osowo 6 14 9-2,
5. Ostrzyca 6 13 16-3,
6. Karsk 6 13 9-2,
7. Wyszomierz 6 12 16-5,
8. Miętno 6 12 10-9,
9. Słajsino 6 9 9-4,
10. Jarchlino 6 9 6-2,
11. Długołęka 6 5 5-8,
12. Dąbrowa 6 5 7-11,
13. Wierzbięcin 6 4 5-15,
14. Sikorki 6 4 4-14,
15. Wojcieszyn 6 3 5-16,
16. Kulice 6 3 4-19,
17. Żabowo 6 1 2-15,
18. Nowogard 6 0 2-17.

Halowa liga siatkarska LZS

Przed nami finał

Sukcesy młodych tenisistów
Bartosz i Sebastian Jemiljanowicz to kolejne młode talenty tenisa stołowe-

go rozwijające się w Wierzbięcinie. W ubiegłym roku Bartek będący wówczas 
w V klasie i Sebaek uczęszczający do klasy III grali w finale wojewódzkim 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W tym roku idzie im równie dobrze.

W tegorocznych eliminacjach nie 
przegrali jeszcze żadnego meczu. 
Przeciwnicy często odchodzą od stołu 
pokonani 11:0, ale obaj chłopcy bardzo 
poważnie traktują sport i nikomu nie 
odpuszczają. Z marszu wygrali zawody 
gminne, następnie turniej na szczeblu 
powiatowym a ostatnio międzypowia-
towym. W Gryficach gdzie w finale 
pokonali faworyzowanych tenisistów 
z Międzyzdrojów awansowali do finału 
wojewódzkiego z dużymi szansami na 
medal.

„Należy dodać, ze Bartosz pomimo 
zaledwie 12 lat jest zawodnikiem o prze-
kraczającym swoją kategorię wiekową 
wyszkoleniu. Gra już w III lidze męskiej 

i dotychczas nie przegrał żadnego poje-
dynku. Obecnie otrzymał powołanie do 
kadry wojewódzkiej i wyjeżdża podczas 
ferii na obóz szkoleniowy. Równie dob-
trze radzą sobie zawodnicy ligowi: Artur 
Lewańczuk, Łukasz Owczarek, Magda-
lena Gargulińska i Mateusz Witkowski, 
którzy po pierwszej rundzie zajmują 
trzecią pozycje w tabeli, a wygrywane 
przez nich mecze zawsze oscylują w 
granicach wyniku 9:1 czy 8:2. W swo-
ich kategoriach wiekowych zajmują 
czołowe miejsca rankingowe i liczymy, 
ze podczas zbliżających się mistrzostw 
województwa zdobędą medale” – mówi 
opiekun tenisistów z Wierzbięcina.

Ag

W sobotę odbędzie się finałowy turniej halowej ligi siatkarskiej. 
Do ścisłego finału awansowały drużyny LZS Osina, JDS Nowogard i Old-

boys. W najbliższą sobotę grając systemem „każdy z każdym” rozstrzygną 
między sobą kolejność na podium. Początek meczów o godzinie 15.00.

Andrzej Garguliński

Turniej piłkarski oldbojów
Zapraszamy kibiców na halowy turniej piłki nożnej oldbojów o puchar 

„Kretmana”, który odbędzie się w najbliższą sobotę w hali Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Udział potwierdziły drużyny z Lipian, Golczewa, 
Mostów, Choszczna oraz dwa zespoły z Nowogardu. Początek rozgrywek o 
godzinie 9.00.

Andrzej Szafran
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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•

CM

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

MATERIAŁY BUDOWLANE
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Czas wypełniać PIT-y

Poświęcono 
dzwony 
w Karsku 
i Olchowie

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

REKLAMA

REKLAMA

Wyrazy współczucia
z powodu 

śmierci Żony
Zdzisławowi 

Jarmużek
oraz całej rodzinie

składa
Tadeusz Rzetecki 

wraz z pracownikami 
firmy „Pier”

KONDOLENCJE

Jak co roku do 30 kwietnia musimy rozliczyć się z fiskusem czyli złożyć 
zeznanie podatkowe.

 Dla mieszkańców Nowogardu i okolic mamy dobrą wiadomość – zezna-
nia będzie można składać w Nowogardzie bez potrzeby podróży do stolidcy 
powiatu.

Punkt  w Nowogardzie będzie czynny w okresie od 01.02.2008 r.   do 
30.04.2008 r. w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 8.00 - 15.00,   w budynku 
BANKU PKO BP przy Placu Wolności 5  (w czasie dyżuru można będzie 
pobrać formularze zeznań, uzyskać informacje niezbędne do ich wypełnienia 
oraz złożyć wypełnione zeznania podatkowe) 

„Dziennik Nowogardzki” we wspólpracy z Urzędem Skarbowym będzie 
w kolejnych numerach gazety przybliżał Państwu zasady rozliczania się z 
podatku.

Dzisiaj przeczytacie Państwo o uldze prorodzinnej bowiem jest to nowum 
– od podatku można odliczyć aż 1 145.08 zł. na każde dziecko. Niestety nie 
jest to dbrodziejstwo dla wszystkich… 
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KALENDARIUM

29 STYCZNIA

Imieniny: Aniela, Bolesława, 
Bona, Ewangelina, Gildas, Isme-
na, Konstancjusz, Maur, Papiasz, 
Sabrina, Salezy, Sulpicja, Sul-
picjusz, Waleriusz, Wielisława, 
Zdziesław, Zdzisław i Żelisław

30 STYCZNIA

Imieniny: Adelajda, Aldegunda, 
Aleksander, Batylda, Bronisław, 
Cyntia, Dobiegniew, Dobrognie-
wa, Feliks, Gerard, Gerarda, Hia-
cynta, Maciej, Marcin, Martyna, 
Sebastian i Teofil

31 STYCZNIA

Imieniny: Cyrus, Emma, Euze-
biusz, Franciszek Ksawery, Gemi-
nian, Jan, Jan Bosko, Ksawery, Lu-
dwik, Ludwika, Marcela, Marceli, 
Marcelin, Marcelina, Melaniusz, 
Piotr, Rościgniew, Smysława, 
Spycigniew i Wergiliusz

Kronika policyjna 

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.

Oferujemy druk 
ściennych kalendarzy 
indywidualnych, rodzinnych

 cena tylko 
38 zł 

Termin realizacji 1 dzień

Drukarnia FPW “Poligraf“
ul. Boh. Warszawy 7a

tel.: 091 39 22 165
Zapraszamy 
wszystkich 

na zabawę 
do Strzelewa, 
która odbędzie się 
2 lutego 2008 roku 

od godz. 20.00. 
Wstęp 10 zł od osoby.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 25.02.2008 r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki.

Wymagane kwalifikacje:
1)  studia magisterskie na kierunku zgodnym lub zbliżonym 
albo studia magisterskie na kierunku innym niż informatyka, 
i ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki,
2)  przygotowanie pedagogiczne

Kontakt: wicedyrektor szkoły – Piotr Łąpieś 
– nr tel. (091) 39 21 162

W poniedziałek włamano się 
do pomieszczenia gospodarczego 
jednej z firm mieszczących się przy 
ulicy Nadtorowej. Złodzieje skradli 
elementy miedziane oraz narzędzia. 
Właściciel oszacował swe straty na 
15 tys. zł.

We wtorek zgłoszono kradzież 
telefonu komórkowego sony ericsson 
wartości 250 zł. Zdaniem poszkodo-
wanej do kradzieży doszło w szatni 
sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4.

Do nietypowej kradzieży doszło 
w zakładzie krawieckim przy ulicy 
Rzeszowskiego. Weszła do niego ko-

bieta, zagadnęła do znajdujących się 
w środku ludzi, wychodząc chwyciła 
leżącą na krześle torebkę i wybiegła 
z nią na ulice. Mimo pościgu kobiety 
nie udało się złapać. W torebce znaj-
dowały się dokumenty, kosmetyki i 
portfel, w którym było 60 zł.

W piątek ustalono i zatrzymano 
do wyjaśnienia sprawców podpa-
lenia stogu słomy w Świerczewie. 
O sprawie informowaliśmy tydzień 
temu. Sprawców udało się ustalić 
dzięki telefonowi od anonimowego 
rozmówcy. Okazali się nimi trzej 
młodzi ludzie, w tym jeden w wieku 
poniżej 17 lat. Wszyscy przyznali się 

do podpalenia. Jak wyjaśnili zrobili 
to bez powodu. 

W sobotę w Słajsinie skradziono 
bramę. Złodzieje po zerwaniu kłód-
ki zdemontowali skrzydło bramy 
wjazdowej oddalając się z nim w 
niewiadomym kierunku. Właściciel 
oszacował swoje straty na 500 zł.

Włamano się do pomieszczenia 
gospodarczego znajdującego się na 
terenie działki gospodarczej w Ol-
chowie. Skradziono części metalowe 
maszyn rolniczych wartości 200 zł.

Ag

Vectrą za piratami 
Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie wzbogaciła się o nowy samo-

chód z wideorejestratorem. Ma on pomóc w walce z piratami drogowymi.
A że ma takie możliwości naj-

lepiej świadczą dane techniczne 
pojazdu. Pod maską znajduje się 
silnik o pojemności 2,8 litra z tur-

bodoładowaniem, dzięki czemu 
auto może rozpędzić się do 260 km 
na godzinę. Piraci drogowi będą 
mieli spore problemy żeby przed 
nim uciec. Zainstalowany w samo-
chodzie wideorejestrator doskonale 

dokumentuje wyczyny kierowców 
łamiących przepisy drogowe. Ma 
również radio CB pozwalające na-
słuchiwać rozmowy kierowców.

Auto ma patrolować przede 
wszystkim drogi krajowe nr 3 i 
nr 6. Jak zapowiadają policjanci 
często ma pojawiać się w rejonie 
Nowogardu. 

Ag

Próbował 
wyłudzić 
kredyt

6 tysięcy złotych próbował wy-
łudzić mężczyzna w jednym z 
nowogardzkich punktów pośredni-
ctwa. Został on zatrzymany przez 
policję.

Mężczyzna zgłosił się do jednego 
z punktów z zaświadczeniem o 
zatrudnieniu. Jego obsługa uru-
chomiła procedury i pieniądze 
zostały przelane na konto oszusta. 
Dopiero wówczas pracownicy 
punktu zaczęli nabierać podejrzeń 
i podzielili się nimi z policją. Gdy 
ta przybyła na miejsce mężczyzna 
jeszcze znajdował się w budynku. 
Policjanci ustalili, że zaświadczenie 
o zatrudnieniu było sfałszowane i 
zatrzymali mężczyznę. Pieniądze 
wróciły na konto banku a sprawcą 
wyłudzenia zajęła się prokuratura. 
Poddał się on dobrowolnie karze.

Ag
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Czas wypełniać PIT-y
Od 2007 r. Podatnicy składający 

zeznanie podatkowe PIT-36 i PIT-
37 będą mogli po raz pierwszy po-
mniejszyć należny podatek o kwotę 
odliczenia przysługującą z tytułu 
wychowywania dzieci własnych lub 
przysposobionych.

Zasady i warunki korzystania z ulgi 
prorodzinnej zostały określone w art. 
27f ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Nr 
14, poz. 179 ze zm.) w brzmieniu na-
danym nowelizacją z dnia 5 września 
2007 r.

PRAWO DO ODLICZENIA
Prawo do odliczeń z tytułu ulgi 

prorodzinnej przysługuje tylko tym 
Podatnikom, którzy w roku podat-
kowym wychowywali dzieci własne 
lub przysposobione oraz rozliczają 
podatek na zasadach ogólnych we-
dług progresywnej skali podatkowej 
(19%, 30% i 40%).

Powyższego odliczenia nie mogą 
zatem dokonać. Podatnicy prowa-
dzący działalność gospodarczą i 
korzystający tylko z preferencyjnych 
zasad opodatkowania (ryczałt ewi-
dencjonowany, karta podatkowa, 
19% podatek liniowy) lub osiągający 
jedynie przychody np. z umowy 
najmu opodatkowane ryczałtem 
ewidencjonowanym. Podatnicy pro-
wadzący działalność gospodarczą 
mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej 
tylko wtedy, gdy w roku podatkowym 
uzyskali również dochody opodat-
kowane na zasadach ogólnych (np. z 
umowy o pracę, emerytury lub renty).  
W takim przypadku Podatnicy będą 
mogli obniżyć o kwotę ulgi proro-
dzinnej podatek obliczany według 
skali podatkowej. Ulga przysługuje 
z tytułu wychowywania dzieci włas-
nych lub przysposobionych (adop-
towanych).

Ulgi nie mogą zatem uwzględnić 
rodziny zastępcze oraz opiekunowie 
prawni niebędący rodzicami, jeżeli 
nie przysposobili dziecka (np. dziad-
kowie, rodzeństwo lub inni członko-
wie rodziny opiekujący się dziećmi 
po śmierci rodziców).

Podatnik ma prawo odliczyć ulgę, 
jeżeli w roku podatkowym wycho-
wywał własne lub przysposobione 
dzieci:

• małoletnie,
• bez względu na wiek, jeżeli otrzy-

mywały zasiłek pielęgnacyjny,
• do ukończenia 25 lat, uczące 

się w szkołach, o których mowa w 
przepisach o systemie oświaty lub w 
przepisach – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, również gdy w roku po-
datkowym dzieci te uzyskały rentę 
rodzinną bądź dochody w wysokości 
niepowodującej obowiązku zapłaty 
podatku.

WAŻNE! Z ulgi prorodzinnej 
mogą skorzystać również rodzi-
ce, których dziecko urodziło się, 
ukończyło naukę lub osiągnęło wiek 
25 lat (uczące się) w trakcie roku 
podatkowego.

Ulga prorodzinna dotyczy łącznie 
obojga rodziców.

Oznacza to, że kwotę ulgi odlicza 
się od podatku jednego z rodziców 
lub od podatku obojga.

W przypadku rodziców, w sto-
sunku do których orzeczony został 
rozwód albo separacja odliczenie od 
podatku przysługuje tylko temu z 
rodziców, u którego dzieci faktycz-
nie zamieszkują. Jeżeli przez część 
roku podatkowego dzieci faktycznie 
zamieszkują u każdego z rodziców, w 
stosunku do których orzeczony został 
rozwód albo separacja, odliczenie 
przysługuje każdemu z nich. W tym 
przypadku kwota odliczenia stanowi 
iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci 
u rodzica i 1/12 kwoty podlegającej 
odliczeniu w danym roku podatko-
wym.

ZASADY ODLICZENIA
Od podatku dochodowego, ob-

liczonego zgodnie z art. 27 ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, pomniejszonego o kwotę 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
Podatnik ma prawo odliczyć rocznie 
kwotę stanowiącą iloczyn liczby 
wychowywanych dzieci i dwukrot-
ności kwoty zmniejszającej podatek 
określonej w pierwszym przedziale 
skali podatkowej.

Za 2007 rok jest to kwota 1.145,08 
zł przysługująca na jedno dziecko.

W 2008 r. kwota ta wyniesie 
1.173,70 zł, a w 2009 r. 1.112,04 zł na 
każde dziecko.

Podatnik dokonujący odliczenia 
powinien do zeznania podatkowego 
(PIT-36 lub PIT-37) załączyć formu-
larz PIT/O, w którym wykaże kwotę 
odliczenia z tego tytułu. Odpowied-
nie rubryki na uwzględnienie ulgi 
prorodzinnej znajdują się w części 
C formularza PIT/O (odliczenia od 
podatku).W punkcie 3, w pozycjach

od 34 do 36, należy wykazać dane 
dotyczące liczby wychowywanych 
dzieci oraz kwotę odliczenia z moż-
liwością podziału na podatnika i 
małżonka podatnika.

Łączna kwota odliczenia z tytułu 
ulgi prorodzinnej nie może przekro-
czyć kwoty podatku pomniejszonej

o składki zdrowotne.
WAŻNE! Ulga prorodzinna od-

liczana jest od podatku, nie pole-
ga więc na wypłacie przez urząd 
skarbowy świadczenia w kwocie 
1.145,08 zł za każde wychowywane 
dziecko. Czytaj także strona 7

Opr. LMM

Aukcja obrazów
Przypominamy, że nadal trwa au-

kcja obrazów ogłoszona w numerze 
6 „DN” z dnia 22 stycznia br. Infor-
mujemy, że część dochodu z aukcji 
przeznaczamy na cel charytatywny. 
Ze względu na pionierską aukcję i 
nieprzewidywalny jej wynik finan-
sowy nie uzgadnialiśmy szczegółów 
z żadnym z potencjalnych benefi-
cjentów by nie stwarzać być może 
niespełnionych nadziei. Każdy kupu-
jący osobiście wybierze beneficjenta, 

któremu przekaże określoną kwotę.
Obrazy można oglądać na stro-

nie internetowej www.domjudy.
pl/dziennik/

oraz wewnątrz numeru 6 „DN” z 
dnia 22.01.08. 

Zasady licytacji pod numerem 
tel 0 91 39 21 165 (w dni robocze w 
godz. 8 – 16) oraz na wymienionej 
stronie internetowej. Licytacja trwa 
do 4 lutego br.

Red. 

Pieniądze do wzięcia
Publikacja ta będzie się ukazywać 

cyklicznie. Omawiać będziemy źródła 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
prezentowane przez pracowników 
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Fun-
duszy UM Nowogard. Nie będziemy 
podawać szczegółów ponieważ każdy 
kto zechce być beneficjentem musi 
dokładnie zapoznać się z procedurą  
składania wniosków opisaną na odpo-
wiednich stronach internetowych.

Aktualnie można próbować pozy-
skać fundusze które oferują:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego,

- Młodzież w działaniu,
- Równać szanse 2008,
- dotacje Fundacji Batorego na za-

jęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.
Czas nagli!

LMM   

Czytelnicy alarmują

Zaniedbany cmentarz

Apel do Pedagogów i Uczniów !
Franciszek Karolewski rozpoczyna 

opracowywać monografię szkolni-
ctwa na Ziemi Nowogardzkiej od 
roku 1945 do chwili obecnej.

W związku z tym nasz apel – wszy-
scy którzy mają z tego okresu do-
kumenty, zdjęcia, kroniki, pamiątki 
proszeni są o kontakt z autorem 
lub redakcją „Dziennika Nowo-

gardzkiego”. Wszelkie materiały po 
skopiowaniu zostaną zwrócone ich 
właścicielom.

Szczegónie autorowi zależy na 
materiałach faktograficznych z pierw-
szych lat osadnictwa w Nowogardzie. 
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Red.

Do redakcji przybył mieszkaniec 
miejscowości Sikorki zatroskany o 
porządek na miejscowym cmentarzu. 
Śnieżna pierzyna nie schowała tego co 
nie zrobiono jesienią – liście, suche 

gałęzie, zasuszone i gnijące kwiaty. 
Ktoś bierze przecież pieniądze za 
utrzymanie czystości – dlaczego nic 
nie robi?

Wysłuchał LMM
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Składamy szczere 
i serdeczne podziękowania 

za udział w pogrzebie
 naszej kochanej mamy, 

teściowej oraz babci 

śp. Zofii Sędłak
Duże podziękowania dla 

księdza proboszcza
 Grzegorza Zakliki 

za odprawienie bardzo
 uroczystej mszy świętej.

Dzieci i wnuki

Wyrazy głębokiego 
współczucia 
Charlotcie 

i Kazimierzowi 
Sędłak 

z powodu śmierci 
Mamy

składają współpracownicy 
oddziału położniczo 
– noworodkowego

KONDOLENCJE

Nowe dzwony w Karsku 
i Olchowie

W niedzielę 27 stycznia 2008 roku  prawdziwe święto przeżywali parafianie 
w Karsku i Olchowie. Ksiądz biskup Marian Kruszyłowicz poświęcił w tam-
tejszych kościołach filialnych nowe dzwony.

Dzięki temu  we wszystkich kościołach parafii pw. WNMP mamy dzwony. 

Patronką kościoła w 
Karsku  jest św. Barbara 
i na dzwonie znajduje 
się wizerunek tej świętej. 
Dzwon waży 220 kg.

Najstarszy czynny dzwon znajduje 
się w kościele w Dąbrowie. Został on 
odlany w Norymberdze w I połowie 
XV wieku, a umieszczono go w 
Dąbrowie, jak tylko wybudowano 
tam kościół w XIX w. 

Nie  wiadomo,  gdzie  dzwon 
znajdował się wcześniej.

Kościół w Karsku też został wybu-
dowany w XIX wieku i wtedy na jego 

wieży zawieszono dzwon z 1532 r. 
Od wielu lat nie jest jednak czynny. 
Prawdopodobnie na skutek używania 
niewłaściwego serca uległ pęknięciu. 
( Znajdujące się przy nim  serce nie 
było oryginalne). Nie wiadomo, co się 
stało z pierwotnym sercem. Nieznane 
są także losy dzwonu – gdzie był przez 
prawie 400 lat?

LMM

Patronami kościoła 
w Olchowie są świę-
ci Piotr i Paweł i ich 
wizerunek znajduje 
się na dzwonie
ważącym 500 kg.

Masz w domu psa – płać!
Obowiązek opłaty ciąży na osobach 

fizycznych posiadających psy.
Jednak nie wszyscy muszą płacić.
Opłaty od posiadania psów nie 

pobiera się od:
- członków personelu przedstawi-

cielstw dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych oraz innych osób zrów-
nanych z nimi na podstawie ustaw, 
umów lub zwyczajów międzynarodo-
wych, jeżeli nie są obywatelami polski-
mi i nie mają miejsca stałego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- pod warunkiem wzajemności;

- osób zaliczonych do znacznego 
stopnia niepełnosprawności w rozu-
mieniu przepisów

o rehabilitacji 
zawodowej i spo-
łecznej oraz za-
trudnianiu osób 
niepełnospraw-
nych (czyli są to 
osoby z naruszoną 
sprawnością or-
ganizmu, niezdol-
nych do pracy albo 
zdolnych do pracy 
jedynie w warunkach pracy chronionej 
i wymagających, w celu pełnienia ról 
społecznych, stałej lub długotrwałej 
opieki i pomocy innych osób w związ-
ku z niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji) – z tytułu posiadania 
jednego psa;

- osób w wieku powyżej 65 lat 
prowadzących samodzielnie gospo-
darstwo domowe – 

z tytułu posiadania jednego psa;
- podatników podatku rolnego od 

gospodarstw rolnych – z tytułu posia-
dania nie więcej niż dwóch psów.

Roczna stawka opłaty od posiada-
nia psów wynosi 40,00 zł od każdego 
psa.

Opłatę pobiera się w wysokości 
połowy ustalonej stawki, jeżeli osoba 
weszła w posiadanie psa po 30 czerwca 

roku podatkowego.
Opłata jest płatna jednorazowo z 

góry, bez wezwania, w terminie do 30 
kwietnia każdego roku podatkowego 
lub w terminie jednego miesiąca od 
daty wejścia w posiadanie psa – w kasie 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub 
na rachunek Urzędu – Bank PEKAO 
S.A. I Oddział w Nowogardzie nr kon-
ta 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470 
lub inkasentowi (Sołtysowi).

Pobór i egzekucję opłaty przeprowa-
dza się w trybie i na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 
roku o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (tekst jednolity Dz.U. z 

2002 r. Nr 110, poz. 
968 ze zmianami).

O  w s z e l k i c h 
zmianach wpły-
wających na wyso-
kość podatku na-
leży powiadomić 
Urząd Miejski w 
Nowogardzie (pok. 
Nr 2).

Przepisy prawne 
regulujące opłatę 

od posiadania psów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006r. Nr 17, poz.128),

- ustawa z 7 grudnia 2006 r. o zmia-
nie ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw ( Dz. U. z 2006 r. Nr 249 
poz. 1828),

- uchwała Nr XII/74/07 Rady Miej-
skiej w Nowogardzie z dnia 14 listopa-
da 2007 roku.

Opr. LMM

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne 

spotkania. Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy po-
niedziałek i piątek  W godzinach od 9 do 12.

Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam - nie 
zapomnijcie opłacić składki na ZKP.

Alina Ochman
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Panu Edwardowi 
Żebrowskiemu 

serdeczne podziękowania 
za wsparcie udzielone 

podczas wizyt 
w DPS w Krzecku 

składa wdzięczna córka 
Mikołaja Turko 

Barbara Truszyńska
PS. Dzięki Panu odzyskałam 

nadzieję, że nasze miasto 
jeszcze nie utraciło duszy.

Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 3 Nowogardzie wraz z 
wychowawczyniami składają 

serdeczne podziękowania 
Rodzicom uczniów klasy IIb 

i oddziału zerowego 
za wkład pracy i wkład finan-
sowy włożony w remont sal.

Dzięki Państwa pomocy nasza 
szkoła pozyskała kolejne, pięk-

ne klasy, będące wizytówką 
wspaniałej współpracy pomię-

dzy rodzicami i szkołą.

Podziękowania dla 
Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. 
Przebywając w szpitalu w dniach 15,16,17.01. 2008 
roku składam serdeczne podziękowania personelowi 
medycznemu „interny” za troskliwą opiekę dla pani 
doktor Buragas i doktorowi Bąkowi oraz siostrom. 

Wyrażam podziękowanie Przychodni Przyszpitalnej, 
lekarzom Pani doktor Niedbał, 

Kosmalskiej, siostrom zatrudnionym 
w przychodni a szczególnie Pani Bożence.

Tadeusz Sienkiewicz wraz z rodziną
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ARiMR 

Szkolenia dotyczące płatności 
bezpośrednich.

Do rolników trafiło już 300 tysięcy 
wniosków spersonalizowanych o 
przyznanie płatności bezpośrednich. 
Są one wysyłane od 17 stycznia 
2008 roku. Jak każdego roku od 15 
marca rolnicy będą mogli je składać 
w biurach powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa i ubiegać się o płatności 
bezpośrednie za 2008 r. W związku ze 
zmianami przepisów wspólnotowych 
w zakresie przyznawania płatności 
bezpośrednich ARiMR rozpoczęła 
szkolenia dla ODR, Izb Rolniczych  
i rolników. Rozpoczynają się one od dziś 
i potrwają do końca lutego. Informacje  
o szkoleniach rolnicy mogą uzyskać 
w Oddziałach Regionalnych AR-
iMR. 

Zmieniły się przepisy wspólnoto-
we w zakresie definicji działki rolnej. 
Rolnicy będą mogli otrzymać płatności 
do powierzchni gruntów rolnych 
mniejszych niż 10 arów (0,1ha). Do-
tychczasowe zasady uniemożliwiały 
włączenie pól o tak małej powi-
erzchni do płatności bezpośrednich. 
Tak jak w roku ubiegłym rolnicy 
będą mogli grupować uprawy, do 
których przysługuje ten sam rodzaj 
płatności. 

Podstawową grupę upraw stanowi 
powierzchnia kwalifikująca się do 
jednolitej płatności obszarowej 
(JPO). Do powierzchni działki rol-
nej kwalifikującej się do płatności 

JPO rolnik będzie mógł wliczyć 
przylegające do siebie powierzch-
nie mniejsze niż 0,1 ha, np., oczka 
wodne do 100 m2, rowy, ogródki 
przydomowe. Jednak nie oznac-
za to, że płatności bezpośrednie 
przysługują oddzielnie do rowów  
i oczek wodnych. Następnie na 
działce rolnej, czyli powierzchni za-
deklarowanej do jednolitej płatności 
obszarowej, należy zadeklarować 
powierzchnię upraw, które kwalifikują 
się do przyznania uzupełniających 
płatności lub do upraw roślin ener-
getycznych, lub płatności do owoców 
miękkich.

W dniu 21 stycznia br. Rada UE 
przyjęła rozporządzenie, zgodnie z 
którym płatności bezpośrednie będą 
przysługiwały rolnikowi, który po-
siada grunty rolne na dzień 31 maja 
roku, w którym został złożony wni-
osek. Do gruntów sprzedanych przed 
31 maja płatności przysługują naby-
wcy. Natomiast, gdy przeniesienie 
nastąpi po 31 maja to płatności 
przysługiwać będą przekazującemu 
a nie tak jak dotychczas rolnikowi, 
który przejął te grunty. Od 2008 r. 
dodano nowe wymagania dotyczące 
dobrej kultury rolnej. Pszenica, żyto, 
owies i jęczmień mogą być uprawiane 
na tej samej powierzchni nie dłużej 
niż przez 3 lata.

    Opr. LMM

Uwaga wędkarze
Koło Miejsko – Gminne PZW Nowogard zaprasza na zebranie sprawo-

zdawczo – wyborcze Zarządu Koła, które odbędzie się 17 lutego o godzinie 
9.30 w Centrum Edukacji Przedsiębiorczości w Nowogardzie przy ul. Wojska 
Polskiego 3. Serdecznie zapraszamy członków naszego Koła.

Zarząd

ARiMR 

Umowy na utylizację padłych 
zwierząt gospodarskich zawarte.

W dniach 24 i 25 stycznia 2008 r. 
Agencja Restrukturyzacji i Modern-
izacji Rolnictwa podpisała z ośmioma 
zakładami przetwórczymi i jedną 
spalarnią zwłok padłych zwierząt 
umowy dotyczące finansowania 
lub dofinansowania ponoszonych 
przez producenta rolnego kosztów 
zbioru, transportu i unieszkodliw-
ienia padłych zwierząt gospodar-
skich w 2008 r. Są to następujące 
zakłady: (P.W. UTIRES sp.z o.o, 
HETMAN Sp.z o.o FARMUTIL 
S .A. ,  SARIA MAŁOPOLSKA, 
PROMAROL – PLUS,  AMBA 
S.A., Z.U.Lucyna Pierzchlewicz, 
W.M.Z. B.Rakowska, STRUGA S.A).  
Z pozostałymi dwoma firmami 
umowy zostaną podpisane 30 sty-
cznia br. (Bakutil Sp.J , Profet Sp. 
z o.o.). Treść umowy została uz-
godniona ze Związkiem Praco-
dawców Przemysłu Utylizacyjnego. 
Pomocą Agencji objęty jest ob-
szar całego kraju.Maksymalna cena 
zbioru, transportu i unieszkodli-
wienia zwierząt może wynieść  
w przypadku szt. dużej – 304,01 zł, szt. 
małej 181,98 zł, świni przelicz. 168,24 
zł.Agencja opłaca w 100% ponoszony 
przez producenta rolnego koszt zbioru  
i transportu wszystkich padłych 
zwierząt  i  koszt  unieszkodli-
wiania bydła, które ukończyło 24 

miesiąc życia, a w przypadku owiec 
i kóz, zwierzę, które ukończyło  
12 miesiąc życia.  Natomiast za 
unieszkodliwienie bydła poniżej 24 
miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 
12 miesiąca życia oraz świń i koni 
niezależnie od ich wieku Agencja 
dopłaca 75% tego kosztu. Producent 
rolny powinien zapłacić w przypadku 
bydła w wieku od 12 do 24 miesiąca 
życia i koni powyżej 12 miesiąca życia 
– 43,58 zł, a przypadku pozostałych 
zwierząt -13,07 zł, natomiast na 
obszarze województw lubelskiego, 
mazowieckiego i świętokrzyskiego 
odpowiednio 43,34 zł i 12,84 zł.

W przypadku producentów rol-
nych będących płatnikami podatku 
VAT, Agencja nie finansuje po-
datku VAT za wykonanie usługi 
w zakresie zbioru, transportu  
i unieszkodliwiania padłych zwierząt. 
Agencja refunduje koszty wykona-
nia usług poniesione od 1 stycznia 
2008r. do dnia podpisania umowy, 
pod warunkiem dokonania zwrotu 
różnicy środków pobranych od 
producenta rolnego w wysokościach 
wyższych niż ceny ustalone w umow-
ach zawartych pomiędzy Agencją a 
zakładami utylizacyjnymi. 

Radosław Iwański, 
rzecznik prasowy ARiMR

(opr. LMM)

VI Turniej Piłki Siatkowej      
W dniu 23 lutego (sobota) 2008 

r. w Goleniowie, odbędzie się VII 
Turniej Piłki Siatkowej Gmin Po-
wiatu Goleniowskiego o Puchar 
Starosty. 

Radni  i Pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, którzy 

chcą wziąć udział w ww. imprezie 
proszeni są o zgłoszenie swego ak-
cesu pod nr telefonu 091 39 26 245 
do 07 lutego 2008 r.

Opr.LMM
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Gramy 2008 w Nowogardzie
Druga edycja szczecińskiego Festiwalu Młodych Talentów Gramy ro-

zpocznie się 29 marca koncertem w Wałczu i potrwa aż do 5 lipca, kiedy 
w Szczecinie będzie miała miejsce finałowa gala. Jeden z festiwalowych 
koncertów odbędzie w Nowogardzie. 

Organizatorzy festiwalu stawiają 
sobie za cel znalezienie dobrych 
polskich piosenek nie patrząc na ich 
stylistykę. Nazwa festiwalu nawiązuje 
wyraźnie do ważnych dla historii 
polskiej wydarzeń, które miały mie-
jsce w Szczecinie w 1962 i 63 roku. 
Chodzi o Festiwal Młodych Talentów, 
kiedy jurorzy zauważyli Czesława 
Niemena. Zwycięzcą zeszłorocznej 
edycji została Beata Andrzejewska, 
której kariera już nabiera rumieńców. 
Bardzo pochlebnie wypowiadał się o 
niej sam Wojciech Mann. Co zrobić, 
żeby pójść w ich ślady. Jednym ze 
sposób jest zgłoszenie się do tegoroc-
znego Festiwalu Gramy. By to zrobić 
należy 

zgłosić swój udział osobiście 
lub drogą listowną na Formularzu 
Zgłoszeniowym Gramy 2008 do 
siedziby Polskiego Radia Szczecin 
mieszczącej się przy Al. Wojska Pol-
skiego 73, 70-481 Szczecin z dopisk-
iem Gramy 2008. Termin zgłoszenia 
upływa 15 lutego. W przypadku 
przesyłek pocztowych liczy się data 

stempla pocztowego. Zgłoszenie 
powinno zawierać wypełniony i 
podpisany Formularz Zgłoszeniowy 
Gramy 2008. Formularz zgłoszeniowy 
powinien być zapisany w formie ele-
ktronicznej na płycie CD i przesłany 
pocztą elektroniczną. Powinny się 
tam również znaleźć trzy nagrane 
na płycie CD utwory w wykonaniu 
uczestnika. Dwa z nich powinny być 
autorskimi kompozycjami nie pub-
likowanymi do tej pory w nakładzie 
przekraczającym 500 egzemplarzy, 
natomiast jeden powinien być cov-
erem autorską przeróbką starego 
polskiego utworu opublikowanym 
przed 1995 roku. Szczegóły konkursu 
na stronie www.gramy2008.pl.

Te informacje zainteresują przede 
wszystkim wykonawców. Dobrą 
informacją dla wszystkich jest to, 
że w tym roku jeden z koncertów 
Festiwalu Młodych Talentów Gramy 
odbędzie się w naszym mieście. Uc-
zestników Festiwalu będziemy mogli 
obejrzeć 3 maja. 

Ag

Konkurs recytatorski

Na wrażliwość i urodę słowa 
nie ma ceny

W dniu 25.01.08 r. (piątek) w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się 
miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego, w których 
uczestniczyło 44 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. 

Jury w składzie: Iwona Korab-Kow-
alska – przewodnicząca, instruktor 
teatralny Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie, Marianna Mielewczyk 
oraz niżej podpisany postanowiło 
wyróżnić:

- w kat. klas I-III: Karola Płaczka 
ze SP nr 2 w Nowogardzie, Dominikę 
Szynal ze SP nr 4 w Nowogardzie, 
Jakuba Śpiewaka ze SP w Błotnie 
oraz Wiktorię Wencel ze SP nr 1 w 
Nowogardzie; 

- w kat. IV-VI: Adriannę Bobro-
wicz ze SP w Żabowie i Dariusza 
Jarzębińskiego ze SP nr 2 w Now-
ogardzie;

- w kat. gimnazja: - Joannę Brod-
niak i Magdalenę Sarzyńską z 
Gimnazjum nr 2 oraz Magdalenę 
Kopczewską z Gimnazjum nr 1 w 
Nowogardzie.

L a u r e a t a m i ,  k t ó r z y  b ę d ą 
reprezentować Miasto i Gminę Now-
ogard w eliminacjach powiatowych, 
zostali: 

- kat. I-III: Iga Bajkowska ze SP w 
Błotnie i Jakub Kazuba ze SP nr 3 w 
Nowogardzie; 

- kat. IV-VI: Michał Andrysiak ze 
SP nr 3 w Nowogardzie;

- kat. gimnazja: Szymon Drążewski 
z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie.

Sztywny regulamin konkursu nie 
pozwolił jury zakwalifikować do nas-
tepnego etapu więcej niż 4 osoby. 

Eliminacje przebiegały w miłej i 

sympatycznej atmosferze, co należy 
do chlubnych tradycji NDK. Serdec-
znie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i 
wzorową organizację.

W imieniu jurorów
Marian A. Frydryk

PS. Suplement dla polonistów 
i wszystkich miłośników słowa 
mówionego: 

Zamek Książąt Pomorskich w 
Szczecinie serdecznie zaprasza na 
warsztaty edukacyjne w zakresie 
pracy z żywym słowem, które odbędą 
się w dniach 

15-16.02.2008 r.  W ramach 
przedsięwzięć towarzyszących 53. 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego i „Wywiedzion-
ego ze słowa”, zapraszamy na zajęcia 
szczególne, specjalnie przygotow-
ane przez Jarosława Gajewskiego. 
Jarosław Gajewski – aktor teatralny 
(Teatr Dramatyczny w Warszaw-
ie) i filmowy, reżyser, wykładowca 
Akademii Teatralnej (jej absolwent z 
roku 1984), laureat licznych nagród, 
zauważony już za pracę w spektaklu 
dyplomowym, wysoko oceniany na 
kolejnych liczących się przeglądach, 
festiwalach, konfrontacjach i spot-

kaniach teatra l-
nych, aż po gdańską 
i n d y w i d u a l n ą 
nag ro dę  Br i t i sh 
Council za doko-
nania w sferze sz-
tuk szekspirows-
kich (1997)  czy 
nagrodę Ministra 
Kultury i Dziedzict-
wa Narodowego za 
osiągnięcia artysty-
czne i pedagogiczne 
(2000).

Obszar kreacji na 
mistrzowskim pozi-
omie realizowanej 
przez zaproszonego 
wykładowcę, zawi-
era się pomiędzy 
recytacją, a teatrem 
j e d nego  a ktor a . 
Jarosław Gajew-
ski poświęci swój 
warsztat praktyce 

posługiwania się poza słowem 
również zasobem odpowiednio 
dobranych znaków scenicznych. 
Przestrzeń, w której autor tych zajęć 
będzie pracował z ich uczestnikami, 
jest od początku istnienia konkursów 

Szymon Drążewski z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie.

„Wywiedzionego 
ze Słowa”  mie-
jscem gorących 
dyskusji i – dla 
wielu wciąż ot-
wartych – sporów 
o to, czego w takiej 
twórczości artyście 
używać walno, 
czego zaś nie. 

Te n  w a r s z -
t a t  s t a n o w i 
unikatową ofertę 
edukacyjną, jest 
więc z pewnością 
war t  uwagi  ze 
s trony wszyst-
kich recytatorow 
oraz innych osób 
p r a c u j ą c y c h  z 
t w ó r c z o  d o -
b i e r a n y m  i 
artykułowanym 
słowem literackim, 
także – co oczy-
wiste – instruk-
torów, opiekunów grup i zespołów 
amatorskich różnych form sztuki 
scenicznej. Przygotowywyany przez 
Jarosława Gajewskiego program zajęć 
powinien zainteresować również 
nauczycieli, polonistów i wszystkich 
miłośników żywego słowa. 

Ilość miejsc jest ograniczona. 
Zgłoszenia przyjmuje dział Ama-

torskiego Ruchu Artystycznego (tel. 
091 433-49-71, ara@zamek.szczecin.
pl lub iwona.korab@zamek.szczecin.
pl ). Akredytację w wysokości 100 zł 
należy wpłacić na konto (z dopisk-
iem: „warsztaty teatralne, luty 2008”). 
Początek warsztatów: Piwnica przy 
Krypcie, dn. 15.02.2008 r., godz. 
16.00.

Iga Bajkowska z SP w Błotnie
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Urząd Skarbowy w Goleniowie radzi

Akcja rozliczania zeznań PIT 
za 2007 rok

ZŁOŻENIE ZEZNANIA, ZAPŁATA 
PODATKU:

Podatnicy podatku dochodowego 
od osób fizycznych są obowiązani w 
terminie do dnia 30kwietnia 2008 r. 
(środa) złożyć w urzędzie skarbowym 
właściwym według miejsca zamieszka-
nia (nie zawsze jest to miejsce stałego 
zameldowania) w ostatnim dniu roku 
podatkowego, tj. 31 grudnia 2007 r. 
– zeznanie o wysokości osiągniętego w 
2007 r. dochodu (poniesionej straty).

UWAGA !!! Złożenie zeznania nie 
wiąże się z koniecznością równo-
czesnej wpłaty podatku!!! – Zeznanie 
podatkowe można złożyć np. już w 
lutym 2008 r., a wynikającą z zeznania 
różnicę pomiędzy podatkiem należnym 
a sumą pobranych zaliczek (podatek do 
zapłaty) uregulować ostatniego dnia 
przewidzianego na złożenie zeznania, tj. 
30 kwietnia 2008 r. W przypadku, gdy 
z zeznania wynika kwota do zapłaty, a 
podatnik złoży zeznanie wcześniej (tj. w 
lutym lub marcu 2008 r.) ma możliwość 
dokonania kilku częściowych wpłat tak, 
by całość została uregulowana do dnia 
30 kwietnia 2008 r.

Wypełnione formularze zeznań PIT 
mogą być składane:

- bezpośrednio w Urzędzie Skarbo-
wym w Goleniowie, Pl. Lotników 1; 

- w punkcie przyjmowania zeznań w 
Nowogardzie w okresie od 01.02.2008 
r.   do 30.04.2008 r. w poniedziałki, 
środy i piątki, w godz. 8.00 - 15.00,   w 
budynku BANKU PKO BP przy Placu 
Wolności 5  (w czasie dyżuru można 
będzie pobrać formularze zeznań, 
uzyskać informacje niezbędne do ich 
wypełnienia oraz złożyć wypełnione 
zeznania podatkowe) 

- za pośrednictwem poczty – list 
polecony musi być nadany w polskiej 
placówce pocztowej nie później niż do 
godz. 24.00, 30.04.2008 r. 

Dodatkowo, w celu umożliwienia po-
datnikom terminowego wywiązania się 
z obowiązku złożenia zeznania rocznego 
za 2007 r., wydłużony zostanie czas 
pracy Urzędu w okresie od 07.04.2008 
r. do 30.04.2007 r. - w tych dniach 
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. Formularze 
zeznań podatkowych dostępne są w 
Urzędzie oraz na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów: www.mofnet.
gov.pl. 

Wpłaty należnego podatku wynikają-
cego z zeznania można dokonać:

1) w kasie Urzędu Skarbowego w 
Goleniowie, czynnej (z przerwą w godz. 
11.00-11.30):

 w poniedziałki i czwartki w godz. 

7.30-14.00 we wtorki, środy i piątki w 
godz. 8.00-15.00,

2) na rachunek Urzędu:Narodowy 
Bank Polsk Oddział Okręgowy Szczecin

nr rachunku: 54 1010 1599 0056 8522 
2300 0000 tytułem: „Nr NIP oraz np 
PIT-37 za 2007 r.” 

UWAGA! Zapłata podatków przez 
podatników prowadzących działal-
ność gospodarczą i obowiązanych do 
prowadzenia księgi rachunkowej lub 
podatkowej księgi przychodów i roz-
chodów następuje w formie polecenia 
przelewu. W punkcie przyjmowania 
zeznań w Nowogardzie nie mogą być 
dokonywane wpłaty.

ZWROT NADPŁATY:
Urząd skarbowy na zwrot nadpłaty 

ma 3 miesiące (liczone od momentu 
złożenia przez podatnika rocznego 
zeznania lub korekty tego zeznania), 
zatem im szybciej deklaracja PIT 
zostanie złożona, tym szybciej urząd 
zwróci nadpłatę. Nadpłaty wraz z ich 
oprocentowaniem podlegają zaliczeniu 
z urzędu na poczet zaległości podatko-
wych, odsetek za zwłokę oraz bieżących 
zobowiązań podatkowych, a w razie 
ich braku podlegają zwrotowi z urzę-
du, chyba że podatnik złoży wniosek 
o zaliczenie nadpłaty w całości lub w 
części na poczet przyszłych zobowią-
zań podatkowych. Nadpłaty, których 
wysokość nie przekracza wysokości 
kosztów upomnienia w postępowaniu 
egzekucyjnym 8,80 zł), podlegają z 
urzędu zaliczeniu na poczet zaległości 
podatkowych, odsetek za zwłokę oraz 
bieżących zobowiązań podatkowych, a 
w razie ich braku - na poczet przyszłych 
zobowiązań podatkowych, chyba że 
podatnik wystąpi o ich zwrot. 

Zwrot nadpłaty następuje:
1) na wskazany w zgłoszeniu rejestra-

cyjnym (aktualizacyjnym) NIP-1 lub 
NIP-3 rachunek

bankowy; 
2) przekazem pocztowym – po po-

mniejszeniu o koszty jej zwrotu;
3) w kasie Urzędu - nadpłata, której 

wysokość nie przekracza kosztów upo-
mnienia w postępowaniu egzekucyjnym 
(8,80 zł).

SKALA PODATKOWA:
SKALA PODATKOWA W 2007 r.
Podstawa obliczenia podatku:
- przy dochodach do 43.405,00 zł 

-  19%-kwota zmniejszająca podatek 
572,54 zł,

- przy dochodach od  43.405,00 do 
85.528,00zł - 7.674,41+30% nadwyżki 
ponad 43.405,00 – - przy dochodach 
ponad 85.528,00 zł - 20.311,31 zł+40% 
nadwyżki ponad 85.528,00 zł

cdn - LMM

Ile było tej radości...
W przeddzień Dnia Babci i następującego po nim Dnia Dziad-

ka, w sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury odbyła 
się premiera spektaklu, na który w pierwszej kolejności zaproszo-
ne zostały wszystkie babcie i dziadkowie z naszego miasta i gminy. 
Wypełniona po brzegi sala rozbrzmiewała gwarem zniecierpliwionej publicz-
ności – czy będzie aż tyle zapowiadanej radości? Było!

Foto - LMM 
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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

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 
8.02.2008 r.

godz. 16.00
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

REKLAMA

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 
(od 1-12 lat bez prowizji)

Plac Wolności 9 pok. 7a

•
•
•

te
l. 

69
5 

77
0 

72
4

W obiektywie  Jana Korneluka    -  Spotkanie opłatkowe  w CIVITAS CHRISTIANA

Gospodarswto rolne, ferma drobiu

zatrudni osoby 
przy pracach remontowych 
budynków i odsłudze fermy 

drobiu gm. Płoty 
miejscowość Potuliniec.

Kontakt 601 73 38 91, 601 73 38 92.

ZATRUDNIMY:
Kobiety do szycia i do prac 

pomocniczych na produkcji.
Informacje:

Forankra Pol  SP z o . o.
ul. Tartaczna 1, 72-100 Goleniów 

tel. 091-418-25-91, 
e-mail : office@forankra.pl

REKLAMA REKLAMA
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OG£OSZENIA DROBNE

REKLAMA

AUDIO – VIDEO
Nowogard, ul. Kościuszki 1

zatrudni sprzedawcę
- podstawowa znajomość 

komputera

Tel. 604 410 983

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogar-
dzie może być połowa lub piętro. 
607 066 425.
• 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.
• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe, o pow. 113,3 m kw, 
co gazowe, w starym budowni-
ctwie, I piętro + garaż. Tel. 0609 
686 797.
• Małżeństwo poszuku-
je mieszkania do wynajęcia. 
607 934 481, 508 827 361. 
• Działkę pod zabudowę, 
Redostowo, stawy, 1,30 ha, ma-
lownicze miejsce, sprzedam. Tel. 
880 290 835.
• Zamienię mieszkanie 2 po-
kojowe 46 m kw, bezczynszowe, II 
piętro na 3-4 pokojowe, najlepiej z 
własnym co. 604 633 926.
• Kupię mieszkanie 1 lub 2 
pokojowe (może być do remontu). 
Tel. 66 00 73 883.
• Zamienię mieszkanie 3 
pokojowe własnościowe na 2 
kawalerki w Nowogardzie. Tel. 
509 530 073.
• Sprzedam mieszkanie 50 m 
kw za 47 tys. zł na wsi. Tel. 0693 
091 143.
• Zamienię 3 pokojowe 
mieszkanie w Żabówku na ka-
walerkę w Nowogardzie. Tel. 091 
39 106 73.
• Sprzedam piętro w domu 
trzyrodzinnym, własność, wysoki 
standard. Tel. 502 560 931.
• Sprzedam działkę 29 arów. 
Tel. 501 509 694.
• Wydzierżawię pomieszcze-
nie 100 m kw. Tel. 694 484 485.
• Sprzedam mieszkanie na 
poddaszu w nowym budowni-
ctwie, niski czynsz, indywidualne 
co. Tel. 693 644 363.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opel vectra c 
kombi elegance, rok prod. 08.2204, 
2,2 dti, diesel, przebieg 114.000 
km, kolor perłowozielony metalic, 
książka serwisowa; sprowadzony 
z Niemiec 08.2007, pełne wypo-
sażenie oprócz skórzanej tapicer-
ki, oc, przegląd do 08.2009 roku, 
auto zadbane, nie wymaga wkładu 
finansowego, 1 właściciel w Niem-
czech i w Polsce - niepalący, cena 
do uzgodnienia. tel 0605 522 340.
• Sprzedam Polonez Caro, 
1993 r., cena 600 zł, stan dobry. 
Tel. 091 39 110 87.
• Sprzedam Citroena AX na 
części. 889 036 390.
• Sprzedam Opel Astra 1,6, 
1994 r., dobrze utrzymany, lekko 

uszkodzony z przodu, wspoma-
ganie, nowe opony zimowe, cen-
tralny zamek, szyberdach, cena 
2900 zł do uzgodnienia. Tel. 091 
39 14 248, 091 38 60 560.

ROLNICTWO  
• Kupię suchą słomę w 
kostkach. 091 39 106 54, 0502 
276 902, 0502 217 497.
• Sprzedam ogierka roczne-
go. Tel. 091 39 18 006. Czermni-
ca.
• Sprzedam prosiaki. 
600 345 068.
• Sprzedam 3 jałówki, jedna 
wysokocielna, po dobrych kro-
wach. Tel. 091 39 106 87.
• Sprzedam warchlaki lub 
zamienię na zboże. Tel. 091 39 
17 366.
• Sprzedam gospodarstwo 
rolne 15 ha ziemi, ziemniaki ja-
dalne 0,60 zł/kg, pietruszka 2 zł/
kg, marchew 1 zł/kg. Tel. 793 61 
04 25.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne na-
prawy 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.
• Sprzątanie biur i miesz-
kań. 0604 373 143.
• Pranie tapicerki samocho-
dowej (osobowe, busy, ciężaro-
we, TIR-y). Tel. 0604 373 143.
• TIPSY – tanio i profesjo-
nalnie. Tel. 504 589 679.
• MASAŻ I AKUPRESURA 
– wizyty po uzgodnieniu terminu 
i godziny z pracownikiem Gabine-
tu Kosmetycznego w Nowogardzie 
ul. Zielona 3. Tel. 091 39 20 714. 
Możliwość dojazdu do klienta.
• Kuchnie, zabudowy, szafy, 
wnęki, meble na wymiar, montaż 
mebli gotowych. Tel. 606 883 936.
• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.
• Rozliczanie podatko-
we PIT-y 20 zł/ deklaracja. Tel. 
695 770 724.
• Usługi ogólnobudowlane. 
664 189 336.
• Kamaz wywrotka – usługi 
transportowe. Tel. 660 497 390.
• Naprawa i regulacja okien 
i drzwi poreklamacyjnych. Tel. 
505 801 778.
• Firma „Darius” oferuje wy-
konanie tynków ozdobnych, także 

japońskich. Tel. 091 39 27 132.
• NAPRAWA SPRZĘTU 
RTV Kosmalski, Poniatowskiego 
7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.
• Remonty mieszkań a do z. 
667 435 942.
• Usługi elektryczne, instala-
cje mieszkaniowe, wyciąganie pio-
nów, liczników na zewnątrz.660 
171 386.
• Gabinet kosmetyczny: 
tipsy, pedicure, henna, maki-
jaż. Boh. Warszawy 103 a. Tel. 
697 408 391.
• Kompleksowe remonty 
mieszkań wykonam. 608 364 330, 
600 347 308.
• Remontujesz się? Za-
dzwoń!!! 609 715 839. Najtańsza 
i najlepsza firma remontowo 
– wykończeniowa. Zajmujemy 
się: - montaż paneli podłogo-
wych i ściennych, - kładzenie 
płytek podłogowych i ściennych 
wg Twojej fantazji, - płyty gipso-
wo – kartonowe (regipsy), - sto-
larka budowlana, - montaż meb-
li kuchennych i systemowych 
– malowanie. Luksusowy efekt 
końcowy. Będziesz zadowolony. 
Gwarantowane!!!
• Dachy, regipsy i podbitki. 
669 320 593.
• Usługi transportowe, prze-
prowadzki. 511 92 36 92.

PRACA
• 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.
• Zwrot podatku z pracy, za-
siłki rodzinne, ekwiwalent urlo-
powy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.
• Zatrudnię kierowcę z kat. 
D. Tel. 605 051 097.
• Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Żabowie zatrudni nauczy-
ciela nauczania zintegrowanego 
na etat 9/18 od 25.02.2008. Kon-
takt: tel. 091 39 106 94.
• Serwis Tachografów za-
trudni elektromechanika. Tel. 
601 275 900.
• Zatrudnię murarzy ze zna-
jomością na planach, dobre wa-
runki pracy. Tel. 606 231 593.
• Oferta pracy na fermie w 
Wołowcu. Kontakt 502 56 18 02.
• Firma Biznes Park zatrudni 
na wolne stanowisko: KSIĘGO-
WA. Miejsce wykonywania pracy 
ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice. 
Zainteresowane osoby prosimy o 
składanie podania i CV na adres 
podany wyżej, dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod nume-

rem telefonu 091 384 70 28 wew 
25. 
• Zatrudnię recepcjonist-
kę, kucharkę i sprzedawcę. Tel. 
602 474 266, 091 39 20 091.

INNE
• GRZEJNIKI c.o. panelo-
we, 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 świecz-
kowa 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 gabaryty, idealne do 
domku, baru, cena od 150 zł. Tel. 
091 469 03 38 lub 0501 466 467.
• PIECE gazowe c.o., Vail-
lant, wiszące lub stojące – ogrze-
wanie lub dwufunkcyjne (ogrze-
wanie + ciepła woda) używane z 
gwarancją, serwisowa oraz GA-
ZOWE podgrzewacze wody 130-
190 litrowe, stojące idealne gdzie 
jest kilka łazienek (domek). Tel. 
091 46 00 518 lub 0501 446 467.
• Sprzedam urządzenie wie-
lofunkcyjne (fax, drukarka, ska-
ner) Lexmark x5470, na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.
• Sprzedam aparat cyfrowy 
FUJI FILM FINE PIX S6500, na 
gwarancji, cena do uzgodnienia. 
Tel. 605 522 340.
• Kupię drewno tartaczne, 
nadające się na palety. Tel. 091 
38 53 018 po 20.00.
• Sprzedam TV Lg 21” na 
gwarancji, cena do uzgodnienia-
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam kuchenkę gazo-
wą i wypoczynek skórzany 3,2,1. 
Tel. 050 680 18 19.
• Stare, poniemieckie drzwi, 
klamki – kupię. Tel. 886 105 901, 
091 39 22 337.
• Sklep „ADIX” ul. 700 lecia 
17A (wejście Delikatesy Słowik, I 
piętro) zaprasza – dekoracje, ga-
dżety walentynkowo-wiosenne, 
odzież, ręczniki. Niskie ceny. Cały 
asortyment nowy z Holandii.
• Sprzedam krajzegę bez sil-
nika. Tel. 507 465 448.
• Sprzedam rowerek dzie-
cięcy, 2-5 lat, czerwony, cena 100 
zł. Tel. 608 528 796.
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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

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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

          Nowogard 28.01.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Pracownik fermy, 
traktorzysta
3. Robotnik budowlany
4. Magazynier
5. Mechanik samochodowy
6. Ślusarz, spawacz
7. Monter stolarki okiennej 
PCV + prawo jazdy kat. B
8. Inż. Budownictwa
9. Psycholog, wychowawca, 
10. Strażnik więzienny
11. Kucharz
12. Kierowca kat. C elektryk
13. Kierowca kat. B 
z upr. na wózki widłowe
14. obsługa fermy
15. Dekarz
16. Traktorzysta, dojarz
17. Pomocnik sprzedawcy
18. Kierowca kat. C+E
19. Recepcjonista – barman
20. Pracownik magazynowy 
21. Kelner, pomoc kuchenna
OFERTY PRACY Z REJONU
1. Przedstawiciel regionalny 
(Szczecin)
2. Kierowca kat. B,C 
(Łoziennica)
3. Sprzątaczka – salowa 
(Szczecin)
4. Fileciarz ( Szczecin Dąbie )
5. pomoc biurowa ( Osowo )

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 y m a g ań  dy s k r y m i nuj ą c 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 form-
ie pisemnej, w okresie do 5 dni, 
właściwy 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r



1129-31.1.2008 r. 

Najstarsi najlepsi
Zwycięstwem zespołu Oldboys zakończyły się rozgrywki nowogardzkiej 

halowej ligi siatkarskiej LZS. Ostatni turniej cyklu odbył się w sobotę.

Przystąpiły do niego trzy najlepsze 
zespoły po rundzie zasadniczej i 
pierwszej fazie play-off czyli Oldboys, 
JDS Nowogard oraz LZS Osina. Me-
czami każdy z każdym rozstrzygnęły 
one o tym kto zostanie zwycięzcą 
całych rozgrywek.

Jako pierwsze na parkiet wyszły 
zespoły Oldboys i JDS Nowogard. 
Pierwszy set należał do tych drugich, 
którzy zwyciężyli 25:17. Po drugim, 
zakończonym zwycięstwem Oldboys 
25:22, był już remis. Dalej obraz gry 
zmieniał się diametralnie. Trzeci set 
wygrał JDS 25:22, czwarty znowu 
Oldboys, tym razem 25:20 i o zwy-
cięstwie w tym meczu decydował 
tiebreak. Tę partie na swoją korzyść 
rozstrzygnęli Oldboys wygrywając 
wysoko 15:7 a cały mecz 3:2.

Po pierwszym secie drugiego me-
czu zakończonym wynikiem 25:23 
LZS Osina wygrywał z JDS Nowo-
gard 1:0 i zwycięstwa nie oddał do 
końca meczu. Drugi set zakończył się 
wynikiem 25:21, trzeci tym samym 
stosunkiem a po meczu na tablicy 
świetlnej widniał rezultat 3:0.

Już po raz kolejny mecze w finale 
ustawione są w takiej kolejności, że 

ostatnie starcie decydowało o zwycię-
stwie w całych rozgrywkach. Tak było 
i tym razem. W pierwszej odsłonie 
Oldboys dosyć łatwo poradzili sobie 
z Osiną wygrywając 25:18. Drugi set 
miał podobny przebieg, przy czym 
bezradność zawodników LZS w jego 
końcówce była porażająca. Zakończył 
się on zwycięstwem Oldboys 25:16. 
Gdy wydawało się, że ten mecz nie 
będzie miał żadnej dramaturgii do 
pracy wzięli się zawodnicy repre-
zentujący Osinę. Objęli oni przewagę 
już na początku trzeciej partii i nie 
oddali jej niemal do końca. Właśnie, 
niemal... Przy stanie 21:23 dla Osiny 
Oldboys poprosili o czas. Jak się oka-
zało na tyle zdekoncentrowało to ry-
wali, że zwyciężyli cztery kolejne piłki 
i set zakończył się wynikiem 25:23, 
cały mecz wynikiem 3:0 a cały turniej 
zwycięstwem zespołu Oldboys.

Wyniki turnieju finałowego:
Oldboys – JDS Nowogard 3:2 

(17:25, 25:22, 22:25, 25:20 15:7),
JDS Nowogard – LZS Osina 0:3 

(23:25, 21:25, 21:25),
Oldboys – LZS Osina 3:0 (25:18, 

25:16, 25:23).
Andrzej Garguliński

Zwycięska ekipa Oldboys.

W finałowym meczu zagrały drużyny Oldboys i LZS Osina.

Pierwszy sparing na remis
Piłkarze Pomorzanina Nowogard rozegrali pierwsze sparingowe spotka-

nie mierząc się w Policach z drużyną Masovii Maszewo. Mecz zakończył 
się remisem.

Policjanci pod siatką
W miniony piątek hali szkoły podstawowej nr 4 w Nowogardzie rozegrano 

finał siatkarskich  mistrzostw województwa zachodniopomorskiego policjan-
tów. W turnieju wzięły udział reprezentacje komend powiatowych w Gole-
niowie, Stargardzie i Myśliborzu opraz drużyna Komendy Wojewódzkiej.. 

Halowa liga LZS

W środę siódma kolejka

W pierwsze odsłonie lekką prze-
wagę mieli zawodnicy z Maszewa, ale 
to Pomorzanin w 20. minucie zdobył 
bramkę jako pierwszy. Po wyrzucie z 
autu prawą stroną zaatakował Wielgus, 
dośrodkował w pole karne do Gołdyna, 
który uderzeniem z półobrotu zdobył 
bramkę. Masovia odpowiedziała bły-
skawicznie i tuż po wznowieniu gry 
padła bramka wyrównująca.

W drugiej połowie przewagę miał 
Pomorzanin, ale żadna bramka już nie 
padła i mecz zakończył się wynikiem 
1:1.

„Nie było źle. – powiedział po me-
czu trener Pomorzanina Zbigniew 
Gumienny –Biorąc pod uwagę fakt, 
że jesteśmy na etapie pracy nad wy-
trzymałością nie spodziewałem się po 
moich zawodnikach szybkości. Był to 
nasz pierwszy sparing i nie wypadliśmy 
najgorzej.”

Pomorzanin zagrał w składzie: Dwo-
jak – Lembas, Skórniewski, Kram, Nie-
radka, Wielgus, M. Miklas, Ł. Marsza-
łek, D. Gruszczyński, Gołdyn, Nosek. 
Na zmiany wchodzili: Skrzypa, Budzich 
i Pastusiak.     Andrzej Garguliński

Prawo do gry w finale wywalczyły 
one zwycięstwami w eliminacjach. 
Mecze rozgrywane były systemem 
każdy z każdym. Przebieg poszcze-
gólnych meczów ułożył się tak, ze o 
zwycięstwie decydowało ostatnbie 
spotkanie pomniędzy Goleniowem a 
Myśliborzem. Lepszy okazał się Gole-
niów wygrywając 2:1 ( 25:17 , 17:25 , 
15:9) tym samym zajm ując pierwsze 
miejsce i zdobywając Puchar Komen-
danta Wojewódzkiego Policji nadinsp. 
Tadeusza Pawlaczyka. Drugie miejsce 
i Puchar Komendanta Powiatowego w 
Goleniowae insp. Leszka Skotnickiego 
wywalczyła Komenda Wojewódzka. 
Za nimi uplaswoała się Komenda 
Powiatowa Policji w Myśliborzu zdo-
bywając Puchar ufundowany przez 
Starostę Goleniowskiego Tomasza 
Stanisławskiego. Czwarte miejsce i Pu-
char burmistrza Kaziemierza Ziemby 
zajęła Komenda Powiatowa Policji w 
Stargardzie Szcz.

Najlepszym atakującym siatkarzem 
wybrano Ireneusza Kruka z KPP Gole-
niów, miano najwszechstronniejszego 
przypadło Piotrowi Saryczewowi z 
KWP Szczecin, a najlepsiej broniącym 

siatkarzem wybrano Jacka Golaciń-
skiego z KPP Myślibórz. 

Zwycięski zespół KPP Goleniów 
wystąpił w następującym składzie: 
Grzegorz Tandecki, Paweł Wojtyła, , 
Leszek Biały, Arkadiusz Pryć, Marcin 
Nowakowski, Ireneusz Kruk, Jacek 
Łuczak. 

Organizatorzy turnieju szczególne 
podziękowania składają Dyrekcji Szko-
ły Podstawowej Nr4 w Nowogardzie za 
udostępnienie obiektu  a także Wie-
sławowi Buczyńskiemu za wzorowe 
sędziowanie .

Andrzej Garguliński

W środę rozegrana zostanie siódma kolejka halowej ligi piłkarskiej LZS.
Lider rozgrywek Oldboje zmierzą 

się z notującym spore spadki Mięt-
nem. Drugie w tabeli Błotno powal-
czy o punkty z jedenastą Długołęką.

Początek meczów o godzinie 
18.30.

Zestaw par:
18.30 Kulice – Nowogard,
18.42 Oldboje – Miętno,

18.54 Słajsino – Sikorki,
19.06 Ostrzyca – Karsk,
19.18 Wyszomierz – Jarchlino,
19.30 Błotno – Długołęka,
19.42 Osowo – Żabowo,
19.54 Wojcieszyn – Dąbrowa,
20.06 Wołowiec – Wierzbięcin.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

C M

Informujemy, że   

6 lutego 2007 r.
środa w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

375

12,000

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

Ośrodek Szkolno - Wychowaczy                               

Czytelnia multimedialna
Czasy się zmieniają. Kiedyś wiadomości i wiedzę czerpaliśmy z książek, 

dzisiaj korzystamy z Internetu. Kiedyś w czytelniach były, oprócz stolików, 
półki z gazetami, czasopismami i książkami. Dzisiaj królują komputery. 
Jest to, z pewnością, łatwiejszy sposób na uzyskanie niezbędnych informacji. 
Znajomość obsługi komputera pozwala uczniom na samodzielne korzystanie 
z Internetu, zwłaszcza, gdy dostęp do niego jest powszechny. 

Uczniowie z Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego już nie mogą narze-
kać na jego brak. Od kilku dni funk-
cjonuje w nim prawdziwa czytelnia 
multimedialna. Nowe komputery z 
zainstalowanym oprogramowaniem i 
możliwością korzystania z Internetu, 
to coś, co zachęca do przebywania 
w niej. Jest  tu również urządzenie 
wielofunkcyjne – drukarka, skaner 
i kserokopiarka, z którego mogą 
korzystać uczniowie, nauczyciele 

i wychowawcy. Uzupełnieniem są 
nowe meble, dostosowane do potrzeb 
czytelni.  

Sprzęt został pozyskany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, 
a wykonawcą Internetowego Cen-
trum Informacji Multimedialnej, 
na podstawie umowy z MEN, było 
Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe 
Koncept w Krakowie. 

   M.K.
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Droga 
do teściów 

czytaj na s. 2

XV sesja Rady 
Miejskiej

czytaj na s. 3
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OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181
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Zielone światło dla Słajsina

PUWiS 
odpowiada

czytaj na s. 7
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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.

REKLAMAREKLAMA

Oferujemy druk 
ściennych kalendarzy 
indywidualnych, rodzinnych

 cena tylko 
38 zł 

Termin realizacji 1 dzień

Drukarnia FPW “Poligraf“
ul. Boh. Warszawy 7a

tel.: 091 39 22 165

Droga dla teściów
Czy budowa krótkiego odcinka drogi z asfaltowych odpadów może być 

przyczynkiem do afery. Odpowiedź brzmi: tak.

Zapytaliśmy kierownika Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 

nowogardzkiego Urzędu Miasta 
Tadeusza Fiejdasza według jakiego 
klucza ustala się kolejność wykony-
wania remontów dróg gminnych. 
W odpowiedzi usłyszeliśmy: „We-
dług ich stanu technicznego. Co roku 
przedstawiamy burmistrzowi wykaz 
dróg, które są do remontu. Większość 
z nich to drogi nieremontowane w la-
tach poprzednich, bo przecież zakres 
robót remontowych jest ograniczony 
z powodów finansowych. Wszystkie 
nie mogą być wyremontowane w cią-
gu dwóch czy trzech lat. Gminnych 
dróg gruntowych mamy ponad 200 
km z tego odcinkami remontujemy 
tam gdzie jest największa potrzeba, 
gdzie jest największy ruch.” 

To pytanie nie było oczywiście 
przypadkowe. Chodzi o słynny 
już nieco ponad pięćdziesięciome-
trowy odcinek drogi do jednej z 
posesji w Trzechlu. W normalnych 
warunkach byłby to powód do ra-

dości, ale jeśli droga prowadzi do 
posesji w której mieszkają teściowie 

Wojciecha Szponara, pracownika 
wydziału nowogardzkiego urzędu, 
który zajmuje się remontami dróg, 
do tego osobiście za odpowiedzial-
nego to zaczynają pojawiać się 
wątpliwości.

„Ta droga obsługuje posesję, która 
jest własnością gminy, a pan B., któ-
ry jest teściem naszego pracownika, 
jest tylko najemcą. – kontynuował 
Fiejdasz - Złożył on podanie około 
dwa lata temu zgłaszając, że Zakład 
Usług Komunalnych nie chce od-
bierać mu odpadów gdy droga jest 
mokra i pojemnik musi wyprowa-
dzać do drogi. Zgłaszał też, że żona 
choruje i pielęgniarka lub pogotowie 
nie może dojechać do posesji. Zostało 
to wzięte pod uwagę, przedstawiono 
burmistrzowi, który to zaakceptował 
i sporządziliśmy zlecenie.”

Faktem jest, że droga była w 
nienajlepszym stanie, że państwo 
B. złożyli wniosek, ale w podobnej 

sytuacji są inni. Niemal rok temu 
(„Jak tu dojechać?” DN nr 14 z 
20.02.2007) pisaliśmy o drodze 
gruntowej prowadzącej do Kolonii 
Czermnica, w której żyją cztery 
rodziny. Trochę śniegu czy desz-
czu sprawia, ze droga przestaje być 
przyjezdna. Burmistrz Kazimierz 
Ziemba zapewnił nas wówczas, 
że droga zostanie zrobiona. Gdy 
sprawdzaliśmy jej aktualny stan 
zdołaliśmy przejechać zaledwie kil-
kadziesiąt metrów gdy zatrzymały 
nas ogromne kałuże. Czy dlatego, 
że nie mieszka tam rodzina żad-
nego urzędnika? – zadanie takiego 

pytania jest uzasadnione.
„To nie jest droga prywatna, to 

jest droga gminna. Tak się złożyło, 
że tam mieszkają teściowie pana 
Szponara. To jest drobny remont. Bo 
jeżeli remontujemy dłuższe odcinki, 
pięćset czy tysiącmetrowe, to jest 
poważna inwestycja i potrzeba dużo 
więcej pieniędzy. A nie mieliśmy 
więcej zleceń na tak krótki odcinek” 
– mówi Tadeusz Fiejdasz, tłuma-
cząc, że koszt remontu tej drogi to 

około 4 tys. zł podczas gdy remon-
towany niedawno 900 metrowy od-
cinek drogi w Strzelewie kosztował 
około 50 tys. zł., więc wniosek jest 
prosty, na remont w Trzechlu gminę 
po prostu było stać i tylko dlatego 
pojawili się tam drogowcy.

Inaczej widzą to mieszkańcy 
Trzechla, którzy nie kryją obu-
rzenia.

„Robią drogę do jednej posesji, 
podczas gdy w samym Trzechlu są 
drogi w gorszym stanie, z których ko-
rzysta wielu mieszkańców. Państwo 
B. są źli, że ludzie się burzą. Mówią, 
ze ich zięć wiele dobrego dla wioski 

zrobił, załatwił kosze do selektywnej 
zbiórki śmieci czy wiaty przystanko-
we. Ale co ma jedno do drugiego. Jest 
urzędnikiem, to jest jego obowiązek 
i za to mu płacą.” – opowiada spot-
kana mieszkanka.

Wojciecha Szponara nie zastali-
śmy w Urzędzie, był na urlopie. Jak 
tłumaczył nam Tadeusz Fiejdasz nie 
ma to nic wspólnego ze sprawą.

Ag

Wyremontowana droga w Trzechlu.

Mieszkańcy Koloni Czermnica bezkutecznie czekają na remont drogi 
prowadzącej do ich domostw.
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XV Sesja Rady Miejskiej 
W środę 30 stycznia wybrani przez nas rajcowie zebrali się na kolejnej XV 

w tej kadencji Sesji Rady Miejskiej. Obszerny i napięty porządek dzienny nie 
wzbudził jednak większych emocji i dyskusje nad projektami poszczególnych 
uchwał przebiegały w większości wyjątkowo spokojnie. W większości, bo 
sporo emocji wzbudziła sprawa dzierżawy ziemi dla CZG R-XXI.

 Radni przyjęli Plany Odnowy 
Miejscowości (17 sołectw), uchwa-
lili nowy regulamin wynagradzania 
nauczycieli, zgodzili się na wydzierża-
wienie Celowemu Związkowi Gmin 
R-XXI gruntów pod budowę zakładu 
przetwórczego odpadów komunal-
nych w Słajsinie, odwołali z funkcji 
przedstawiciela Nowogardu w CZG 
R-XXI Antoniego Bielidę i powołali 
w jego miejsce Andrzeja Wasiaka, 
zmienili statut Rejonowego Szpitala 
w Nowogardzie oraz skład Rady Spo-
łecznej Szpitala, zapoznali się także z 
roboczą wersją Planu Miejscowego 
Zagospodarowania Przestrzennego 
obrębów 6 i 7 miasta Nowogard oraz 
obrębów Wojcieszyna, Miętna, Warn-
kowa i Olchowa.

Prace nad Planem tych obrębów 
wymagają jeszcze szczegółowych 

uzgodnień z Dyrekcją Krajową Dróg 
i Autostrad (Dyrekcja nie przedsta-
wiła jeszcze ostatecznego wariantu 
Obwodnicy Północnej w rejonie Ol-
chowa). Plan obrębu 6 i 7 miasta prze-
widuje drogę od ul. Poniatowskiego 
przez Osiedle Radosława i dalej do 
krajowej „szóstki”, a Plan Olchowa 
połączenie aktualnej „szóstki” z ul. 
Poniatowskiego. Byłaby to obwodnica 
południowa.

Według zapewnień architekta 
opracowującego Plan będzie gotowy 
do konsultacji po wakacjach. W 
dzisiejszym wydaniu przedstawiamy 
szczegóły uchwał dotyczących CZG 
R-XXI. Pozostałe uchwały omówi-
my w kolejnych wydaniach naszej 
gazety.

LMM

NDK zaprasza
W poniedziałek, 04.02.2008 r. godz. 9.00 i 11.30 
Nowogardzki Dom Kultury i Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie 
zapraszają młodzież na zorganizowany  
spektakl pt. „Wszystkie Dzieła Szekspira”.
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Wiele uśmiechów a mało żałości
Długich lat życia w szczęśliwości
Dobrego zdrowia i pomyślności,

Jak najmniej smutków, 
dużo radości

z okazji 
urodzin

Marcie 
Andrzejewskiej

życzy 
rodzina

Z okazji 60 lat 
pożycia małżeńskiego

Państwu 
Mariannie i Arkadiuszowi 

Skryplonek
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 inny na świecie
Wy na to zasługujecie!

składają córki i synowie 
z rodzinami

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Zielone światło dla Słajsina
Radni zgodzili się na zawarcie umowy dzierżawy gruntów z Celowym 

Związkiem Gmin R-XXI, na którym ma on zbudować Regionalny Zakład 
Gospodarowania Odpadami, robiąc w ten sposób kolejny krok w kierunku 
jego realizacji. Tradycyjnie już dyskusja byłą gorąca.

Nie była to pierwsza próba przyjęcia 
uchwały na mocy, której gmina pod-
pisze umowę dzierżawy. Jej projekt 
rozpatrywany był już w listopadzie 
ub.r., ale nie został wówczas przegło-
sowany. Kolejną podjęto na środowej 
sesji. W przyjęciu uchwały miała 
pomóc obecność przewodniczącego 
Zgromadzenia CZG R-XXI Andrzej 
Szczygieł, który zapewniał o tym, że 
Związek chce unikać sytuacji spor-
nych z mieszkańcami gminy.

Dyskusję zaczął Tomasz Szafran 
z PSL, który domagał się kolejnych 
konsultacji społecznych z mieszkań-
cami Słajsina, kwestionował cenę 
dzierżawy. Radny Jan Mularczyk z 
PSL obawiał się, że skoro pozyskanie 
pieniędzy na inwestycję, której koszt 
szacuje się na 80 mln zł nie jest pewne, 
to czy nie istnieje obawa, że wkrótce 
gminy zrzeszone w Związku nie będą 
zmuszone do sięgnięcia do własnych 
budżetów. 

Pełniący jeszcze wówczas funkcję 
przewodniczącego R-XXI Antoni Bie-
lida uspokajał wszystkich przekonując, 
że budowa jest konieczna, opłacalna i 
nie stanowi żadnego zagrożenia.

Po chwili mikrofon otrzymał po-
nownie Tomasz Szafran i jego emo-
cjonalne wystąpienie można skrócić 
w słowach „nie wierzę R-XXI” Zwra-
cając się do Bielidy stwierdził: „Jak ja 
mam uwierzyć w to, że my będziemy 
zarabiać miliony,(..) skoro przy grun-
tach twierdził pan, że Agencja (Nie-
ruchomości Rolnych – przyp. red.) 
mogłaby przekazać tereny w Słajsinie 
bezpośrednio Celowemu Związkowi, 
tylko to jest ukłon w kierunku gmi-
ny, żeby te tereny przekazać gminie. 
Poprosiłem o ekspertyzę prawną w 
Agencji Nieruchomości Rolnych i oka-
zuje się, że minął się pan z prawdą. 
Przeczytam tylko fragment: w związku 

z powyższym brak jest podstaw praw-
nych do nieodpłatnego przekazania 
nieruchomości przez Agencję innym 
podmiotom, a więc również Celowemu 
Związkowi Gmin R-XXI. Świadczy to o 
tym, że wprowadzał pan umyślnie nas 
w błąd, chyba, że ekspertyza jest sfał-
szowana, albo robił ją ktoś, kto nie ma 
do tego kompetencji. Jeżeli przy takiej 
sprawie wprowadza pan nas w błąd to 
jak ja mam uwierzyć, że musi być 150 
tys. mieszkańców, żeby powstał Zakład, 
że nie może Zakładu zrobić np. trzy 
czy pięć gmin? Jak ja mam uwierzyć, 
że dostaniecie z Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego pieniądze? (...)” 

Szafran tłumaczył, że nie jest prze-
ciwnikiem powstania Zakładu, ale 
sposobu jego budowania. Uznał, za 
niedopuszczalną sytuację, w której 
burmistrz mówi na posiedzeniu ko-
misji, żeby przegłosować uchwałę, a 
wówczas radni dostaną dokumenty. 
CZG ma zagwarantowana do tej pory 
7 mln euro na budowę. To zaledwie 
około 25 % kosztów inwestycji.

„Za chwileczkę się okaże, że Zakład 
nie powstanie, góry śmieci – a tonami 
są zwożone do Słajsina - zostaną i 
odpowiedzialność się rozmyje na 28 
gmin. Pytając prawnika na ostatniej 
komisji czy wyegzekwujemy należno-
ści i odszkodowania, czy inne gminy 
uczestniczące w R-XXI zabiorą swoje 
śmieci. Nie! Zostaniemy z górą śmieci 
i będziemy za trzy razy droższą stawkę 
wywozić je do innych gmin, które mają 
wysypiska mniejsze, ale funkcjonują. 
Możemy zrobić zakład mniejszy i te 
same gminy do nas przyjdą sprze-
dawać te śmieci, tylko my... – w tym 
momencie burmistrz zaczął szeptać 
coś do przewodniczącego Krzywani 
– Przepraszam, powie pan może głoś-
niej. Zabierz mu głos? Co jeszcze pan 
chce powiedzieć. Panie burmistrzu 

oddaję panu głos.”
Dyskusja trwałą jeszcze długo, aż 

na wniosek Mieczysława Laskow-
skiego zamknięto ją i przystąpiono 
do głosowania. Uchwałę przyjęto 14 
głosami, jeden radny się wstrzymał a 
trzech Szafran, Kosiński i Fedeńczak 
głosowało przeciw. 

Umowa przewiduje dzierżawę 
działki o powierzchni 53,78 ha poło-
żonej w Słajsinie. Jej okres to 30 lat. 
Przez pierwsze pięć lat CZG R-XXI 
płacić będzie symboliczną złotów-
kę czynszu, później jego wysokość 
wzrośnie do 20.046,81 zł netto. Poza 
tym dzierżawca płacić będzie podatek 
od nieruchomości zgodny z obowią-
zującymi stawkami. Umowa zapewnia 
mieszkańcom Słajsina 50 procentową 
zniżkę za składowanie odpadów, 
pierwszeństwo zatrudnienia w Za-
kładzie oraz partycypację w kosztach 
budowy infrastruktury technicznej. 
W porównaniu z listopadowym 
projektem umowy jej tekst jest prze-
redagowany, dzięki czemu uściślono 
pewne punkty, ale samych zmian jest 
niewiele. Poprzednio gmina zostawia-
ła sobie prawo do rozwiązania umowy, 

jeśli nie zostanie ukończona w ciągu 
pięciu lat. Teraz ten zapis mówi o moż-
liwości jej zerwania, jeśli inwestor nie 
rozpocznie budowy w ciągu dwóch lat 
lub nie ukończy jej w ciągu pięciu lat. 
Poza tym zapisano, że zwrot działki 
nastąpi po dokonaniu jej rekultywacji 
na koszt dzierżawcy. Gdyby ten się 
ociągał gmina może zlecić rekultywa-
cję obciążając jej kosztami dzierżawcę. 
Budynki, które powstaną na działce 
przekazane zostaną nieodpłatnie 
gminie na własność.

To nie jedyne uchwały dotyczące 
Słajsina, które znalazły się w porządku 
obrad ostatniej sesji. Radni przyjęli 
rezygnację delegata gminy Nowo-
gard do CZG Antoniego Bielidę i 
jednocześnie wybrali jego następcę. 
Zgłoszono trzy kandydatury: Jerzego 
Kaczmarskiego z PiS oraz Andrzeja 
Wasiaka i Tomasza Szafrana z PSL. 
Ten ostatni nie zgodził się na kandy-
dowanie gdyż nie chciał rywalizować 
z kolegą klubowym. Delegatem został 
Wasiak, którego poparło 10 radnych, 
dwóch było przeciw a sześciu się 
wstrzymało.

Ag

11.11- 22.11 2008r.

Ferie zimowe w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej

Zapraszamy dzieci do spędzenia wolnego czasu w bibliotece na zajęciach, 
które będą trwały od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00. Proponujemy: 
konkursy czytelnicze, głośne czytanie, zajęcia plastyczne, zagadki słowne, krzy-
żówki oraz projekcje filmów i bajek. Podczas ferii oprócz cyklu wymienionych 
poniżej zajęć zorganizowane zostaną wystawki książek: „Książka na ferie” oraz 
„Baśniowy świat”. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy również dzieci, 
które w tym czasie przyjadą do Nowogardu. Tegoroczne ferie odbędą się pod 
hasłem: „Raz, dwa, trzy, pięć zawsze mam na książkę chęć”

Program ferii:
I tydzień
- 11 lutego- Czy znasz bajki Charles’a 

Perraulta?- konkurs czytelniczy oraz 
rozpoczęcie Plebiscytu na najlepszą 
książkę (w trzech grupach wiekowych: 
dla dzieci 6-8 letnich, 9-11 letnich, 12-
16 letnich).

- 12 lutego- Na każde pytanie odpo-
wie czytanie

- zajęcia literackie na podstawie 
książek Dr. Saussa.

- 13 lutego- Konkurs plastyczny: 
„Filemon kontra Reksio, czyli koty i 
psy w książkach i nie tylko” oraz głośne 
czytanie książki Pauli Danzinger pt. 
„Maja Bursztyn”

- 14 lutego- Walentynki w Bibliotece- 
życzenia i dedykacje oraz filmy DVD 
dla dzieci pt. „Ratunku! Jestem rybką”, 
„Medika z Czerwonego Wzgórza” 
i młodzieży pt. „Mała księżniczka”, 
„Skarb piratów”.

- 15 lutego- Omnibus, czyli wiem 
prawie wszystko- konkurs z różnych 
dziedzin wiedzy oraz zabawy z kółkiem 
i kwadratem dla dzieci młodszych -  „Na 

każde pytanie odpowie zadanie „
II tydzień
- 18 lutego- Turniej baśniowy o 

„Złote Pióro Pana Andersa” oraz zajęcia 
plastyczne dla dzieci młodszych.

- 19 lutego- Pani Joanna Kulmowa i 
jej książki - kartki z życzeniami z okazji 
80 urodzin autorki wykonają uczestnicy 
ferii (będą wysłane do Warszawy w 
dużej kopercie).

- 20 lutego- Konkurs plastyczny pt. 
„Czarownice i czarodzieje w literaturze” 
oraz głośne czytanie fragmentu książki 
O. Preussler pt. „Malutka czarownica”.

- 21 lutego- Filmy DVD dla dzieci 
pt. „Kubuś i Hefalumpy”, „Nowe przy-
gody dzieci z Bullerbyn” i młodzieży 
pt. „Powrót do Tajemniczego Ogrodu”, 
„Okup za czerwonego wodza” oraz 
zajęcia z książką M. Strzałkowskiej pt. 
„Wierszyki łamiące jęzki”.

- 22 lutego- Wyprawa do Krain Prze-
szłości, Teraźniejszości i Przyszłości, 
zajęcia czytelnicze oraz podsumowanie 
Plebiscytu na najlepszą książkę.

Opr.red. LMM
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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

DU A MOC - SUPER CENA

HUSQVARNA 55

Model do nawet trudnych zada . Niezawod-
na, wytrzyma a, wielozadaniowa o du ej
mocy - 3,4 KM

Cena promocyjna
brutto 1649 z

Poprzednio 1899 zł

(Podkowa)

Pilarki spalinowe 

już od 499 zł

2 LATA GWARANCJI, CZĘŚCI ZAMIENNE, SERWIS
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

ś   p. 
Elżbiety 

Jarmużek 
serdeczne 

podziękowania 
składa 

mąż z córką i rodziną

PODZIĘKOWANIA

Czytelnicy alarmują
PUWiS odpowiada na skargi mieszkańców dotyczące wyłączeń wody na 

Osiedlu Bema opublikowane w naszej gazecie.

Szanowni Czytelnicy!
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 

i Sanitarnych Sp. z o.o., w związku 
z ukazaniem się w „Dzienniku No-
wogardzkim” w dniu 25.01.2008 r. 
artykułu na nasz temat, pragnie zde-
mentować nieprawdziwe informacje 
w nim zawarte i przedstawić Państwu 
swoje stanowisko w tej sprawie. 

Informujemy, że prawdziwą przy-
czyną przerwy w dostawie wody dla 
mieszkańców ulicy Leśnej opisanej 
w w/w artykule była awaria na sieci 
przesyłowej zaopatrującej w wodę 
tamten rejon. Mając na uwadze fakt, 
iż była to awaria, a więc sytuacja, 
której nie dało się przewidzieć, 
przedsiębiorstwo nasze nie miało 
możliwości wcześniejszego uprze-
dzenia Odbiorców z tamtego obszaru 
o zaistniałej sytuacji. Jednocześnie 
przypominamy Państwu, że obowią-
zujący na terenie gminy Nowogard 
„Regulamin dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków” określa 
tryb informowania Odbiorców o 
przerwach w dostawie wody, zgodnie 
z zapisami którego „przedsiębiorstwo 
ma obowiązek niezwłocznego poin-
formowania Odbiorców w sposób 
zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych 
nieplanowanych przerwach lub ogra-
niczeniach w dostawie wody, o ile 
czas ich trwania przekracza 6 godzin”. 
W opisanym przypadku woda została 
zakręcona ok. godz. 930, a uruchomie-
nie dostawy wody nastąpiło ok. godz. 
1330, a więc przerwa w jej dostawie 
trwała około 4 godzin. Po usunięciu 
opisanej awarii pracownicy naszego 
przedsiębiorstwa wykonali wszystkie 
niezbędne czynności konserwacyjne 
przewidziane w takim przypadku 
mające na celu zminimalizowanie 
skutków jej wystąpienia.

Nieprawdą jest fakt podany w w/w 
artykule, iż nie można było dodzwo-
nić się do naszego przedsiębiorstwa 
z powodu RZEKOMO odłożonej 
słuchawki telefonicznej. W czasie 
usuwania awarii pracownik naszego 
Punktu Obsługi Klienta odebrał 3 
telefony od mieszkańców ulicy Leś-
nej, podczas których poinformował 
rozmówców, że przyczyną braku 
dostawy wody jest awaria na sieci 
przesyłowej zaopatrującej w wodę 
tamten rejon oraz, że przybliżony 
czas usuwania tej awarii wyniesie 4 
godziny.

Odnosząc się do przywołanej w w/
w artykule sprawy dotyczącej uszko-
dzenia przepływowego podgrzewa-
cza wody u Odbiorcy z miejscowości 
Wojcieszyn, chcielibyśmy Państwa 
poinformować, że przyczyną tego 

uszkodzenia nie było zbyt wysokie 
ciśnienie wody w sieci wodociągowej. 
Zapewniamy, że utrzymywane przez 
nas ciśnienie odpowiada przepisom 
ustawowym w tym zakresie, wobec 
czego nie był możliwy jego wzrost do 
poziomu powodującego uszkodzenie 
urządzeń na wewnętrznej instalacji 
Odbiorcy. Potwierdzeniem tego może 
być fakt, iż w tamtym dniu nie stwier-
dziliśmy żadnych innych uszkodzeń 
urządzeń wodociągowych będących 
w posiadaniu naszego przedsię-
biorstwa położonych w okolicach 
miejscowości Wojcieszyn, które 
także powinny ulec uszkodzeniu w 
takim przypadku. Nasze stanowisko 
w tej sprawie zostało przedstawione 
pisemnie zainteresowanemu w mie-
siącu kwietniu zeszłego roku i do dnia 
dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej 
korespondencji zwrotnej. W związku 
z tym uważamy, że podane przez nas 
argumenty zostały zaakceptowane 
przez Odbiorcę i były wystarczające 
do zamknięcia sprawy.

Przy okazji chcielibyśmy nad-
mienić, że powielanie niepraw-
d z i w y c h  i n f o r m a c j i  g o d z i  
w dobro osobiste naszego przedsię-
biorstwa i jest niezgodne z obowią-
zującym Prawem Prasowym, zgodnie 
z którym informacja przekazywana 
opinii publicznej powinna być praw-
dziwa i sporządzana rzetelnie.

Mając także na uwadze nieprawdzi-
wą informację, dotyczącą braku moż-
liwości skontaktowania się z naszym 
przedsiębiorstwem, chcielibyśmy 
poinformować Państwa, że telefon 
do Punktu Obsługi Klienta nie jest 
jedyną możliwością skontaktowania 
się z nami. Informujemy, że całą dobę 
czynny jest numer pogotowia wod-
kan: 091 39 20 879, który jest druko-
wany w każdym wydaniu „Dziennika 
Nowogardzkiego”. Dodatkowo od 
miesiąca grudnia zeszłego roku 
przekazujemy na ręce naszych Od-
biorców Biuletyn Informacyjny,  
w tym również mieszkańców ulicy 
Leśnej, w którym podane są dane 
kontaktowe naszego przedsiębior-
stwa, w tym: poczta internetowa: 
pok@puwis.pl, sekretariat@puwis.
pl, telefon komórkowy Punktu Ob-
sługi Klienta: 0 508 023 988 oraz 
telefon stacjonarny na centralę:  
091 39 20 711 lub 091 39 20 717. 
Informacje takie znajdziecie Państwo 
również na naszej stronie interneto-
wej www.puwis.pl. 

Rzecznik Prasowy PUWiS 
Nowogard 

Jakub Sobieralski

Przedszkole nr 4

Niech od Bałtyku aż do 
stóp Tatr żyją nam Babcie 
i Dziadk owie 100 lat!

21 stycznia w naszym przedszkolu, 
obchodziliśmy uroczystości Dnia 
Babci i Dziadka.

Nie wolno nam przecież zapomi-
nać, że to właśnie dziadkom i babciom 
zawdzięczamy bardzo wiele, m.in. to, 
że to właśnie oni rozpieszczają nas w 
naszych najlepszych latach, dbają o 
każdą naszą zachciankę! Tego dnia 
nie zapomnijmy o złożeniu życzeń, 
bo to przecież my -wnuczęta jesteśmy 
ich największymi pociechami!

Babcia to ukochana oso-
ba, która przytuli, gdy jest 
nam źle, zawsze pocieszy, 
nigdy się nie gniewa. To 
ona daje nam smakołyki 
i potrafi cierpliwie nas 
wysłuchać.

Dziadek to właśnie on 
opowiada najfajniejsze 
historie z dawnych lat, 
uczy nas jak radzić sobie 
w życiu, zawsze możemy 
liczyć na jego pomoc.

Uroczystość w naszym 

przedszkolu zaczęła się od przy-
witania znakomitych gości. Każda 
grupa miała przygotowany program 
artystyczny, który spowodował, że na 
twarzach gości pojawiły się uśmiechy, 
a nawet wzruszenie! Dziadkowie z 
szerokimi uśmiechami oklaskiwali 
gorąco nasze dzieci. Dzieci wręczyły 
swoim dziadkom i babciom własno-
ręcznie zrobione upominki, a były 
to m.in. korale, ramki na zdjęcia i 
wiele innych wspaniałych rzeczy. Na 

każdej sali miał miejsce uroczysty 
poczęstunek, były ciasta domowej 
roboty, kawa, herbata i mnóstwo 
słodkości.

I nadeszła w końcu chwila na 
kolejną niespodziankę. Otóż dla na-
szego przedszkola zagrał przyjaciel 
naszej placówki pan Szpon, któremu 
serdecznie dziękujemy za wspaniałą 
zabawę! Dziadkowie wspólnie z 
wnukami bawili się przy ulubionych 
piosenkach.

Chwilom radości nie było końca! 
Wszyscy byli zadowoleni i dzięki 
temu dzień ten zostanie na bardzo 
długo w naszej pamięci!

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego 
wszystkim Babciom i Dziadkom!

mgr Marzena Wiśniewska
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Nowogard „wczoraj”
(w miejscu widocznej stodoły stoi dziś Netto)

 Witamy wśród nas...

Córka Moniki Huget ur. 25.01.08 
z Nowogardu

WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Wiolety Szyłkour. 24.01.08 
z Kościuszki

Córka Agnieszki Paluszkiewicz 
ur. 27.01.08 ze Szczecina

Syn Katarzyny Grzejdziak 
ur. 26.01.08 z Korytowa

Córka Renaty Ziętek ur. 29.01.08 
z Wyszomierza

Córka Iwony Szymczak 
ur. 29.01.08 z Dobropola

Syn Pauliny Duda ur. 28.01.08 
z Chodzieży

Córka Elżbiety Chmielewskiej 
ur. 29.01.08 ze Zwierzynka

Syn Wandy Gromadzkiej 
ur. 25.01.08 z Dobrej

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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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 Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 25.02.2008 r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki.

Wymagane kwalifikacje:
1)  studia magisterskie na kierunku zgodnym lub zbliżonym 
albo studia magisterskie na kierunku innym niż informatyka, 
i ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki,
2)  przygotowanie pedagogiczne

Kontakt: wicedyrektor szkoły – Piotr Łąpieś 
– nr tel. (091) 39 21 162

KSM TRADING SP. Z O.O.
ul. Nadtorowa 14 C

tel./fax (091) 392 69 43, (091) 392 71 13, www.ksm-trading.pl

RABAT - 5% przy naprawie węży hydraulicznych
RABAT - 25% na kultywatory

RABAT - 15% na maszyny Taarup
ZMIENIONE GODZINY PRACY

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

oferuje:
- duży wybór maszyn rolniczych,
- części zamienne do ciągników i maszyn różnych marek,
- przyczepy do transportu bali drewnianych Palms,
- wciągarki leśne i kleszcze zrywkowe Fransgard,
- produkujemy rozdrabniacze gałęzi,
- sprzedaż filtrów do wszystkich typów pojazdów,
- naprawa węży hydraulicznych końcówkami PARKER – ceny
   promocyjne,
- oleje silnikowe i hydrauliczne,
- części do uprawy ziemi, ochrony roślin, technika żniwna, leśna.

Kupię drewno tartaczne, 
nadające się na palety. 

Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

STOISKO Z MĘSKĄ 
ODZIEŻĄ

na ul. Wojska Polskiego 4

zaprasza
w godz. 10.00.- 18.00
soboty 10.00 - 14.00

zakupiony towar pakujemy 
także jako prezent

POLECAMY:
koszule, spodnie, bluzy, swetry, 

skarpety, bieliznę,
a także zapachy i dodatki

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

Luty w kinie „Orzeł”
 
NIANIA W NOWYM JORKU
USA dramat, komedia romantycz-

na  –  106’ 
12 zł od  15 lat
01.02.2008 godz. 19.00
02.02.2008 godz. 19.00
03.02.2008 godz. 19.00

SKARB NARODÓW: KSIĘGA 
TAJEMNIC

USA, przygodowy  –  124’ 
12 zł od 12 lat

08.02.2008 godz. 19.00
09.02.2008 godz. 19.00
10.02.2008 godz. 19.00
  
RATATUJ
USA, animowana komedia 
familijna  –  110’ 
Zbiorowy – 10 zł, 
Normalny - 12 zł, 
 b/o

12.02.2008 godz. 17.00
13.02.2008 godz. 17.00
15.02.2008 godz. 17.00
16.02.2008 godz. 17.00
17.02.2008 godz. 17.00

RANCZO WILKOWYJE
POSLSKA, komedia obyczajowa  

–  100’
12 zł, od 15 lat
22.02.2008 godz. 19.00
23.02.2008 godz. 19.00
24.02.2008 godz. 19.00
 
JESZCZE RAZ
Polska, komedia romantyczna  

–  95’
12 zł od 15 lat
29.02.2008 godz. 19.00
01.03.2008 godz. 19.00
02.03.2008 godz. 19.00
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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.

AUDIO – VIDEO
Nowogard, ul. Kościuszki 1

zatrudni sprzedawcę
- podstawowa znajomość 

komputera

Tel. 604 410 983

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 
(od 1-12 lat bez prowizji)

Plac Wolności 9 pok. 7a

•
•
•

te
l. 

69
5 

77
0 

72
4

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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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.
• Działkę pod zabudowę, Redosto-
wo, stawy, 1,30 ha, malownicze miejsce, 
sprzedam. Tel. 880 290 835.
• Zamienię mieszkanie 2 pokojo-
we 46 m kw, bezczynszowe, II piętro na 
3-4 pokojowe, najlepiej z własnym co. 
604 633 926.
• Kupię mieszkanie 1 lub 2 poko-
jowe (może być do remontu). Tel. 66 00 
73 883.
• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
własnościowe na 2 kawalerki w Nowo-
gardzie. Tel. 509 530 073.
• Sprzedam mieszkanie 50 m kw za 
47 tys. zł na wsi. Tel. 0693 091 143.
• Zamienię 3 pokojowe mieszkanie 
w Żabówku na kawalerkę w Nowogar-
dzie. Tel. 091 39 106 73.
• Sprzedam piętro w domu trzy-
rodzinnym, własność, wysoki standard. 
Tel. 502 560 931.
• Sprzedam działkę 29 arów. Tel. 
501 509 694.
• Wydzierżawię pomieszczenie 100 
m kw. Tel. 694 484 485.
• Sprzedam mieszkanie na pod-
daszu w nowym budownictwie, ni-
ski czynsz, indywidualne co. Tel. 
693 644 363.
• Pracujący poszukuje pokoju do 
wynajęcia. Tel. 728 334 784.
• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe. Tel. 694 451 919.
• Pilnie poszukuję kawalerki lub 
mieszkania 2 pokojowego do wynajęcia. 
Tel. 785 528 361.
• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
z mediami od zaraz. Tel. 663 565 305.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.
• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we. Tel. 091 39 22 478 po 20.00.
• Poszukuję garażu do wynajęcia w 
okolicy Gryfitów. 604 91 39 82.
• Do wynajęcia 2 pokojowe miesz-
kanie. Tel. 509 530 073.

MOTORYZACJA
• Sprzedam OPEL VECTRA C 
KOMBI ELEGANCE, rok prod. 08.2004, 
2,2 dti, diesel, przebieg 114.000 km, 
kolor perłowozielony metalic, książ-
ka serwisowa; sprowadzony z Niemiec 
08.2007, pełne wyposażenie oprócz skó-
rzanej tapicerki, oc, przegląd do 08.2009 
roku, auto zadbane, nie wymaga wkładu 
finansowego, 1 właściciel w Niemczech i 
w Polsce - niepalący, cena do uzgodnie-
nia. tel 0605 522 340.
• Sprzedam Ford Sierra kom-
bi, 2,0 benzyna + gaz, rok prod. 1991, 
sprawny technicznie, przegląd do czerw-
ca, cena 2000 zł do uzgodnienia. Tel. 
669 747 538.
• Sprzedam Opel Astra 1,6, 1994 
r., dobrze utrzymany, lekko uszkodzony 
z przodu, wspomaganie, nowe opony 
zimowe, centralny zamek, szyberdach, 
cena 2900 zł do uzgodnienia. Tel. 091 39 
14 248, 091 38 60 560.
• Sprzedam VW Golf, rok 1994, 
cena 7000,00 zł do uzgodnienia. Tel. 
601 914 435.

ROLNICTWO  
• Kupię suchą słomę w kostkach. 
091 39 106 54, 0502 276 902, 0502 
217 497.
• Sprzedam ogierka rocznego. 
Tel. 091 39 18 006. Czermnica.
• Sprzedam 3 jałówki, jedna wyso-
kocielna, po dobrych krowach. Tel. 091 
39 106 87.
• Sprzedam gospodarstwo rolne 15 
ha ziemi, ziemniaki jadalne 0,60 zł/kg, 
pietruszka 2 zł/kg, marchew 1 zł/kg. Tel. 
793 61 04 25.
• Sprzedam prosiaki. Brzozowo 
12.
• Sprzedam klacz ze źrebakiem i 
klaczkę 20 miesięcy. Tel. 091 39 17 623.
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. 
Tel. 091 39 21 070.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851, 0784 79 22 70.
• Józef Durkowski – usługi komi-
niarskie. 091 39 25 969, 0695 518 581.
• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.
• Transport, przeprowadzki 
– 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.
• MASAŻ I AKUPRESURA – wi-
zyty po uzgodnieniu terminu i godziny z 
pracownikiem Gabinetu Kosmetycznego 
w Nowogardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do klienta.
• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 
zł/ deklaracja. Tel. 695 770 724.
• Usługi ogólnobudowlane. 
664 189 336.
• Kamaz wywrotka – usługi trans-
portowe. Tel. 660 497 390.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.
• Remonty mieszkań a do z. 
667 435 942.
• Usługi elektryczne, instalacje 
mieszkaniowe, wyciąganie pionów, licz-
ników na zewnątrz.660 171 386.
• Gabinet kosmetyczny: tipsy, pe-
dicure, henna, makijaż. Boh. Warsza-
wy 103 a. Tel. 697 408 391.
• Kompleksowe remonty mieszkań 
wykonam. 608 364 330, 600 347 308.
• Remontujesz się? Zadzwoń!!! 
609 715 839. Najtańsza i najlepsza 
firma remontowo – wykończeniowa. 
Zajmujemy się: - montaż paneli podło-
gowych i ściennych, - kładzenie płytek 
podłogowych i ściennych wg Twojej 
fantazji, - płyty gipsowo – kartonowe 
(regipsy), - stolarka budowlana, - mon-
taż mebli kuchennych i systemowych 
– malowanie. Luksusowy efekt końco-
wy. Będziesz zadowolony. Gwaranto-
wane!!!
• Dachy, regipsy i podbitki. 
669 320 592.
• Usługi transportowe, przepro-

wadzki. 511 92 36 92.
• Usługi elektroinstalacyjne - sze-
roki zakres – również umowne podwy-
konawstwo. Tel. 0696 757 393.
• OGRODNIK – wykonam cię-
cie i formowanie drzew i krzewów 
owocowych. Fachowo, solidnie, tanio. 
508 842 201.
• Usługi budowlane, remonty, wy-
kończenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych i ściennych, regipsy, malo-
wanie, itp. 693 021 097.
• Dekarstwo, docieplenia, wy-
kończenia wnętrz tanio wykonam lub 
przyjmę każde zlecenie budowlane. 
Tel. 505 94 17 65.
• Usługi remontowo – budowlane. 
Tel. 784 053 493.

PRACA
• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa Zachodnia. 071 385 20 18.
• Zatrudnię kierowcę z kat. D. Tel. 
605 051 097.
• Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Żabowie zatrudni nauczyciela na-
uczania zintegrowanego na etat 9/18 od 
25.02.2008. Kontakt: tel. 091 39 106 94.
• Serwis Tachografów zatrudni 
elektromechanika. Tel. 601 275 900.
• Oferta pracy na fermie w Wołow-
cu. Kontakt 502 56 18 02.
• Firma Biznes Park zatrudni na 
wolne stanowisko: KSIĘGOWA. Miej-
sce wykonywania pracy ul. Nowy Świat 
8, 72-300 Gryfice. Zainteresowane oso-
by prosimy o składanie podania i CV 
na adres podany wyżej, dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 091 384 70 28 wew 25. 
• Zatrudnię recepcjonistkę, ku-
charkę i sprzedawcę. Tel. 602 474 266, 
091 39 20 091.
• Zatrudnię niewykwalifikowa-
nych i ślusarzy. 513 100 901.
• Emeryta lub rencistę do Mini-
ZOO (3 godz. dziennie). 513 100 901.

INNE
• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgodnie-
nia. 0605 522 340.
• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwarancji, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.
• Kupię drewno tartaczne, nada-
jące się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.
• Sprzedam TV Lg 21” na gwa-
rancji, cena do uzgodnieniaTel. 0605 
522 340.

• Sprzedam kuchenkę gazową i 
wypoczynek skórzany 3,2,1. Tel. 050 680 
18 19.
• Stare, poniemieckie drzwi, 
klamki – kupię. Tel. 886 105 901, 091 39 
22 337.
• Sklep „ADIX” ul. 700 lecia 17A 

(wejście Delikatesy Słowik, I piętro) za-
prasza – dekoracje, gadżety walentyn-
kowo-wiosenne, odzież, ręczniki. Niskie 
ceny. Cały asortyment nowy z Holandii.
• Sprzedam owczarki niemieckie, 
czarne podpalane, rodowodowe, 8 tygo-
dni, bardzo ładne. Tel. 091 39 20 106 po 
18.00.
• Sprzedam kompresator 6 atmo-
sfer, zbiornik 50 litrów, cena 300,00 zł. 
Tel. 091 39 20 106.
• Tanio sprzedam cegłę białą wa-
pienno-piaskową z rozbiórki, 15 tys. szt. 
Tel. 091 39 20 106 po godz. 18.00.
• Sprzedam tanio segment jasny, 
3,60 m, każdy zestaw można składać 
osobno. Wiadomość tel. 502 93 58 51.
• Sprzedam drzewo opałowe, z do-
wozem. Tel. 0663 349 053.
• Sprzedam tanio ratlerki ośmioty-
godniowe, czarne podpalane. Tel. 091 39 
14 109.
• Matematyka – wszystkie typy 
szkół – „nowa matura” – profesjonalnie. 
0604 124 623.
• GRZEJNIKI c.o. panelowe, nie-
mieckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysokości, 
do mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 
0691 686 772.
• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
niemieckie, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł, ogrzewanie + ciepła woda, dwu-
funkcyjne cena 1200 zł, zapłon iskro-
wy, gwarancja serwisowa, ekonomicz-
ne, tel. 0691 686 772.
• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, małe ga-
baryty, moc 18-21 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, abru, 
gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 
446 467.
• Do domku, pensjonatu – gazo-
we zasobnikowe podgrzewacze wody, 
firmy niemieckiej Vaillant, 130,160,190 
litr., stojące, idealne gdy są 2-4 łazien-
ki, kuchnie – to komfort ciepłej wody 
w domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

6 lutego 2008 r.
środa w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

375

12,000

REKLAMA

REKLAMA

Bal nad bale!
W dniu 30.01.2008 roku tj. środę odbył się w  Przedszkolu nr4 Bal 

Karnawałowy. Ważnym zwyczajem tego wydarzenia, były balowe stroje 
przedszkolaków. Nasza placówka zamieniła się w zaczarowaną krainę 
pełną, wróżek, czarodziejów, księżniczek, biedronek, spidermanów i in-
nych wspaniałych postaci z bajek. O oprawę muzyczną zadbał specjalnie 
zaproszony zespół muzyczny z Reska.

Tego typu zabawy są niezwykłą okazją 
do tego, aby dzieci z wszystkich grup, nauc-
zyciele i rodzice zintegrowali się ze sobą. 
Wszyscy bawili się wesoło i uśmiech nie 
znikał z twarzy pomimo wyczerpujących 
tańców.

Podczas balu zostały ogłoszone wyniki 
zorganizowanego przez nasze przedszkole 
konkursu „Kartka bożonarodzeniowa”. A 
oto laureaci konkursu:

1. Wiktoria Furmańczyk — Przedszkole nr l
2. Izabela Abagyan - Przedszkole nr 3
3. Wiktoria Zacharewicz - Przedszkole nr 4
4. Hubert Śluz - Przedszkole m- 4
5. Jonatan Kasperczak - Przedszkole nr 4
6. Sandra Pachnowska - Przedszkole nr 4
7. Nikola Dawgiełowicz - Przedszkole nr 4
8. Pola Iwanowska — Przedszkole nr 4

9. Patryk Michalczuk - Długołęka
10.Patryk Gibki - Żabowo
11 .Weronika Gardulińska - Wierzbięcin
12.Emilia Rogozinska — Orzechowe
13.Kamila Łysia - Szkoła Podstawowa nr 3
N a g r o d ą  d l a  l a u r e a t ó w  b y ł o 

zaproszenie na bal do naszego przedsz-
kola, a pamiątkowe dyplomy wręczyła 
organizatorka konkursu, nauczycielka mgr 
Małgorzata Bienias.

Pani dyrektor mgr Elżbieta Majchr-
zak składa serdeczne podziękowania 
wszystkim dzieciom uczestniczącym w 
przepięknej zabawie, zespołowi muzyc-
znemu oraz nauczycielom za opiekę nad 
balem. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Tekst - mgr Marzena Wiśniewska
Foto – Jan Korneluk
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 5

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 4 – DRUGI OSCAR DLA WAJDY? – nadesłali: 
Jan Nikicin z Włodzisławia, Regina czarnowska 
z Osowa, Dorota Jaworska z Sikorek, Bogumiła 
Urtnowska z Kulic, Eliza Zawadzka z Orzechowa, 
Krystyna Tretiak z Maszkowa, Elżbieta Lewandow-
ska ze Strzelewa, Teresa Młynarska ze Słajsina oraz 
z Nowogardu: Bogumiła Czupryńska, Szczepan 
Falacinski, Grażyna Jurczyk, Joanna Rojek,   Kry-
styna Zawidzka, Pelagia Feliksiak, Klaudia Jagiełło, 
Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Teresa 
Powalska, Zbigniew Szeremeta, Cezary Kubisz, Ha-

lina Stefańska, Jerzy Siedlecki, Halina Szwal, Barba-
ra Bartosik, Józef Górzyński, Helena Skobyranda, 
Nikola Grenda, Franciszek Palenica, Zdzisława 
Chorążyczewska, Danuta Majeranowska, 

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali: 
- Pelagia Feliksiak z Nowogardu,
- Nikola Grenda z Nowogardu,
- Eliza Zawadzka z Orzechowa.

Gratulujemy!

JAK W TV PLUS
W tym ogólnym bałaganie,
Narodu skromne marzenie,
Że Prezydent oraz Premier
Przed kamerą złożą oświadczenie
Potwierdzające ich stan umysłów
W sposób oczywisty:
- „Nie jestem mądrzejszy
Od 5-klasisty”!

NADZIEJA
Kiedy rok nowy wieszczą dzwony,
Notuję błędów moich rejestr,
Lecz nic akt skruchy jednostronny
Nie zmienia. To w porządku nie jest.
Darmo zadania sobie stawiam.
W tym roku basta. Ja strajkuję.
Niech raz świat wokół się poprawia
Ja się jedynie dostosuję.
Wierzę, że świat zmądrzeje nieco,
A politycy raczej sporo:
Miast się zajmować byle hecą,
Raźno do pracy się zabiorą.
Szef będzie ludzki, dzieci grzeczne,
Równości norma oczywista,
Kraty, więzienia niekonieczne,
W polu urodzaj, woda czysta,
Nikt nie popatrzy nieżyczliwie,
I nie nakrzyczy bez powodu…
Nadzieję zawsze trzeba żywić,
Jeśli tak łatwo ginie z głodu.

O ŹDŹBLE I KOŁKU
Kogut gromił kaczora:
”Zamilcz fanfaronie,
I przestań niepokoić 
wrzaskami ulicę!
Rozzłościła cię czerwień, 
co zdobi me skronie,
A nie widzisz szarłatu 
na swej własnej grdyce!”



14 M - Nr 9 (1646)

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 

 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 

„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki

Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
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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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 31.01.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Pracownik fermy, traktorzysta
3. Magazynier
4. Mechanik samochodowy
5. Ślusarz, spawacz
6. Monter stolarki okiennej 
PCV + prawo jazdy kat. B
7. Inż. Budownictwa
8. Psycholog, wychowawca, 
9. Strażnik więzienny
10. Kucharz
11. Kierowca kat. B z upr. na 
wózki widłowe
12. Obsługa fermy
13. Traktorzysta, dojarz
14. Pomocnik sprzedawcy
15. Pracownik magazynowy 
16. Kelner, pomoc kuchenna
17. Nauczyciel nauczania zinte-
growanego 
18. Operator żurawia budow-
lanego
OFERTY PRACY Z REJONU
1. Przedstawiciel regionalny 
(Szczecin)
2 .  K i e r o w c a  k a t .  B , C 
(Łoziennica)
3. Fileciarz ( Szczecin Dąbie )
4. Pomoc biurowa ( Osowo )

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 dyskr yminując ych 
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 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 form-
ie 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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Halowa liga LZS

Porażka Oldbojów, 
Błotno liderem

Niemałą sensacją zakończyła się siódma kolejka halowej ligi piłkarskiej 
nowogardzkiego LZS. Pierwszą porażkę odnieśli prowadzący do tej pory 
Oldboje.

UKS „TRÓJKA-NIEBIESKA TEAM” Nowogard – Kotwica 

Kołobrzeg 51 : 46 ( 10:11 ,10 : 17, 13 : 6, 18 : 12 )

W końcu przyjechał 
Kołobrzeg

Tabela po I rundzie

  Gier Zwyc. Poraż. Pkt. K zd. K st.
1 Kusy Szczecin 5 5 0 10 370 175
2 Olimpijczyk Drawsko Pom. 5 4 1 9 273 220
3 UKS 16 Koszalin 5 3 2 8 332 295
4 Trójka Nowogard 5 2 3 7 226 305
5 Minii Gier Radowo Małe 5 1 4 6 238 329
6 Kotwica 50 Kołobrzeg 5 0 5 5 214 329

Mecz z Kotwicą Kołobrzeg przekładany był już kilkukrotnie, ale w końcu 
zawodniczką znad morza udało się dotrzeć do naszego miasta.

Zaległy mecz z Kotwicą był zara-
zem ostatnim spotkaniem I rundy 
rozgrywek. Pojedynek był bardzo 
emocjonujący, ale zawodniczki Nie-
bieskiej Trójki pokonały rywalki 
z Kołobrzegu 51:46. Był to mecz 
walki. Sukces jest tym, większy, że 
w Kotwicy występują starsze o rok 
zawodniczki a tym samy silniejsze, 
wyższe i bardziej doświadczone. 

Goście już na początku meczu 
wywalczyli nieznaczną przewagę, 
którą utrzymywały. Oba zespoły 
popełniały bardzo dużo błędów włas-
nych jednak to częściej kołobrzeżanki 
mogły ponawiać akcje po własnych 
zbiórkach w ataku. Jednak końcówka 
meczu należała już do ambitnie wal-
czących zawodniczek Trójki. W 38 
min. meczu przy wyniku  42 : 44 Ela 
Wójcik trafiła rzut za 3, poprawiła to 
Nicole Ostaszewska za 2 i pięknym 
przechwytem i kontrą Kaja Podleś 
za 2 punkty i zwycięstwo stało się 

faktem.
Nasz zespół wystąpił w składzie : 

Podleś Karolina, Sosnowska Klaudia, 
Polińska Klaudia, Soska Iza, Osta-
szewska Nicole, Szwabowicz Agata, 
Wójcik Ela, Końka Kasia, Kubowicz 
Dominika, Korpa Justyna, Pabisiak 
Agnieszka.

„Ten mecz to kolejny przykład jak 
trzeba walczyć do końca. – powiedział 
po spotkaniu trener Rafał Rożek - Od 
początku meczu „nie szło”, dziewczyny 
grały za mało zespołowo, a przeciwnik 
zacieśniał grę pod koszem. Ale wygrała 
ambicja, która w sporcie jest bardzo 
ważna. Bardzo przeżywały mecz 
zawodniczki kontuzjowane, które nie 
mogły grać a to  ważne bo taka jest 
atmosfera w zespole.”

Następne mecze to już runda 
rewanżowa, która rozpoczyna się 2 
lutego o godz. 11 meczem z Kosza-
linem.

Andrzej Garguliński

Mistrzostwa rejonu 
w piłce ręcznej

W hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbyły się mistrzostwa rejo-
nu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. W obu kategoriach brały udział 
drużyny gospodarzy.

W kategorii dziewcząt wzięły 
udział tylko dwa zespoły. Repre-
zentacja ZSP walczyła z drużyną z 
Kołobrzegu wygrywając aż 16:9 choć 
do przerwy wynik brzmiał 7:6. Dzięki 
temu zwycięstwu zagrają w mistrzo-
stwach województwa.

Dziewczęta zagrały w składzie: 
Anna radan, Ola Król, Anna Król, 
Marika Zając, Joanna Gizińska, Jo-
lanta Brylak, Anna Jaszcz, Natalia 
Andrzejczak, Marlena Łydzińska, 
Emilia Jenios, Monika Wesołowska. 
Opiekunem zespołu jest Zbigniew 
Ceranka.

Tylko w nieco większej, bo trzyze-

społowej stawce, walczyli chłopcy z 
ZSP. Meczu z ekipą z Kołobrzegu wy-
grali 27:15 a drużynę ze Świnoujścia 
rozbili 23:6 i podobnie jak dziewczęta 
będą reprezentować nas w zawodach 
wojewódzkich. 

Chłopcy zagrali w składzie: Krzysz-
tof Michalski, Krzysztof Sylwestro-
wicz, Paweł Wojdyła, Karol Iwan, 
Patryk Kamiński, Arkadiusz Ada-
mek, Kamil Turski, Mateusz Czapski, 
Łukasz Baranowski, Adam Mościn-
ski, Paweł Pyrka, Dawid Łydziński, 
Andzrej Fecak. Opiekunem zespołu 
jest Jerzy Stolf.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Błotno 7 18 11-1,
2. Wołowiec 7 17 15-1,
3. Osowo 7 17 13-2,
4. Ostrzyca 7 16 17-3,
5. Oldboje 7 16 14-2,
6. Miętno 7 15 12-9,
7. Karsk 7 13 9-3,
8. Wyszomierz 7 12 16-6,
9. Słajsino 7 12 10-4,
10. Jarchlino 7 12 7-2,
11. Wojcieszyn 7 6 6-16,
12. Długołęka 7 5 5-9,
13. Dąbrowa 7 5 7-12,
14. Wierzbięcin 7 4 5-17,
15. Sikorki 7 4 4-15,
16. Nowogard 7 3 4-17,
17. Kulice 7 3 4-21,
18. Żabowo 7 1 2-19.

Lider mierzył się z Miętnem, które 
po początkowych sukcesach i długim 
utrzymywaniu się w czubie tabeli, po 
dwóch porażkach z rzędu spadło na 
ósmą pozycję. Ich postawę zaczęto 
tłumaczyć korzystnym teminażem 
czyli tym, że w pierwszych czterech 
kolejkach grało z zespołami z dołu 
tabeli. W meczu z Miętnem stali więc 
teoretycznie na straconej pozycji, ale 
zdołali sprawić sporą sensację poko-
nując dotychczasowego lidera 2:0, 
który po przełamaniu passy sześciu 
spotkań bez porażki został zepchnię-
ty na piątą pozycję.

Potknięcie Oldbojów wykorzystało 
Błotno, które wygrywając z Długołę-
ką 1:0 wysunęło się na szczyt tabeli. 
Tuż za nimi ze startą tylko jednego 
punktu plasują się Wołowiec (wygrał 
z Wierzbięcinien 2:0) 
i Osowa (wygrało z 
Żabowem 4:0).

Pierwsze zwycięstwo 
odniósł Nowogard, 
który pokonał Kuli-
ce 2:0, dzięki czemu 
nie ma już zespołu z 
zerowym dorobkiem 
punktowym.    

W tej chwili na dnie 

znajduje się Żabowo mające tylko 
jedno oczko na koncie.

Wyraźnie widać, że tabela podzieli-
ła się na dwie grupy, silniejszą i słab-
szą. Pierwszą i dziesiątą drużynę w 
tabeli dzieli sześć punktów, czyli tyle 
samo ile jedenastemu zespołowi w 
zestawianiu brakuje do dziesiątego.

Wyniki siódmej kolejki:
Kulice – Nowogard 0:2,
Oldboje – Miętno 0:2,
Słajsino – Sikorki 1:0,
Ostrzyca – Karsk 1:0,
Wyszomierz – Jarchlino 0:1,
Błotno – Długołęka 1:0,
Osowo – Żabowo 1:0, 
Wojcieszyn – Dąborwo 1:0,
Wołowiec – Wierzbięcin 2:0

Andrzej Garguliński

Uwaga wędkarze
Koło Miejsko – Gminne PZW Nowogard zaprasza na zebranie sprawo-

zdawczo – wyborcze Zarządu Koła, które odbędzie się 17 lutego o godzinie 
9.30 w Centrum Edukacji Przedsiębiorczości w Nowogardzie przy ul. Wojska 
Polskiego 3. Serdecznie zapraszamy członków naszego Koła.

Zarząd
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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•

CM

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

LEKARZ 
ALERGOLOG
przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącu

w budynku Pogotowia 
Ratunkowego 

w Nowogardzie

Rejestracja codziennie
pod nr. telefonu 

0 506 369 963
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czytaj na s. 3 

czytaj na s. 4

Powróci dawna świetność?

czytaj na s. 3

Styczniowe 
decyzje 
burmistrza
Bogaty 
program ferii

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

REKLAMA

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

P.H. Hurtpol  
ul.Młynarska 1a Nowogard 
zatrudni specjalistę ds. kadr i płac

Wymagamy:
• min. dwuletnie samodzielne    do-

świadczenie na podobnym stano-
wisku

• wykształcenie wyższe
• znajomość przepisów z zakresupra-

wa pracy, ubezpieczeń społecznych, 
podatku od  osób  fizycznych 

• znajomość programu Płatnik oraz 
systemu kadrowego-płacowego Aga

• doskonała organizacja  pracy.
Oferty: kadry@hurtpol.pl,  

tel. 091 579 29 18

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

czytaj na s. 6

Urząd Skarbowy 
radzi...

czytaj na s. 11

Konflikt 
w Pomorzaninie 
trwa
REKLAMA
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KALENDARIUM

5 LUTEGO
Imieniny: Adelajda, Agata, Al-
bin, Awit, Awita, Dobiemier, 
Izydor, Jakub, Jan, Justynian, 
Paweł, Piotr, Przybygniew i Strze-
żysława

6 LUTEGO
Imieniny: Amand, Amanda, 
Antoni, Bogdan, Bogdana, Boh-
dan, Bohdana, Dorota, Gaston, 
Joachim, Leon, Leona, Paweł, 
Plamena, Szymon, Tytus, Wedast 
i Werner
Dzień Bezpiecznego Internetu

2002 - Katastrofa górnicza w 
KWK Jas-Mos, w której zginęło 
10 górników.

7 LUTEGO
Imieniny: Alfons, Antoni, Egidia, 
Egidiusz, Eugenia, Idzi, Jakub, 
Jan, Karina, Mojżesz, Romeo, Ro-
muald, Ryszard, Sulimir, Sulisław, 
Teodor i Wilhelm 
1919 - Podpisano dekret o po-
wszechnym obowiązku służby 
wojskowej i o obowiązku szkolnym.

Kronika policyjna 

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.

Oferujemy druk 
ściennych kalendarzy 
indywidualnych, rodzinnych

 cena tylko 
38 zł 

Termin realizacji 1 dzień

Drukarnia FPW “Poligraf“
ul. Boh. Warszawy 7a

tel.: 091 39 22 165

W poniedziałek z posesji przy 
ulicy Lutyków skradziono przęsło 
ogrodzenia wykonane z rur i prętów. 
Wartość przedmiotu oszacowano na 
200 zł.

We wtorek policjanci zostali po-
wiadomieni, że przy krajowej „szóst-
ce” między Olchowem a Kikorzami 
znajduje się ranny pies bokser ze 
szczeniakim. Wezwano weterynarza, 
który odwiózł zwierzęta do schroniks 
w Sikorkach.

W środę w sklepie „Netto” zatrzy-
mano kobietę, która usiłował ukraść 
artykuły spożywcze wartości 5 zł. Pa-
trol policji ukarał ją za to mandatem 
wysokości 100 zł.

W czwartek mieszkaniec Stargardu 
Szczecińskiego po opuszczeniu mu-
rów więzienia postawił to uczcić. Przy 

okazji spożył na tyle dużo alkoholu, 
że w pewnym momencie wskoczył 
na maskę samochodu czekającego na 
czerwonym świetle przy ulicy 700-
lecia. Wezwany patrol policji zawiózł 
go na komisariat. Tam znieważył on 
policjantów, groził im i ich rodzinom 
śmiercią oraz utrudniał czynności 
służbowe. Następnego dnia w trybie 
przyspieszonym trafił przed oblicze 
sądu. Jego obrońca wniósł o badania 
psychiatryczne w związku, z czym 
sprawa toczyć będzie się normalnym 
trybem.

W sobotę na skrzyżowaniu ulic 
Bohaterów Warszawy i Poniatowskie-
go jadący samochodem ford escort 
uderzył w krawężnik uszkadzając 
sobie koło. Wezwał więc policję. Gdy 
na miejsce przybył patrol funkcjona-

riusze nabrali podejrzeń, ze kierowca 
jest w stanie nietrzeźwym. Postano-
wili to sprawdzić. Badanie alkoma-
tem potwierdziło ich przypuszczenia, 
kierowca miał w wydychanym powie-
trzu około 1,55 promila alkoholu.

W niedzielę ujawniono nietrzeź-
wego kierowcę. Tym razem przy ulicy 
Dworcowej. Jarosław G. jechał oplem 
kadetem mając około 1,5 promila 
alkoholu.

Tego dnia zgłoszono również kra-
dzież telefonu komórkowego sony 
ericsson 580 i wartości 700 zł. Dom 
kradzieży doszło w nocy z soboty na 
niedzielę w Restauracji „Przystań”.

Ag

Ostatni dzień Aukcji Obrazów!
Przypominamy, że jeszcze tylko 

dzisiaj można licytować obrazy na 
aukcji ogłoszonej w numerze 6 „DN” 
z dnia 22 stycznia br. Informujemy, że 
część dochodu z aukcji przeznacza-
my na cel charytatywny. Ze względu 
na pionierską aukcję i nieprzewi-
dywalny jej wynik finansowy nie 
uzgadnialiśmy szczegółów z żadnym 
z potencjalnych beneficjentów by nie 
stwarzać być może niespełnionych 
nadziei. Każdy kupujący osobiście 

wybierze beneficjenta, któremu prze-
każe określoną kwotę.

Obrazy można oglądać na stro-
nie internetowej www.domjudy.
pl/dziennik/

oraz wewnątrz numeru 6 „DN” z 
dnia 22.01.08. 

Zasady licytacji pod numerem tel 
0 91 39 21 165  - dzisiaj w godz. 8 
– 16 oraz na wymienionej stronie 
internetowej.

Red. 

Podziękowania
Serdeczne podziękowania za zor-

ganizowanie uroczystości księdzu 
proboszczowi Grzegorzowi Zaklice, 
księdzu biskupowi Marianowi Kru-
szyłowiczowi, wszystkim księżom, 
ministrantom i przybyłym gościom, 
którzy uczestniczyli w poświęceniu 
dzwonu w Karsku

składają Sołtys 
i mieszkańcy Karska 

Apel do Pedagogów i Uczniów !
Franciszek Karolewski rozpoczyna 

opracowywać monografię szkolni-
ctwa na Ziemi Nowogardzkiej od 
roku 1945 do chwili obecnej.

W związku z tym nasz apel – wszy-
scy którzy mają z tego okresu do-
kumenty, zdjęcia, kroniki, pamiątki 
proszeni są o kontakt z autorem 
lub redakcją „Dziennika Nowo-

gardzkiego”. Wszelkie materiały po 
skopiowaniu zostaną zwrócone ich 
właścicielom.

Szczegónie autorowi zależy na 
materiałach faktograficznych z pierw-
szych lat osadnictwa w Nowogardzie. 
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Red.

Oddam 
potrzebującym…
• Łóżko piętrowe – sosna , z dwoma 

materacami,
• Łóżko pojedyńcze – sosna, z ma-

teracem.
• Biurko sosnowe.
Zgłaszać się do Chrześcijańskiego 

Centrum Pomocy lub do pastora 
Cezarego Komisarza.

Uwaga 
wędkarze

Koło Miejsko – Gminne PZW 
Nowogard zaprasza na zebranie 
sprawozdawczo – wyborcze Zarządu 
Koła, które odbędzie się 17 lutego o 
godzinie 9.30 w Centrum Edukacji 
Przedsiębiorczości w Nowogardzie 
przy ul. Wojska Polskiego 3. Serdecz-
nie zapraszamy członków naszego 
Koła.

Zarząd

Wybrano Radę Społeczną Szpitala
Podczas ostatniej Sesji Rady Miej-

skiej podjęto uchwałę zmieniającą 
skład osobowy Rady Społecznej Szpi-
tala. Odwołano z funkcji członka Rady 
radnego Krzysztofa Kosińskiego, który 
już wcześniej złożył rezygnację oraz 
odwołano przedstawiciela wojewo-
dy Mieczysława Cedro. W miejsce 
Krzysztofa Kosińskiego wybrano wójta 
Gminy Osina Wiesława Tomkowskie-
go, a w miejsce pana Cedro wojewoda 
rekomendował Artura Danilewskiego 
– Rada kandydaturę zaakceptowała. 
Jedynym oponetem był radny Jerzy 
Kaczmarski, który krytykował upartyj-

nienie Rady Społecznej Szpitala oraz 
ingerencje wojewody w prace organu 
z samej nazwy Społecznego!

Obecny skład Rady odpowiada na-
zwie szpitala REJONOWY – wchodzą 
do niej:

Burmistrz Kazimierz Ziemba (obli-
gatoryjnie – jest członkiem PSL), bur-
mistrz Dobrej Wilczak (bezpartyjna), 
wójt Wiesław Tomkowski (bezpartyj-
ny), Witalij Grebieniuk (bezpartyjny), 
Artur Danilewski (Platforma Oby-
watelska). Czy to jest upartyjnienie? 
– ripostował Burmistrz…

LMM 
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Burmistrz informuje…
Podczas każdej Sesji RM burmistrz informuje radnych o dycyzjach i roz-

strzygnięciach jakie podjął w okresie między Sesjami. Aby nie zajmować 
cennego czasu radni otrzymują informacje na piśmie. Oto niektóre decyzje 
z miesiąca stycznia:

Gospodarka komunalna:
- Podpisano umowę z Tadeuszem Soroką na świadczenie usług wetery-

naryjnych bezdomnym zwierzętom. Za wyłapanie bezdomnego zwierzęcia 
– 290 zł, za  dzienną opiekę i utrzymanie  jednego zwierzęcia – 7,80 zł. Górna 
granica wydatków na ten cel została ustalona 

na 35 tys. zł.
-Podpisano umowę z ZUK na opróżnianie pojemników selektywnej zbiórki 

odpadów . Umowa zawarta na okres 7 miesięcy opiewa na kwotę ok.26 tys. 
zł.

- Zakład Uslugowy DOMEL zajmie się wycinką drzew. Za kwotę 3 500 zł 
wytnie: 

w Sikorkach – 2 drzewa, przy drodze wewnętrzej ul. Boh. Warszawy – 3 
drzewa, przy drodze w Ostrzycy – 1 drzewo.

- Do 18 lutego można składać oferty na budowę oświetlenia zewnętrznego 
koscioła pw WNMP. Wartość kosztorysową robót ustalono na poziomie 
79 295 zł.
Inwestycje:

- w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji dotyczącej prze-
budowy obiektów Szkoły Podstawowej nr 4. Pracownia Projektowania Archi-
tektoniczno-Budowlanego ze Szczecina wykona do września br.odpowiednią 
dokumentację za kwotę 85 400 zł.

- Do 11 lutego można składać oferty na powierzchniowe utwardzanie na-
wierzchni kolejnego odcinka drogi gminnej w Wojcieszynie.

- Ukończono remont swietlicy wiejskiej w Czermnicy – uzupełniono tynki 
na scianach i suficie, pomalowano całe pomieszczenie i uzupełniono braki w 
podłodze sceny. Koszt robót 

5 889,53 zł.
Nieruchomości i geodezja:

- zbyto 31 lokali mieszkalnych za sumę 19 227,71 zł.
- sprzedano działkę budowlaną przy ul. Radosława 7e za 36 000  zł (1003 

m.kw.).
- sprzedano działkę z budynkiem gospodarczym przy ul. Radosława 10a 

za 99 000 zł.
opr. LMM

Powróci dawna  świetność?
Stojący w centrum miasta budynek po byłym przedszkolu ma nowego 

właściciela, jest więc szansa, że powróci on do dawnej świetności.

Budynek straszy od lat. Jego 
poprzedni właściciel, policki przed-
siębiorca zajmujący się niegdyś 
utrzymaniem nowogardzkiej ziele-

ni zamierzał urządzić w nim biura 
swojej firmy. Przegrał jednak kolej-
ny przetarg przez co musiał zmienić 
plany. Wyniósł się wiec z naszego 
miasta pozostawiając niezabezpie-
czony budynek. Do jego środka 
mógł wejść każdy, również zwyczaj-
ni wandale i efekty ich działalności 
są tam widoczne do tego stopnia, że 
stanowi on zagrożenie dla każdego, 
kto wejdzie do środka.

Widok niszczejącego „przed-
szkola” jest tym bardziej bolesny, że 
pod względem architektonicznym 
jest to bardzo ciekawy budynek o 
ogromnym potencjale. Mogłaby 
top być prawdziwa ozdoba centrum 
miasta, jego perełka, zamiast tego 
mamy ruderę, która chluby nam 
nie przynosi. Jest jednak szansa, 

Będzie jezdnia, ale później

że ta sytuacja ulegnie po-
prawie. Niedawno budy-
nek znalazł się w rękach 
nowego właściciela. Jest 
nim ta sama osoba, która 
otworzyła sklep obuw-
niczy w byłej księgarni 
„Bajka”. Nie chciała jednak 
zdradzać swoich planów 
ani niczego komentować. 
Niemniej na nowo wróciły 
nadzieje, że powróci on do 
dawnej świetności. 

Ag 

Rozsypujący się komin starego 
przedszkola dobitnie świadczy, ze 
budynkowi potrzebny jest remont...

Planowana budowa drogi łączącej rondo w rejonie dworca z ulicą 700-
lecia ruszy nieco później niż początkowo zakładano.

Droga miałaby odciążyć nieco za-
tłoczone ulice naszego miasta. Gmina 
poczyniła już nawet pewne działania 
w kierunku realizacji tego pomysłu, 
te się jednak opóźniają.

Teren, przez, który ma biec droga 
należy do PKP. Gmina wystąpiła do 
Kolei o przekazanie jej tego gruntu 
bezpłatnie. Jak powiedział burmistrz 
Kazimierz Ziemba jest szansa, że tak 
się stanie. W odpowiedzi do pracy 

wzięli się geodeci, którzy wydzielili 
działkę, przez którą ma biec droga. 
Taki podział działki nie był jednak 
adekwatny do potrzeb, trudno byłoby 
zrobić na niej drogę. Dlatego wkrótce 
geodeci mają wykonać nowy podział 
uwzględniający potrzeby i wówczas 
rozpoczną się dalsze procedury. Kie-
rowcy czekają z niecierpliwością.

Ag

Będzie droga?

...podobnie jak drzwi wejściowe i okna.
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

ś   p. 
Marity Pluta 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
rodzina

PODZIĘKOWANIA

Dla młodzieży szkolnej przygoto-
wano bogaty program zajęć na czas 
ferii zimowych.

W tym miejscu podajemy imprezy 
i zajęcia organizowane przez szkoly. 
Program zajęć w NDK i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w innym miej-
scu.

9 LUTEGO
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

(Gimnazjum nr 2 i II LO)
10:00-15:00 
Turniej piłki siatkowej dziewcząt i 

chłopców Gimnazjum nr 2 i II Liceum 
Ogólnokształcącego. 

11 LUTEGO
Szkoła Podstawowa nr 1
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
9.00 – 12.00
Zajęcia plastyczne, kurs udzielania 

pierwszej pomocy
Konkurs plastyczny, gry i zabawy 

sportowe
Zajęcia plastyczne, intelektualne dla 

klas I – III, rebusy, krzyżówki
Matematyka na wesoło
Łamigłówki językowe – kultura 

języka
Zajęcia przyrodnicze „ochrona 

przyrody”
Gry i zabawy na świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 3
9.00 – 11.00
9.00 – 10.00
Zajęcia sportowe
Zajęcia teatralne

Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

Gry i zabawy z językiem angiel-
skim

Gry i zabawy edukacyjne
Rozgrywki sportowe

Szkoła Podstawowa Błotno
9.00 – 13.00
 Zajęcia organizacyjne: zabawy inte-

gracyjne, wykonanie plakatu „Zima” z 
wykorzystaniem 7 inteligencji

Szkoła Podstawowa Długołęka
9.00 –12.00
 „Magiczny poniedziałek”. W 

świecie znaków i symboli – odczyty-
wanie, tworzenie map i planów. Jak 
zostać jak detektywem? Posługujemy 
się wykonanym planem.

Ukryty skarb -marsz terenowy z 
wykorzystaniem kompasu – szukamy 
obiektu zaznaczonego na planie

Szkoła Podstawowa Orzechowo
9.00 – 13.00 
Zajęcia świetlicowe – przygoda z 

książką. 

Szkoła Podstawowa Strzelewo
8.00 – 12.00
 Gry i zabawy sportowe + ognisko.
 Konkurs pt. „Przyroda zimą”

Szkoła Podstawowa Wierzbięcin
9.30 – 12.30
9.30 – 12.30
9.30 – 12.30
10.00 -12.00
16.00 – 18.00
Zajęcia plastyczne „W krainie baś-

ni”.
Konkurs gier komputerowych
Uzupełniamy ptasie stołówki
Zajęcia SKS
Zajęcia SKS
Szkoła Podstawowa Żabowo
10.00 – 14.00 Zajęcia artystyczne 

Gimnazjum nr 1
9.00 – 10.30
9.00 – 10.30
10.00 – 12.00
10.30 – 12.00
Zajęcia sportowe – koszykówka
Matematyka – rozwiązywanie 

testów
Język polski dla klas III – rozwiązy-

wanie testów
Zajęcia sportowe – piłka nożna i 

siatkowa
Gimnazjum nr 3
9.00 – 11.00
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
11.00 – 13.00
Zajęcia z j. angielskiego
Zajęcia historyczne
Zajęcia matematyczne
Zajęcia sportowe

Opr. LMM

Ferie zimowe w szkołach 
Gminy Nowogard 
– pierwszy tydzień

Targi edukacyjne “Aspiracje 
2008” w Goleniowie        

Aspiracje 2008  są to  Targi Edukacyjne zorganizowane na terenie powiatu 
goleniowskiego. Na chwilę obecną, swój udział  zapowiedziało kilkanaście 
szkół wyższych, Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomor-
skiego, Regionalny Ośrodek Programu Młodzież w  Działaniu, doradcy 
zawodowi . Targi te odbędą się 23 lutego w godzinach 11.00 -17.00 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych  w Goleniowie, ul. Niepodległości 1. 

PRZEKAŻ l % SWOJEGO PODATKU NA 

REHABILITACJĘ 10-MIESIĘCZNEJ

NIKOLI ŻUKOWSKIEJ

D ro dzy  Państ wo,  1 %  swo -
jego podatku możecie przekazać 
na leczenie i rehabilitację osób 
niepełnosprawnych.

Moja córeczka Nikola urodziła się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową 
na przejściu kręgosłupa piersio-
wo-lędźwiowego, ma całkowicie 
bezwładne nóżki i wymaga codzien-
nej rehabilitacji oraz specjalistycznej 
pielęgnacji, by w przyszłości mogła 
funkcjonować samodzielnie. Koszty 
związane z codzienną rehabilitacją 

i pielęgnacją tak chorego dziecka 
dalece przewyższają moje dochody, 
koszt 2-tygodniowego turnusu re-
habilitacyjnego wynosi 3700 PLN, 
a Nikola musi jeździć kilka razy do 
roku na taki turnus.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja posiada status Or-
ganizacji Pożytku Publicznego 
(OPP),

KRS: 0000037904
A b y  p i e n i ą d z e  t r a f i ł y 

bezpośrednio na konto Nikoli w 
Fundacji, należy w zeznaniu po-
datkowym:

PIT-28 : póz. 135, PIT-36 : póz. 311, 
PIT-36L: póz. 107, PIT-37 : póz. 123 
PIT-38 : póz. 59 wpisać:

Na leczenie i rehabilitacje Nikoli 
Żukowskiej, numer konta : 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362 „

Wszystkim, którzy chcieliby 
wspomóc rehabilitację Nikoli bardzo 
serdecznie dziękuje.

Mama Nikoli

GGT 2008 to Europejski Turniej 
Gier Komputerowych gier typu 
Enemy Territory. Finał  turnieju 
rozegrany zostanie w sali widow-
iskowej Goleniowskiego Domu 
Kultury. Weźmie w nim udział 5 
drużyn z Polski i 3 drużyny Europe-
jskie. Pomimo faktu, że będzie to 
pierwsza edycja turnieju impreza 
traktowana jest przez graczy i serwisy 
poświęcone grom komputerowym, 
jako jedna z największych imprez 
tego typu w Polsce. Szeroka kampa-
nia informacyjna spowodowała, że 
nazwa GGT jest już rozpoznawalna 
w sieci i stanowi synonim profes-

jonalnie przygotowywanego turni-
eju gier komputerowych. O dużym 
zainteresowaniu świadczą statystyki 
odwiedzin strony internetowej, liczby 
drużyn biorących udział w eliminac-
jach on line- do turnieju i widzów 
oglądających rozgrywki w ramach 
tej imprezy. 

Turniej odbędzie się w Golenio-
wie w dniach 22-24 lutego 2008 r. 
w Goleniowskim Domu Kultury, ul. 
Słowackiego 1, 

Opr. LMM
Dokładny plan imprezy dostępny 

na stronie www.ggt2008.pl

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów 

do naszego grona, na nasze wspólne 
spotkania. 

Z nami nigdy nie będziecie samot-
ni. Spotykamy się w każdy poniedzia-
łek i piątek 

W godzinach od 9 do 12.
Członkom Polskiego Związku 

Emerytów i Rencistów przypominam 
- nie zapomnijcie opłacić składki na 
ZKP.

Alina Ochman
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 25.02.2008 r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki.

Wymagane kwalifikacje:
1)  studia magisterskie na kierunku zgodnym lub zbliżonym 
albo studia magisterskie na kierunku innym niż informatyka, 
i ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki,
2)  przygotowanie pedagogiczne

Kontakt: wicedyrektor szkoły – Piotr Łąpieś 
– nr tel. (091) 39 21 162

KSM TRADING SP. Z O.O.
ul. Nadtorowa 14 C

tel./fax (091) 392 69 43, (091) 392 71 13, www.ksm-trading.pl

RABAT - 5% przy naprawie węży hydraulicznych
RABAT - 25% na kultywatory

RABAT - 15% na maszyny Taarup
ZMIENIONE GODZINY PRACY

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

oferuje:
- duży wybór maszyn rolniczych,
- części zamienne do ciągników i maszyn różnych marek,
- przyczepy do transportu bali drewnianych Palms,
- wciągarki leśne i kleszcze zrywkowe Fransgard,
- produkujemy rozdrabniacze gałęzi,
- sprzedaż filtrów do wszystkich typów pojazdów,
- naprawa węży hydraulicznych końcówkami PARKER – ceny
   promocyjne,
- oleje silnikowe i hydrauliczne,
- części do uprawy ziemi, ochrony roślin, technika żniwna, leśna.

Dnia 7 lutego 2008 r. (czwartek) 
w godz. od 15.00 do 16.00 w sklepach „Biedronka” 

Odbędzie się zbiórka artykułów spożywczych 
w ramach akcji 

DOŻYWIANIA DZIECI.
Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję. 

Dziękujemy.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 
(od 1-12 lat bez prowizji)

Plac Wolności 9 pok. 7a

•
•
•
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4Wyniki zdawalności egzaminów 

praktycznych na kategorię B. 

L.p. Numer i nazwa ośrodka szkolenia kierowców Miejscowość Ilość
zdających/poz %

1 00213204 Nauka Jazdy „ZYGUŚ” Żarnowo 15/8 53,3
2 00163204 „Akademia BRD” Tadeusz Pietrzak Goleniów 146/69 47,3
3 00203204 Nauka Jazdy PROMOCJA Edyta Kulak Nowogard 102/42 42,9
4 00153204 Jerzy Mikołajek Goleniów 72/30 41,7
5 00123204 „EDRO” Cezary Waluś Goleniów 186/66 35,5
6 00103204 „NAUKA JAZDY”Adam Fedeńczak Nowogard 811/258 31,8
7 00083204 Zbigniew Makarewicz Goleniów 150/46 30,7
8 00023204 „OMEGA” Jolanta Małecka Goleniów 51/15 29,4
9 00223204 SNJ Marcin Budny Goleniów 7/2 28,6
10 00033204 Liga Obrony Kraju Goleniów 86/24 27,9
11 00173204 „ABD „Adam Aniuksztys Nowogard 100/24 24,0

RAZEM 1726/584 34,2

Zestawienie wykonano na podstawie informacji o uzyskanych przez 
osoby egzaminowane wynikach egzaminów przekazane przez dyrektorów 
ośrodków egzaminowania w Szczecinie, Gorzowie Wlkp., Koninie, Słupsku 
oraz Koszalinie.

Srednia zdawalność na kategorię B 
w powiecie:  34,17%

W oparciu o informacje uzyskane 
z WORD Szczecin, w okresie od 01 
lipca do 31 grudnia 2007 r. ilość pozy-

tywnie zdanych egzaminów praktyc-
znych na kat B prawa jazdy wynosi w 
tym ośrodku egzaminowania 37,5 % 
(poprzednie półrocze 36,6%).

Opr.red. LMM

NDK

Oferta artystyczna 
na luty 2008

- 09.02.2008 r. (sobota), godz. 
17.00 Nowogardzki Dom Kultury 
(sala widowiskowa) zaprasza na 
spektakl noworoczny pt. „Królewna 
Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków” 
w reż. Anety Drążewskiej. Spektakl 
zorganizowany jest dla jednej z nowo-
gardzkich firm oraz dzieci z domów 
dziecka. 

- 11.02.2008 - 15.02.2008 r. No-
wogardzki Dom Kultury zaprasza 
wszystkie dzieci chętne w wieku od 7 
do 14 lat na zorganizowane bezpłatne 
ferie zimowe. Istnieje możliwość wy-
kupienia obiadu. 

- 11.02.2008 - 15.02.2008 r. pod-
czas ferii zimowych zajęcia wszyst-
kich kół zainteresowań istniejących 
w Nowogardzkim Domu Kultury 
odbywają się według ustalonego 
planu zajęć (kontakt uczestników z 
instruktorem prowadzącym).

- 14.02.2008 r., (czwartek) godz. 
17.00 – Nowogardzki Dom Kultury 
(sala widowiskowa) zaprasza zako-
chanych i nie tylko na widowisko 
walentynkowe pt. „Gwiezdne wojny 
czyli sceny z życia Wenusjanek 
i Marsjan” wg scenariusza Edyty 
Turowskiej, reż. Jolanta Gornowska. 
Wstęp bezpłatny. 

- 28.02.2008 r. (czwartek), godz. 
10.00 Nowogardzki Dom Kultury 
zaprasza na       X Turniej Poloneza 
Studniówkowego o Puchar Burmi-
strza Nowogardu, w których udział 
biorą szkoły ponadgimnazjalne z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. 

- 29.02.2008 r. (piątek), godz. 
10.00 Nowogardzki Dom Kultury 
zaprasza na eliminacje rejonowe 
Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego, Poezji Śpiewanej i Teatrów 
Jednego Aktora.

TERMINARZ FILMOWY 
na LUTY 2008

SKARB NARODÓW: 
KSIĘGA TAJEMNIC
USA, przygodowy  
–  124’ 12 zł od 12 lat
08.02.2008 godz. 19.00
09.02.2008 godz. 19.00
10.02.2008 godz. 19.00
  

RATATUJ
USA, animowana komedia 
familijna  –  110’ 
Zbiorowy – 10 zł, Normalny 
- 12 zł,  b/o
12.02.2008 godz. 17.00
13.02.2008 godz. 17.00
15.02.2008 godz. 17.00
16.02.2008 godz. 17.00
17.02.2008 godz. 17.00
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Urząd Skarbowy radzi…
Koszty uzyskania przychodu 

w 2007 r.
• Miesięcznie 108,50 zł z jednego 

stosunku pracy, rocznie 1.302,00 zł
• Z kilku stosunków pracy nie może 

przekroczyć rocznie 1.953,23 zł
• Miesięcznie 135,63 zł z jednego 

stosunku pracy dla dojeżdżających, 
rocznie 1.627,56 zł

• Z kilku stosunków pracy dla do-
jeżdżających nie może przekroczyć 
rocznie 2.441,54 zł

Jeżeli roczne koszty uzyskania 
przychodów są niższe od wydatków 
na dojazd do zakładu lub zakładów 
pracy środkami transportu autobu-
sowego, kolejowego, promowego lub 
komunikacji miejskiej, w rocznym 
rozliczeniu podatku koszty te mogą 
być przyjęte w wysokości wydatków 
faktycznie poniesionych, udoku-
mentowanych wyłącznie imiennymi 
biletami okresowymi.

UWAGA! W sytuacji gdy uzyskany 
przez podatnika w 2007 r. dochód nie 
przekroczy kwoty 3.015,00 zł, (kwota 
wolna od podatku - nie powstanie 
obowiązek zapłaty) również należy 
złożyć zeznanie roczne.Zasada ta, do-
tyczy także tych podatników, którzy 
w ciągu roku ponieśli stratę.
MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO 

ROZLICZENIA DOCHODÓW
Zgodnie z ogólną zasadą prawa 

podatkowego każdy podatnik sa-
modzielnie opodatkowuje swoje 
dochody. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 
poz. 176 ze zm.) przewiduje wyjątki 
od tej reguły.

Prawo do łącznego opodatkowania 
dochodów zostało przyznane:

1. Małżonkom,
2. Podatnikom, których małżon-

kowie zmarli przed upływem roku 
podatkowego lub po jego upływie, 
ale przed złożeniem zeznania podat-
kowego,

3. Osobom samotnie wychowują-
cym dzieci.

Prawo do skorzystania z prefe-
rencyjnego sposobu rozliczenia 
podatku zostało uzależnione od 
spełnienia ustawowo określonych 
warunków. Wybór wspólnego opo-
datkowania jest korzystny zwłaszcza 
dla małżeństw, w których jedno z 
małżonków zarabia dużo mniej lub 
nie zarabia wcale. Wybór wspólnego 
opodatkowania dochodów pozwala 
bowiem zapłacić podatek według 
niższej stawki (podatek określa się 
w podwójnej wysokości podatku 
obliczonego od połowy łącznych 
dochodów małżonków)

Wspólne rozliczenie 

małżonków:
Z wnioskiem o wspólne opodat-

kowanie dochodów mogą wystąpić 
małżonkowie, jeżeli:

- oboje podlegają nieograniczone-
mu obowiązkowi podatkowemu w 
Polsce, czyli mający miejsce zamiesz-
kania na terytorium Polski,

- związek małżeński oraz wspól-
ność majątkowa trwały cały rok 
podatkowy,

- do żadnego z małżonków nie 
stosuje się

przepisów o zryczałtowanym po-
datku dochodowym (z wyjątkiem 
uzyskiwania przychodów z tytułu 
umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy lub innych umów o 
podobnym charakterze) oraz żaden z 
małżonków w roku podatkowym nie 
korzystał z opodatkowania według 
19%-owej stawki podatku od docho-
dów z działalności gospodarczej.

Małżonkowie mogą rozliczyć się 
wspólnie na wniosek

- w zeznaniu podatkowym wystar-
czy zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
w części dotyczącej wyboru sposobu 
opodatkowania - w terminie nie 
później niż określonym dla złożenia 
zeznania za rok podatkowy, czyli do 
30 kwietnia 2008 r.
Osoby samotnie 

wychowujące dzieci:
Podobnie jak w przypadku małżon-

ków, na wniosek podatnika złożony w 
terminie przewidzianym na złożenie 
zeznania rocznego, tj. do 30.04.2007 
r., możliwa będzie zapłata podatku w 
podwójnej wysokości, ale od połowy 
dochodu uzyskanego przez osoby 
samotnie wychowujące w roku po-
datkowym:

• dzieci małoletnie,
• dzieci, bez względu na ich wiek, 

na które, zgodnie z odrębnymi prze-
pisami, pobierany był zasiłek pielęg-
nacyjny,

• dzieci do ukończenia 25 lat uczące 
się w szkołach (w tym szkołach wyż-
szych), jeżeli w roku podatkowym 
dzieci te nie uzyskały dochodów, z 
wyjątkiem dochodów wolnych od 
podatku dochodowego, renty ro-
dzinnej oraz dochodów w wysokości 
niepowodującej obowiązku zapłaty 
podatku.

Za osobę samotnie wychowującą 
dzieci uważa się jednego z rodziców 
albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba 
ta jest panną, kawalerem, wdową, 
wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem 
albo osobą, w stosunku do której 
orzeczono separację w rozumieniu 
odrębnych przepisów.

Za osobę samotnie wychowującą 
dzieci uważa się również osobę po-
zostającą w związku małżeńskim, 
jeżeli jej małżonek został pozbawiony 
praw rodzicielskich lub odbywa karę 
pozbawienia wolności.

Z prawa do preferencyjnego rozli-
czenia nie można skorzystać wtedy, 
gdy do osoby samotnie wychowującej 
dzieci lub do jej dziecka mają zasto-
sowanie przepisy o podatku linio-
wym lub ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym. Wyjątek, tak 
jak w przypadku małżonków, dotyczy 
opodatkowania ryczałtem ewiden-
cjonowanym przychodów z najmu, 
dzierżawy itd.
ULGI I ODLICZENIA

W ROZLICZENIU ZA 2007 R.
Wysokość wydatków podlegających 

odliczeniu od dochodu (przychodu) lub 
od podatku ustalana jest na podstawie 
dowodów stwierdzających ich poniesienie. 
Dowodów tych, nie należy dołączać do 
zeznania, należy je jednak przechowywać 
do czasu upływu okresu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego.

ODLICZENIA OD DOCHODU:
1. Ulga na internet:
Przepisy przewidują dwa warunki, 

których spełnienie uprawnia do do-
konania odliczenia:

1) podatnik poniósł wydatki na 
użytkowanie sieci internet w lokalu 
(budynku) będącym jego miejscem 
zamieszkania,

2) poniesione wydatki udokumen-
towane zostały zapłaconą fakturą 
VAT z widniejącym na niej imieniem 
i nazwiskiem podatnika (jako nabyw-
cy usługi).

W przypadku odliczenia wydatków 
poniesionych z tytułu użytkowania 
internetu, liczy się nie zameldowanie 
czy tytuł prawny do lokalu mieszkal-
nego, ale miejsce zamieszkania, czyli 
miejsce faktycznego przebywania z 
zamiarem stałego pobytu.

Z odliczenia skorzysta tylko ten 
podatnik (domownik), na którego 
imię i nazwisko została wystawiona  
faktura! W sytuacji zatem, gdy użyt-
kownikami internetu są małżonkowie 
i obydwoje ponoszą wydatki  z tego 
tytułu, to – aby obydwoje mogli 
skorzystać z odliczenia – na fakturze 
muszą widnieć zarówno dane osobo-
we męża jak i żony.

Taka sama zasada ma zastosowanie 
do pozostałych domowników.

WAŻNE!: w fakturze musi zostać 
wyraźnie wyodrębniona wartość 
usługi internetowej

(w przypadku pakietów obej-
mujących np. usługi TV, internet, 
telefon).

Odliczeniu od dochodu podlegają 
tylko faktycznie poniesione wydatki, 
jednakże w kwocie nie większej niż 

ustanowiony limit = 760 zł.
Jest to limit, który przysługuje każ-

demu z małżonków lub domowników 
odrębnie. Oznacza to, iż w przypadku 
gdy faktura wystawiona jest na oboje 
małżonków limit odliczenia stanowi 
kwotę 1.520,00 zł (760,00 zł x 2).

Prawo do skorzystania z odliczenia 
przysługuje również podatnikom 
opłacającym zryczałtowany podatek 
dochodowy w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych.

2. Ulga rehabilitacyjna:
Ulga dotyczy wydatków na cele 

rehabilitacyjne oraz wydatków zwią-
zanych z ułatwieniem wykonywania 
czynności życiowych niepełnospraw-
nym.

Z ulgi może skorzystać:
- osoba niepełnosprawna,
- podatnik, na którego utrzymaniu 

są osoby niepełnosprawne: współ-
małżonek, dzieci własne i przyspo-
sobione, dzieci obce przyjęte na 
wychowanie, pasierbowie, rodzice, 
rodzice współmałżonka, rodzeństwo, 
ojczym, macocha, zięciowie i synowe 
- jeżeli dochody tych osób niepełno-
sprawnych w roku podatkowym nie 
przekraczają kwoty 9.120,00 zł.

Warunkiem odliczenia jest posia-
danie przez osobę, której dotyczy 
wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu 
przez organy orzekające do jednego 
z trzech stopni niepełnosprawności, 
określonych w odrębnych przepisach, 
lub

2) decyzji przyznającej rentę z ty-
tułu całkowitej lub

częściowej niezdolności do pracy, 
rentę szkoleniową albo rentę socjal-
ną, albo

3) orzeczenia o niepełnospraw-
ności osoby, która nie ukończyła 16 
roku życia, wydanego na podstawie 
odrębnych przepisów.

UWAGA! wydatki na cele reha-
bilitacyjne, podlegają odliczeniu od 
dochodu, jeżeli nie zostały sfinanso-
wane (dofinansowane) ze środków 
zakładowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych albo nie zostały zwrócone 
podatnikowi w jakiejkolwiek innej 
formie. W przypadku gdy wydatki 
były częściowo sfinansowane (do-
finansowane), odliczeniu podlega 
różnica pomiędzy poniesionymi wy-
datkami a kwotą sfinansowaną (dofi-
nansowaną) lub zwróconą. Wysokość 
wydatków ustala się na podstawie 
dokumentów potwierdzających ich 
poniesienie.

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
Ósmego stycznia po raz pierwszy w naszej szkole został przeprowadzony XVIII sz-

kolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej, w którym uczestniczyło 9 osób. Komisja 
po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów zakwalifikowała na etap diecezjalny: 
Emilię Sidor z kl. II Technikum Handlowego – 40 pkt.

Olgę Borysiuk z kl. II Technikum Handlowego – 37 pkt.
Justynę Głowacką z kl. III Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 

– 35 pkt.
Konkurs poprowadzili ks. Mirosław Staroszczyk i ks. Marek Gajowiecki.
Etap diecezjalny XVIII OTK odbędzie się w marcu w Szczecinie.

Siedemnastego stycznia w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył 
się Finał Regionu B w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt. Udział wzięły 
następujące szkoły: LO Kołobrzeg, ZSP Świnoujście i ZSP Nowogard. Wygrała 
drużyna z ZSP Nowogard. Nasze dwa zespoły awansowały do Finału Wo-
jewódzkiego Szkół Ponadgimnazjalnych, który odbędzie się w marcu. Naszą 
szkołę reprezentowali chłopcy: Patryk Kamiński, Krzysztof  Sylwestrowicz, 
Mateusz Czapski, Dawid Łydziński, Andrzej Fecak , Paweł Pyrka, Paweł 
Wojdyło, Adam Mościński, Łukasz Baranowski, Kamil Turski, Krzysztof 
Michalski i Karol Iwan. Opiekunem był Pan Jerzy Stolf. Zespół dziewcząt: 
Anna Radoń, Ola Król, Anna Król, Marika Zając, Joanna Gizińska, Jolanta 
Brylak, Anna Jażdż, Natalia Andrzejczak, Marlena Łydzińska, Emila Bienias, 
Monika Wesołowska i Anna Kasprzykowska.. Opiekunem był Pan Zbigniew 
Ceranka.    

KĄCIK KULINARNY
Miodowe łódeczki

1-2 łyżeczki miodu, opakowanie niesłodzonego serka homogenizow-
anego(25 dag), banan, 2 słodkie jabłka i cynamom.

Wykonanie
Jabłka przekroić na połówki, usunąć pestki. Wydrążyć możliwie dużo 

miąższu, posiekać go i wymieszać z rozgniecionym bananem, serkiem i 
miodem. Połówki jabłek napełnić masą i posypać cynamonem. Podawać z 
biszkoptami lub herbatnikami i herbatą ziołową.

SMACZNEGO !!!

KĄCIK HUMORU
Diabeł wraca z pracy do domu. 
Diablica trzyma za rękę małe diablątko:
  - Musisz dać mu w skórę – mówi do męża.
  - A co przeskrobał?
  - Cały dzień był grzeczny jak aniołek.
                      

* * *
Na przerwie Jaś podchodzi do nauczyciela:
- Ja nie chcę Pana straszyć, 
ale mój tata powiedział, 
że jeśli dalej będę przynosił uwagi w dzienniczku, 
to ktoś dostanie w skórę. 

HOROSKOP
Baran – Nie zmarnuj energii, którą posiadasz w środku. 

Koniecznie zajmuj się znów dawno porzuconym hobby. Po-
rozmawiaj z bliską Ci osobą o sprawach, co do których się nie 
zgadzacie. Taka rozmowa zbliży Was do siebie. 

Byk – Przyjaciel będzie potrzebował Twojego wsparcia. Wspól-
nie szybko poradzicie sobie z trudnościami. Najwyższa pora, 
aby ustabilizować swoje życie w sprawach sercowych. Skakanie 
z kwiatka na kwiatek nie wróży nic dobrego.

Bliźnięta – Usłyszycie miłą propozycję. Życie towarzyskie 
ożywi się i będziecie mieli niejedną okazję, aby zabłysnąć. Mówcie 
wprost o co Wam chodzi. Od razu wyjaśniajcie nieporozumienia, 
a unikniecie niepotrzebnych kłopotów.

Rak – Zmian, które zajdą wokół Ciebie, nie da się powstrzymać. 
Przystosuj się do nowej sytuacji, a wówczas przyniesie Ci ona 
mnóstwo korzyści. Postaraj się nie wdawać w żadne sprzeczki. 

Lew – Zadbaj teraz o swój wygląd i kup sobie jakiś ciuch. 
Mała odmiana dobrze Ci zrobi. Pamiętaj o złożonej niedawno 
obietnicy. Twoi domownicy czekają na jej spełnienie. Nie zawiedź 
ich. 

Panna – Nie możesz zbytnio ulegać emocjom. W najbliższym 
czasie musisz kierować się głównie rozsądkiem. Otwórz się na 
potrzeby innych. Twoje wsparcie zostanie docenione. Nie wdawaj 
się w słowne potyczki. 

Waga – To nie będzie dobry tydzień na szukanie znajomości, 
czy zdawanie egzaminów. Za to świetny do przygotowania się 
do jednego, czy drugiego. Nie przejmuj się tym, że nie wszystko 
idzie idealnie. Ciesz się z miłych drobiazgów. 

Skorpion – Będziesz mieć skłonność do przecenienia swoich 
możliwości. Nie podejmuj się załatwiania zbyt wielu spraw. Jeśli 
będziesz uważny, odniesiesz sukces. W rodzinie nie warto upierać 
się przy swoim zdaniu. Bliscy trafnie oceniają sytuacje.

Strzelec – To będzie okres sprzyjający podjęciu się nowych 
wyzwań. Jednak pamiętaj – pomocna będzie przy tym rozwaga. 
Nim przystąpisz do działania, koniecznie dokładnie zapoznaj się 
z sytuacją. Bliscy okażą Ci teraz duże wsparcie.

Koziorożec – Nareszcie poczujesz, że żyjesz! Ostatnie ty-
godnie nie były łatwe, ale odniesiesz sukces i wreszcie będziesz 
odpoczywać. Nie przejmuj się drobiazgami. W najbliższym czasie 
uda Ci się załatwić bardzo ważną dla siebie sprawę. 

Wodnik – Poczujesz się wyluzowany i pełen energii. Gwiazdy 
będą Ci sprzyjać, aura też, najważniejsze więc, byś zaakceptował 
to, co się z Tobą będzie działo. Pewną odmianę może dać impreza 
w gronie przyjaciół. 

Ryby – będziesz we swoim żywiole: wokół mnóstwo ludzi, 
bez przerwy coś się dzieje, jest czadowo. Wykażesz się talentami 
organizatorskimi i pokażesz, jak wiele potrafisz. Pod koniec ty-
godnia spodziewaj się kuszącej propozycji.
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Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

 odbędzie się 
8.02.2008 r.

godz. 16.00
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

REKLAMA

W obiektywie  Jana Korneluka    -  Widok z kościelnej wieży

REKLAMA

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• bizuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• bizuteria sztuczna, 
• upominki

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu

(przeniesiony ze sklepu 
przy aptece Jantar)
zaprasza

REKLAMA

BIURO 
KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o do-

chodach do 20 000 zł
• konsolidacja zadłużenia
• finansowanie małych firm

tel. 091 39 25 100, 
kom. 0513 157 166

Nowogard
ul. Wojska Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

REKLAMA

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950



905-07.2.2008 r. 

OG£OSZENIA DROBNE

REKLAMA

AUDIO – VIDEO
Nowogard, ul. Kościuszki 1

zatrudni sprzedawcę
- podstawowa znajomość 

komputera

Tel. 604 410 983

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogar-
dzie może być połowa lub piętro. 
607 066 425.
• Działkę pod zabudowę, Re-
dostowo, stawy, 1,30 ha, malownicze 
miejsce, sprzedam. Tel. 880 290 835.
• Zamienię mieszkanie 2 poko-
jowe 46 m kw, bezczynszowe, II piętro 
na 3-4 pokojowe, najlepiej z własnym 
co. 604 633 926.
• Zamienię 3 pokojowe mieszka-
nie w Żabówku na kawalerkę w Nowo-
gardzie. Tel. 091 39 106 73.
• Sprzedam piętro w domu trzy-
rodzinnym, własność, wysoki stan-
dard. Tel. 502 560 931.
• Sprzedam działkę 29 arów. Tel. 
501 509 694.
• Sprzedam mieszkanie na pod-
daszu w nowym budownictwie, ni-
ski czynsz, indywidualne co. Tel. 
693 644 363.
• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe. Tel. 694 451 919.
• Wynajmę mieszkanie 2 po-
kojowe z mediami od zaraz. Tel. 
663 565 305.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.
• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we. Tel. 091 39 22 478 po 20.00.
• Kupię mieszkanie w Nowogar-
dzie, I, II piętro, 2 lub 3 pokojowe. Tel. 
605 670 643, 077 461 00 44.
• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe o pow. 67,7 m kw w bloku przy ul. 
15 Lutego. Tel. 605 423 085 po godz. 
15.00.
• Kawalerkę w centrum miasta 
zamienię na mieszkanie dwupokojowe 
z dopłatą. Tel. 091 39 21 809.
• Wynajmę 2 pokoje w mieszka-
niu 3 pokojowym, 500 zł + kaucja 1000 
zł, ul. Światowida. Tel. 663 843 017.
• Sprzedam kawalerkę 42 m kw, 
na I piętrze, gotowa do zamieszkania, 
kontakt: genakb@msn.com; tel. 0693 
120 148.
• Sprzedam obiekt warsztatowo 
– magazynowo – biurowy na działce 
1 ha w Boguszycach, cena 233 tys. zł 
brutto. 696 422 350.

MOTORYZACJA
• Sprzedam OPEL VECTRA 
C KOMBI ELEGANCE, rok prod. 
08.2004, 2,2 dti, diesel, przebieg 
114.000 km, kolor perłowozielony me-
talic, książka serwisowa; sprowadzony 
z Niemiec 08.2007, pełne wyposażenie 
oprócz skórzanej tapicerki, oc, prze-
gląd do 08.2009 roku, auto zadbane, 
nie wymaga wkładu finansowego, 1 
właściciel w Niemczech i w Polsce 
- niepalący, cena do uzgodnienia. tel 
0605 522 340.
• Sprzedam Ford Sierra kombi, 
2,0 benzyna + gaz, rok prod. 1991, 
sprawny technicznie, przegląd do 
czerwca, cena 2000 zł do uzgodnienia. 
Tel. 669 747 538.
• Sprzedam Opel Astra 1,6, 1994 
r., dobrze utrzymany, lekko uszko-
dzony z przodu, wspomaganie, nowe 
opony zimowe, centralny zamek, szy-
berdach, cena 2900 zł do uzgodnienia. 

Tel. 091 39 14 248, 091 38 60 560.
• Sprzedam VW Golf, rok 1994, 
cena 7000,00 zł do uzgodnienia. Tel. 
601 914 435.
• Sprzedam Audi 80, 1985 rok, 
1,6 diesel, cena do uzgodnienia. 091 
39 181 38, 663 444 171.
• Sprzedam Peugeot 106, rok 
prod. 1995, poj. silnika 954 cm3, prze-
bieg 188 tys. km, trzydrzwiowy, czer-
wony, stan dobry, alarm, centralny 
zamek, kod zapłonu, cena 2700 zł (do 
uzgodnienia). Tel. 609 740 578.
• Sprzedam OPEL CORSA „B” 
rok prod. 1995, poj. 1,2 oraz rury sta-
lowe fi 63i 80 mm. Tel. 091 39 20 307.
• Sprzedam VW Transporter, 2,5 
benzyna/gaz, rok prod. 1993, centralny 
zamek, ABS, 7 osobowy, cena 11 900 
zł. Tel. 0691 281 950.

ROLNICTWO  
• Kupię suchą słomę w kost-
kach. 091 39 106 54, 0502 276 902, 
0502 217 497.
• Sprzedam ogierka rocznego. 
Tel. 091 39 18 006. Czermnica.
• Sprzedam gospodarstwo rolne 
15 ha ziemi, ziemniaki jadalne 0,60 
zł/kg, pietruszka 2 zł/kg, marchew 1 
zł/kg. Tel. 793 61 04 25.
• Sprzedam prosiaki. Brzozowo 
12.
• Sprzedam klacz ze źrebakiem 
i klaczkę 20 miesięcy. Tel. 091 39 
17 623.
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. 
Tel. 091 39 21 070.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 
24.
• Sprzedam ciągnik Ursus C 
– 385 A. 606 555 108.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 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.
• 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 Gabinetu Kosmetycz-
nego w Nowogardzie ul. Zielona 3. Tel. 
091 39 20 714. Możliwość dojazdu do 
klienta.
• Rozliczanie podatkowe PIT-y 
20 zł/ deklaracja. Tel. 695 770 724.
• Usługi ogólnobudowlane. 
664 189 336.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.
• Remonty mieszkań a do z. 
667 435 942.
• Usługi elektryczne, instalacje 
mieszkaniowe, wyciąganie pionów, 

liczników na zewnątrz.660 171 386.
• Gabinet kosmetyczny: tipsy, 
pedicure, henna, makijaż. Boh. War-
szawy 103 a. Tel. 697 408 391.
• Remontujesz się? Zadzwoń!!! 
609 715 839. Najtańsze i najlepsze 
usługi remontowo – wykończenio-
we. Zajmujemy się: - montaż paneli 
podłogowych i ściennych, - kładze-
nie płytek podłogowych i ściennych 
wg Twojej fantazji, - płyty gipsowo 
– kartonowe (regipsy), - stolarka 
budowlana, - montaż mebli kuchen-
nych i systemowych – malowanie. 
Luksusowy efekt końcowy. Będziesz 
zadowolony. Gwarantowane!!!
• Dachy, regipsy i podbitki. 
669 320 592.
• Usługi transportowe, przepro-
wadzki. 511 92 36 92.
• Usługi elektroinstalacyjne - sze-
roki zakres – również umowne podwy-
konawstwo. Tel. 0696 757 393.
• OGRODNIK – wykonam cię-
cie i formowanie drzew i krzewów 
owocowych. Fachowo, solidnie, tanio. 
508 842 201.
• Usługi budowlane, remonty, 
wykończenia mieszkań, kładzenie pły-
tek podłogowych i ściennych, regipsy, 
malowanie, itp. 693 021 097.
• Dekarstwo, docieplenia, wy-
kończenia wnętrz tanio wykonam 
lub przyjmę każde zlecenie budowla-
ne. Tel. 505 94 17 65.
• Usługi remontowo – budowla-
ne. Tel. 784 053 493.
• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.
• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.
• Cyklinowanie bezpyłowe, 
układanie. 507 386 117, 886 870 782.
• Przecieranie drzewa, dłużyca 
trakiem taśmowym. 091 39 186 89, 
517 21 96 27.

PRACA
• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.
• Zwrot podatku z pracy, zasił-
ki rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.
• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
Tel. 605 051 097.
• Serwis Tachografów zatrudni 
elektromechanika. Tel. 601 275 900.
• Firma Biznes Park zatrudni 
na wolne stanowisko: KSIĘGOWA i 
GŁÓWNY LUB GŁÓWNA KSIĘGO-
WA. Miejsce wykonywania pracy ul. 
Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice. Zain-
teresowane osoby prosimy o składanie 
podania i CV na adres podany wyżej, 
dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 091 384 70 28 
wew 25. 
• Zatrudnię recepcjonistkę, ku-
charkę i sprzedawcę. Tel. 602 474 266, 
091 39 20 091.
• Zatrudnię niewykwalifikowa-
nych i ślusarzy. 513 100 901.
• Emeryta lub rencistę do Mini-
ZOO (3 godz. dziennie). 513 100 901.
• Podejmę pracę – kierowca C+E, 
weekend w domu. Europa, Polska lub 

Skandynawia. Praktyka w zawodzie 3 
letnia. Tel. 667 966 734.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 
603 940 459, Słudwia k./Płot. ALLE-
GRO - pralki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielo-
funkcyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.
• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwarancji, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.
• Kupię drewno tartaczne, na-
dające się na palety. Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.
• Sprzedam TV Lg 21” na gwa-
rancji, cena do uzgodnieniaTel. 0605 
522 340.

• Sprzedam kuchenkę gazo-
wą i wypoczynek skórzany 3,2,1. Tel. 
050 680 18 19.
• Stare, poniemieckie drzwi, 
klamki – kupię. Tel. 886 105 901, 091 
39 22 337.
• Sprzedam owczarki niemieckie, 
czarne podpalane, rodowodowe, 8 ty-
godni, bardzo ładne. Tel. 091 39 20 106 
po 18.00.
• Sprzedam kompresator 6 atmo-
sfer, zbiornik 50 litrów, cena 300,00 zł. 
Tel. 091 39 20 106.
• Sprzedam tanio segment jasny, 
3,60 m, każdy zestaw można składać 
osobno. Wiadomość tel. 502 93 58 51.
• Sprzedam drzewo opałowe, z 
dowozem. Tel. 0663 349 053.
• Sprzedam tanio ratlerki ośmio-
tygodniowe, czarne podpalane. Tel. 
091 39 14 109.
• Matematyka – wszystkie typy 
szkół – „nowa matura” – profesjonal-
nie. 0604 124 623.
• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 
niemieckie, 1-2 płytowe, różne roz-
miary także nietypowe długości, wy-
sokości, do mieszkania, dmku, war-
sztatu, Tel. 0691 686 772.
• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
niemieckie, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł, ogrzewanie + ciepła woda, 
dwufunkcyjne cena 1200 zł, zapłon 
iskrowy, gwarancja serwisowa, eko-
nomiczne, tel. 0691 686 772.
• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, ekonomicz-
ne, idealne do domku, warsztatu, 
abru, gastronomii, cena od 150 zł. 
Tel. 0501 446 467.
• Do domku, pensjonatu – ga-
zowe zasobnikowe podgrzewacze 
wody, firmy niemieckiej Vaillant, 
130,160,190 litr., stojące, idealne gdy 
są 2-4 łazienki, kuchnie – to komfort 
ciepłej wody w domu, koszt 40 zł/ 
m-c, serwisowane cena 1000 zł. Tel. 
0691 686 772.
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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

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, Irene-

usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
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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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 31.01.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Pracownik fermy, traktorzysta
3. Magazynier
4. Mechanik samochodowy
5. Ślusarz, spawacz
6. Monter stolarki okiennej 
PCV + prawo jazdy kat. B
7. Inż. Budownictwa
8. Psycholog, wychowawca, 
9. Strażnik więzienny
10. Kucharz
11. Kierowca kat. B z upr. na 
wózki widłowe
12. Obsługa fermy
13. Traktorzysta, dojarz
14. Pomocnik sprzedawcy
15. Pracownik magazynowy 
16. Kelner, pomoc kuchenna
17. Nauczyciel nauczania zinte-
growanego 
18. Operator żurawia budow-
lanego
OFERTY PRACY Z REJONU
1. Przedstawiciel regionalny 
(Szczecin)
2 .  K i e r o w c a  k a t .  B , C 
(Łoziennica)
3. Fileciarz ( Szczecin Dąbie )
4. Pomoc biurowa ( Osowo )

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 kan-
dydatów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodze-
nie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne i 
wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
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



1105-07.2.2008 r. 

Konflikt w Pomorzaninie 
trwa

Podczas rozgrywanych w poprzedni weekend juniorskich halowy mi-
strzostw powiatu w piłkę nożną zabrakło obrońcy tytułu, juniorów Pomo-
rzanina prowadzonych przez Pawła Kaczmarka. Ich nieobecność nie była 
przypadkowa, był to kolejny etap konfliktu między tą drużyną a zespołem 
seniorskim i Zarządem klubu.

„Dotychczasowe treningi organizo-
wane były pod ten turniej. Dla chłopa-
ków były to bardzo prestiżowe zawody, 
chcieli obronić ten tytuł. – Paweł 
Kaczmarek nie kryje żalu. Nie cho-
dziło tu o pieniądze, bo koszt startu w 
turnieju wyniósłby około 300 zł (150 
zł wpisowego i 150 zł transport. - Roz-
mawialiśmy po turnieju w Pyrzycach 
i wiceprezes Piątkowski powiedział 
mi, że drużyna najprawdopodobniej 
zostanie rozwiązana, bo nie ma sensu 
trzymać zespołu, którego zawodnicy 
nie chcą grać w seniorach.”

Trener juniorów nie ma sobie nic 
do zarzucenia. Jak mówi ustalono, że 
odda do pierwszej drużyny dwóch 
lub trzech zawodników i ten warunek 
spełnił.

„Dwóch juniorów chodzi na treningi 
do seniorów, nawet grało w ostatnim 
sparingu. Ale wiceprezes Piątkowski 
powiedział, że ma chodzić ośmiu za-
wodników, bo trener Gumienny nie ma 
z kim trenować. Wcześniej była mowa 
o dwóch, trzech zawodnikach. W takiej 
sytuacji ja miałbym trenować tylko z 
dziesięcioma zawodnikami.” – mówi 
Paweł Kaczmarek, po czym dodaje - 
Moja drużyna zajmuje teraz pierwsze 
miejsce. Chłopaki chcieli utrzymać to 
miejsce, chcieli coś osiągnąć. O  grze w 
seniorach mówili, że później przyjdą 
starzy, więc my i tak nie będziemy grać. 
Ja im mówiłem, żeby chodzili na te 
treningi, ale oni nie chcą, mówią, że 
mają tutaj swoją drużynę. Większość 
z nich i tak gra tylko do końca wieku 
juniorów a później daje sobie spokój 
z piłką.”

Jeśli tak się stanie nie będzie to 
niczym nowym. W przeszłości wielu 
utalentowanych zawodników nie 
chciało grać w drużynie seniorów 
nawet mimo namawiania ich przez 

trenerów pierwszego zespołu.
„Mówi się, że Pomorzanin nie ma 

kim grać. – mówi Kaczmarek - Gdzie 
jest Gawłowski, Lewandowski, Kawa, 
Nadzieja, Górecki czy Kłosowski. Coś 
tu jest nie tak, skoro oni chodzą po 
mieście czy przyjeżdżają na weeken-
dy do domów. Gdy rozmawiałem z 
Gawłowskim to powiedział mi, że dla 
niego nie ma problemu przyjechać 
na trening i pojechać z powrotem do 
Szczecina. Coś jest nie tak, skoro oni 
nie chcą tu grać.”

Potwierdza to Michał Soska, je-
den z kluczowych graczy zespołu 
występującego w I klasie juniorów, 
który już zakończył grę w Pomorza-
ninie. Przygodę z Pomorzaninem 
zakończył również Paweł Kaczmarek, 
który złożył rezygnację. „Chciałbym 
podziękować wszystkim zawodnikom 
z którymi pracowałem” – powiedział 
na zakończenie swojej relacji. 

Prezes Pomorzanina Norbert Dwo-
rak odmówił jakiegokolwiek komen-
tarza.

Trzeba przyznać, że sytuacja była 
niezdrowa. W normalnych warun-
kach marzeniem każdego juniora 
jest granie w seniorskim zespole ro-
dzimego klubu. W Pomorzaninie nie 
ma czegoś takiego. Część młodych 
zawodników woli zrezygnować z gry 
w piłkę niż grać w pierwszym zespole. 
Tracą na tym wszyscy: klub, zawod-
nicy i kibice. Próba porozumienia 
skończyła się fiaskiem. Obie strony 
zarzucały sobie złą wolę i jedynym 
wyjściem okazało się rozstanie. Czy 
skutecznym? Dowiemy się patrząc 
na wyniki i skład pierwszego zespo-
łu lub kolejne odsłony konfliktu w 
Pomorzaninie.

Andrzej Garguliński  

Halowa liga piłkarska

Po raz ósmy
Już po raz ósmy spotkają się uczestnicy halowej ligi piłkarskiej nowo-

gardzkiego LZS. W środę o 18.30 w hali Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych 
rozpoczną się kolejne mecze.

Aktualna tabela:
1. Błotno 7 18 11-1,
2. Wołowiec 7 17 15-1,
3. Osowo 7 17 13-2,
4. Ostrzyca 7 16 17-3,
5. Oldboje 7 16 14-2,
6. Miętno 7 15 12-9,
7. Karsk 7 13 9-3,
8. Wyszomierz 7 12 16-6,
9. Słajsino 7 12 10-4,
10. Jarchlino 7 12 7-2,
11. Wojcieszyn 7 6 6-16,
12. Długołęka 7 5 5-9,
13. Dąbrowa 7 5 7-12,
14. Wierzbięcin 7 4 5-17,
15. Sikorki 7 4 4-15,
16. Nowogard 7 3 4-17,
17. Kulice 7 3 4-21,
18. Żabowo 7 1 2-19.

Prowadzące w tabeli Błotno ma 
sporą szansę by utrzymać fotel lidera. 
W najbliższej kolejce zmierzy się z 
jedną z najsłabszych ekip, Dąbrową. 
Teoretycznie równie łatwe zadania 
mają pozostałe drużyny czołowej 
trójki. Drugi w tabeli Wołowiec 
zagra z jedenastym Wojcieszynem a 
trzecie Osowo z czternastym Wierz-
bięcinem.

Przed szansą na rahabilitację stanie 
niedawny lider Oldboje, którzy zagra-
ją z siódmym w tabeli Karskiem.

Zestaw par:
18.30 Nowogard – Miętno,
18.42 Kulice – Sikorki,
18.54 Oldboje – Karsk,
19.06 Słajsino – Jarchlino,
19.18 Ostrzyca – Długołęka,
19.30 Wyszomierz – Żabowo,
19.42 Błotno – Dąbrowa,
19.54 Osowo – Wierzbięin, 
20.06 Wojcieszyn – Wołowiec.
Andrzej Garguliński

Ferie na sportowo
W najbliższą sobotę 9 lutego w hali 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ulicy Bohaterów Warszawy 78 
odbędzie się turniej siatkarski pn. 
„Ferie na sportowo” Rozgrywki pro-
wadzone będą w dwóch kategoriach 

wiekowych: gimnazja i ponadgim-
nazjalne (dziewczęta, chłopcy i mie-
szane). Zapisywać się można w dniu 
zawodów od godziny 9.00. Początek 
turnieju o godzinie 10.00.

Ag
Drużyna juniorów to kilkunastu utalentowanych młodych 
piłkarzy. Ilu z nich trafi do drużyny seniorskiej?

foto arch.



12 Nr10 (1647)

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

C M

Informujemy, że   

6 lutego 2007 r.
środa w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

375

12,000

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Spotkanie z ornitologiem
 W Szkole Podstawowej nr 3 podczas zajęć koła przyrodniczego odbyło się spot-

kanie z panem Markiem Heiserem - ornitologiem z Nadleśnictwa Nowogard.
Pan Marek przeprowadził lekcję poglądową na temat migracji ptaków. 

Przypomniał nam wszystkim, że 
zimą nie zobaczymy u nas między 
innymi: jerzyka, jaskółki, turkawki, 
kukułki, słowika, bociana, dudka, 
pliszki, żołny, itp.. Przyczyną jest ich 
odlot do ciepłych krajów. Zmusza je 
do tego zimowa aura, która powoduje 
zmniejszenie się ilości, a nawet brak 
dostępnego pożywienia. Poza tym 
krótsze w tym okresie dni oznaczają, 
że jest też mniej czasu na jego zdo-
bywanie. 

Pan Marek przekazał nam również 
wiele istotnych i cennych informacji. 
Oto niektóre z nich:

- wiosną i latem, kiedy długo pada 
deszcz jerzyki zaprzestają karmienia 
młodych, a młode mogą przeżyć kilka 
dni hibernując

- samica kukułki znosi jajo w 

wyszukanym gnieździe, należącym 
do ptaków śpiewających, a barwę 
i kształt swojego jaja potrafi nawet 
dopasować do jaj gospodarza

- zaraz po wykluciu pisklę kukułki 
wyrzuca z gniazda pozostałe jaja lub 
pisklęta, a później karmione przez 
przybranych rodziców szybko rośnie 
i często staje się kilkakrotnie od nich 
większe; w związku z tym często 
można zobaczyć komiczną scenę 
- niedużego dorosłego ptaka, który 
by nakarmić ogromnego podrzutka, 
musi stać na jego głowie

Na koniec pan Marek przestrzegł 
nas przed dokarmianiem ptaków, 
żyjących na Jeziorem Nowogardzkim 
(szczególnie miał na myśli łabędzie).  
Ptaki te przyzwyczajone do naszej 
dobroci nie odlatują do ciepłych kra-
jów i same nie zdobywają pokarmu, 
ucząc tego jednocześnie swoje młode. 
Często kiedy przychodzi silny mróz 
zdarzają się przypadki przymarzania 
do tafli lodu na jeziorze.

B a rd z o  g o r ą c o  p r a g n i e my 
podziękować panu Markowi za 
tę ciekawą lekcję i myślimy, że 
następnym razem wybierzemy się 
wspólnie w teren.

Członkowie 
Koła Przyrodniczego SP 3

Więcej informacji o Szkole i innych 
działaniach koła przyrodniczego 
znajduje się na stronie www.sp3now-
ogard.republika.pl 

inf. ET  
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OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

REKLAMA

Zielone światło dla Słajsina zgaszone 

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Ministerstwo zabrało miliony
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KALENDARIUM
8 LUTEGO
Imieniny: Ampeliusz, Gabrie-
la, Gniewomir, Gniewosądka, 
Hieronim, Honorat, Izajasz, Jan, 
Józefina, Juwencjusz, Ksenofont, 
Lucjusz, Łucjusz, Paweł, Piotr, Sa-
lomon, Sebastian i Stefan.

9 LUTEGO
Imieniny: Ansbert, Apolonia, 
Bernard, Cyryl, Donat, Eryk, Ery-
ka, Felicjan, Gorzysław, Jakub, 
Marian, Mariusz, Nikifor, Pelagia, 
Pola, Pryma, Prymus, Rajnold, Re-
ginald, Sabin, Sławoj i Sulisława

10 LUTEGO
Imieniny:  Apollon, Elwira, Ga-
briel, Jacek, Jacenty, Michał, 
Scholastyka, Sotera, Tomił, Tomi-
sława i Wilhelm Nauczyciela

11 LUTEGO
Imieniny:  Adolf, Adolfa, Be-
nedykt, Bernadeta, Cedmon, 
Dezyderia, Dezyderiusz, Dezy-
dery, Grzegorz, Heloiza, Jonasz, 
Lucjusz, Łazarz, Łucjusz, Maria, 
Olgierd, Paschalis, Seweryn, 
Świętomirza, Teodora i Wiktoria.

REKLAMA

Oferujemy druk 
ściennych kalendarzy 
indywidualnych, rodzinnych

 cena tylko 
38 zł 

Termin realizacji 1 dzień

Drukarnia FPW “Poligraf“
ul. Boh. Warszawy 7a

tel.: 091 39 22 165

Konkurs na stanowisko kuratora 
Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz 1 lutego br. ogłosił 

konkurs na stanowisko Kuratora Oświaty w Szczecinie. 

 Kandydaci mogą składać swoje 
oferty do 15 lutego br. Wymagania 
oraz dokumenty, jakie powinni 
złożyć kandydaci, zostały ściśle 
określone rozporządzeniem nr 253 z 
2005 r. Ministra Edukacji Narodowej. 
Kandydatem może być nauczyciel 
dyplomowany lub mianowany, z wy-
kształceniem wyższym magisterskim 
oraz co najmniej 7-letnim stażem 
pracy w swoim zawodzie. Kandydat 
musi wylegitymować się także co naj-
mniej 3-letnim stażem na stanowisku 
wymagającym sprawowania nadzoru 
pedagogicznego. 

W komisji konkursowej zasiądą: 
po trzech przedstawicieli Ministra 
Edukacji Narodowej oraz wojewo-
dy, dwóch przedstawicieli sejmiku 
województwa i po jednym związków 
zawodowych o zasięgu krajowym, 
zrzeszających nauczycieli z terenu 

województwa. 
Do końca lutego zbierze się ko-

misja konkursowa, która do połowy 
marca wyłoni kandydata na kuratora 
oświaty. Kandydat zacznie pełnić 
swoje obowiązki po uzyskaniu po-
zytywnej opinii Ministra Edukacji 
Narodowej.

Tyle w uzasadnieniu wojewody. No-
wogardzianie jak wiadomo oczekują 
na rozstrzygnięcie konkursu, bowiem 
jednym z „murowanych” kandyda-
tów (obok wiceprezydent Szczecina 
pani Masojc) wymieniany jest nasz 
wiceburmistrz Artur Gałęski. Spelnia 
on wszystkie warunki konkursu z 
naddatkiem – był przecież doradcą 
wicepremiera Longina Komołowskiego 
do spraw szkolnictwa. Wypada jedynie 
uzbroić się w cierpliwość i czekać.

LMM

Torebki foliowe czy papierowe?
 
W kraju toczy się dyskusja podsycana przez ekologów – cel główny zlikwidować uciążliwe dla natury torebki 

foliowe (popularne reklamówki o mniejszej lub większej pojemności) i zastąpić je torbami ekologicznymi (papier 
lub tkanina wielokrotnego użytku).

Same sklepy także proponują zamianę – w dyskoncie Netto można kupić takową torbę, podobnie w sklepie 
ASPROD. Tylko, ze …torba kosztuje i to około 4 zł.!

Podejmowane są także próby rozwiązania problemu drogą prawną – przez media przetoczyła się akcja podej-
mowana przez władze Łodzi. W województwie zachodniopomorskim także podjęto próbę załatwienia sprawy 
drogą uchwały Rady Miejskiej. Odważnymi okazali się radni Drawska Pomorskiego. I – nic z tego! Na stronie 
internetowej Urzędu Wojewódzkiego czytamy: 

Wojewoda zachodniopomorski 
Marcin Zydorowicz stwierdził nie-
ważność uchwały Rady Miejskiej w 
Drawsku Pomorskim z dnia 29 listo-
pada 2007 roku w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze tej gminy zakazu 
korzystania w handlu detalicznym 
i w działalności usługowej z jed-
norazowych i bezpłatnych torebek 
foliowych. 

 Jest także uzasadnienie.W roz-
strzygnięciu nadzorczym wojewoda 

stwierdził iż uchwała 
Nr XVII/122/2007 podjęta przez 

Radę Miejską w Drawsku Pomorskim 
w istotny sposób narusza obowiązują-
ce prawo. W podstawie prawnej ww. 
uchwały Rada Miejska w Drawsku Po-
morskim przywołała przepisy art. 40 
ust. 3 uchwały z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, które stano-
wią, iż „w zakresie nieuregulowanym w 
odrębnych ustawach lub innych prze-
pisach powszechnie obowiązujących 
rada gminy może wydawać przepisy 
porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla 
ochrony życia lub zdrowia obywateli 
oraz dla zapewnienia porządku, spo-
koju i bezpieczeństwa publicznego”. 

 Wojewoda zwraca uwagę, iż prze-
pisy porządkowe mogą być wyda-
wane tylko w wyjątkowych, ściśle 
określonych okolicznościach i że nie 
wystąpiły przesłanki wymienione 
w przywołanym artykule. Uchwała 
wprowadzona przez Radę Miejską w 
Drawsku Pomorskim wprowadzała 
zakaz korzystania w handlu deta-
licznym i w działalności usługowej 
z niebiodegradowalnych, jednorazo-
wych o grubości mniej niż 0,1 mm i 
bezpłatnych torebek foliowych, które 
nie są niezbędnym opakowaniem to-

waru, lecz służą do ich przenoszenia. 
Wprowadzenie przepisów porządko-
wych musi bezpośrednio wiązać się z 
koniecznością ochrony wskazanych 
dóbr (czyli życia lub zdrowia obywa-
teli bądź dla zapewnienia porządku, 
spokoju i bezpieczeństwa publicznego), 
a zatem stanowić środek zapobie-
gawczy przeciwko konkretnemu 
niebezpieczeństwu zagrażającemu 
tym dobrom.  Przepis, na który powo-
łuje się rada miasta nie ma więc w tej 
sytuacji zastosowania. - Rada miejska 
nie jest organem kompetentnym, by 
wprowadzić uchwałą zakaz używania 
torebek. W obecnym stanie prawnym, 
kwestię tę może uregulować tylko 
Parlament – uważa M. Wierzbicki 
dyrektor Wydziału Nadzoru i Kon-
troli Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie. 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze wo-
jewody Rada Miasta w Drawsku 
Pomorskim może zaskarżyć do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie.

Tak więc torby papierowe jeszcze 
długo będziemy oglądać tylko na 
filmach amerykańskich…

LMM

Pacjenci alarmują!
Do redakcji docierają sygnały od 

niezadowolonych pacjentów korzysta-
jących z Przychodni Lekarskiej przy ul. 
Kościuszki. Chodzi o rzecz prozaiczną 
– zdarza się często oczekiwać przez 
dłuższy czas w kolejce i trzeba skorzy-
stać z toalety. Jest to niestety trudne, bo 
wszystkie te „przybytki” są zamknięte 
na klucz. Szczególnie zatroskane są 
mamy z małymi pacjentami.

Może chociaż pisemną informację: 
Klucz w pokoju nr..,

Wysłuchał LMM

Nie kupować wody…
Z taką inicjatywą wystąpili do 

wiernych biskupi z Wenecji. Tamtej-
sza Kuria radzi, by pić wodę z kranu 
– korzyść podwójna : mniej butelek 
zanieczyszczających środowisko, 

a zaooszczędzone pieniądze można 
przeznaczyć na cele charytatywne!

Czy hasło podchwycą ekolodzy?
LMM
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Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 

Plac Wolności 9 pok. 7a

•
•
•

te
l. 

69
5 

77
0 

72
4

KREDYTY BANKOWE

Ministerstwo zabrało miliony 
na Słajsino

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego drastycznie ścięło w całym kraju 
wydatki na lokalne inwestycje. Ucierpiała również gmina Nowogard, a 
dokładniej Celowy Związek Gmin R-XXI, któremu odebrano pieniądze na 
budowę w Słajsinie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami. 
Były to jedyne zagwarantowane środki na tę inwestycję.

Chodzi o słynne już 7 mln euro, któ-
re R-XXI miał do tej pory zagwaranto-
wane na budowę Zakładu w Słajsinie. 
Stanowiło to co prawda zaledwie około 
25 procent kosztów inwestycji, ale 
przedstawiciele Związku używali tego 
jako poważnego argumentu w dyskusji 
ze swoimi przeciwnikami. Tracąc te 
pieniądze Związek stanął przed bardzo 
poważnym problemem. Potwierdza to 
były już przewodniczący CZG R-XXI 
Antoni Bielida, który zna jednak ten 
temat jak mało kto.

„Boleję nad tym, ponieważ pieniądze 
były zagwarantowane dla tych podmio-
tów, które złożyły wnioski m.in. naszego 
Celowego Związku Gmin. Ta decyzja 
jest dla mnie zaskoczeniem. Związek 
stoi przed dużym problemem finanso-
wania tej inwestycji. Cała konstrukcja 
oparta była o współfinansowanie ze 
środków unijnych i trudno mi teraz 
cokolwiek powiedzieć. Myślę, że jest 
to jakaś gra polityczna, dla mnie jest 
to niezrozumiałe i niejasne. Powta-
rzam, dla Związku jest to problem, 
bo sfinansowanie inwestycji wartej 80 
mln. zł tylko z budżetów gmin jest na 
dzień dzisiejszy po prostu niemożliwe, 
a zaciągnięcie tak wysokiego kredytu 
stwarza problem, bo nie wiadomo czy 
w ramach tych swoich trudnych budże-
tów gminy będą mogły sfinansować to 
przedsięwzięcie.”

Czy to znaczy, że R-XXI będzie 
musiało zweryfikować swoje plany i 
odstąpić od projektu budowy Zakładu 
w Słajsinie.

„Od tego projektu prawdopodobnie 
nikt nie odstąpi, ponieważ problem 
gospodarki odpadami istnieje. – mówi 
Bielida - Polska podpisała unijne dy-
rektywy, przyjęła zobowiązania i musi 

je zrealizować. Pozostaje pytanie, kto 
poniesie ciężar finansowy. Może Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Teraz pałeczka leży 
po stronie Urzędu Marszałkowskiego i 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, zobaczymy jak oni zaproponu-
ją sfinansowanie tego przedsięwzięcia. 
W tej sytuacji musieliby wziąć na siebie 
finansowanie całości.” 

Pytanie czy się na to zdecydują jest 
jak na razie bez odpowiedzi. Co prawda 
w jednym z tegorocznych priorytetów 
budowa Zakładu w Słajsinie została 
uwzględniona, ale istnieje obawa, ze 
w związku z wycofaniem się rządu ze 
wsparcia tej inwestycji również Urząd 
Marszałkowski zmieni swe priorytety. 

„Prawdopodobnie będzie weryfika-
cja planu wojewódzkiego, ponieważ 
zachodniopomorskie otrzymało do 
roku 2013 ponad 800 mln na rea-
lizacje przedsięwzięć związanych z 
infrastrukturą. 7 mln w stosunku do 
takich pieniędzy nie jest jakąś ogromną 
kwotą.” – z odrobiną optymizmu mówi 
Antoni Bielida. Tyle, że w naszym wo-
jewództwie jest 114 gmin. Dzieląc te 
pieniądze po równo na każdą wypada 
właśnie około 7 mln zł. W tej sytuacji 
optymizm Antoniego Bielidy wydaje 
się mniej uzasadniony.

W takiej sytuacji jak w gminie No-
wogard znaleźli się samorządowy w 
całym kraju. Wystarczy powiedzieć, 
że z poprzedniej listy inwestycji pro-
ekologicznych z około 380 projektów 
wartości 44,6 mld złotych zostało tylko 
48 inwestycji wartości około 11,7 mld 
zł. Najbardziej ucierpiały województwa 
opolskie i podkarpackie, gdzie zrezyg-
nowano ze wszystkich projektów.

Ag
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Uwaga wędkarze
Koło Miejsko – Gminne 

PZW Nowogard zaprasza na 
zebranie sprawozdawcze Za-
rządu Koła, które odbędzie 

się 17 lutego o godzinie 9.30 
w Centrum Edukacji 

Przedsiębiorczości 
w Nowogardzie 

przy ul. Wojska Polskiego 3. 
Serdecznie zapraszamy 
członków naszego Koła.

Zarząd

REKLAMA

Kronika już gotowa!

Z przyjemnością informujemy, ze jest już w sprzedaży „Kronika Odbudo-
wy i Renowacji Kościoła pw. WNMP – cz. II”. Przepiękne wydanie można 
nabyć na plebanii. Całkowity dochód ze sprzedaży zasili konto odbudowy 
świątyni. Zapraszamy.

Red.

Uwaga zebranie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej zaprasza wszystkich człon-
ków na zebranie robocze do Miejskiej Biblioteki Publicznej . 

Początek zebrania w czwartek, 14 lutego br. o godz. 17.00.
Franciszek Karolewski.

Apel do Pedagogów i Uczniów !
Franciszek Karolewski rozpoczyna 

opracowywać monografię szkolni-
ctwa na Ziemi Nowogardzkiej od 
roku 1945 do chwili obecnej.

W związku z tym nasz apel – wszy-
scy którzy mają z tego okresu do-

kumenty, zdjęcia, kroniki, pamiątki 
proszeni są o kontakt z autorem 
lub redakcją „Dziennika Nowo-
gardzkiego”. Wszelkie materiały po 
skopiowaniu zostaną zwrócone ich 
właścicielom.

Szczegónie autorowi zależy na ma-
teriałach faktograficznych z pierw-
szych lat osadnictwa w Nowogardzie. 
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Red.

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do 

naszego grona, na nasze wspólne spot-
kania. 

Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spo-
tykamy się w każdy poniedziałek i piątek 

W godzinach od 9 do 12.
Członkom Polskiego Związku Emerytów 

i Rencistów przypominam - nie zapomnijcie 
opłacić składki na ZKP.

Alina Ochman

Zabawa choinkowa 
w Wyszomierzu

W sobotę, 2 lutego 2008 r. odbyła 
się zabawa choinkowa dla dzieci, 
zakończona dyskoteką dla dorosłych 
do białego rana.

Program
- Godz. 16.00 – uroczyste otwarcie 

przez sołtysa i radę sołecką
- Poczęstunek i zabawa taneczna 

oraz blok konkursów z udziałem 70 
dzieci.

- Spotkanie dzieci ze Świętym 
Mikołajem

- Dyskoteka

Organizatorzy uroczystości ser-
decznie dziękują sponsorom:

- Urząd Miejski w Nowogardzie
- Poland Fur Production sp. z o.o. Leszno
- sołtys wsi Wyszomierz
Wszystkim, którzy przyczynili 

się do zorganizowania zabawy cho-
inkowej serdecznie dziękujemy, a 
szczególnie Pani Marioli Majcher za 
użyczenie wody i prądu. Na chwilę 
obecną sala w Wyszomierzu nie po-
siada żadnych mediów.

Inf. własna

Ostrzyca

Zabawa karnawałowa
Sobotni wieczór 2 lutego 2008 

roku, był dla dzieci z Ostrzycy czasem 
zabawy i tańca. Bal Karnawałowy 
z konkursem na „Najpiękniejsze 
przebranie

karnawałowe” zorganizowała Rada 
Sołecka , Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz Stowarzyszenie „Nasza Ostrzy-
ca”.

Do tańca pięknie grali i śpiewali 
członkowie zespołu „Avanti”.

Dzieci z zapałem przygotowywały 
się do wieczornego występu w kon-
kursie, stroje więc okazały się cieka-
we i różnorodne. Komisja złożona 
z Rodziców postanowiła przyznać 
wszystkim przebranym dzieciom 
wyróżnienia i drobne upominki. 
Najwięcej radości sprawiła wszystkim 

wizyta Świętego Mikołaja, który każ-
de z osiemdziesięciorga dwojga dzieci 
(od 0 do 15 lat) obdarzył rozmową i 
prezentem.

Do atmosfery tego miłego wieczoru 
przyczyniło się wiele osób; należy

wymienić wkład pracy rodziców, 
mieszkańców i młodzieży, którzy 
przygotowali salę dekorując ją piękną 
choinką, ozdobami karnawałowymi. 
Na wszystkich uczestników balu 
czekał stół pełen słodyczy, owoców 
i napojów.

Wszystkim osobom za wszelką 
pomoc i wspólne działanie serdecz-
ne Podziękowanie składa Sołtys wsi 
Ostrzyca Dariusz Olejnik

(inf. własna)

Podziękowanie
Wszystkim, którzy przyczynili się 

do zorganizowania wspaniałej zabawy 
karnawałowej dla dzieci ze wsi Os-
trzyca, w sobotę 2 lutego 2008 roku, a 
w szczególności dla fundatorów paczek 
wręczanych przez Świętego Mikołaja:

- Panu Burmistrzowi Nowogardu,

- Arturowi Gałęskiemu,
- Panu Zbigniewowi Maciejuńcowi,
- Kołu Gospodyń Wiejskich,
- Radzie Sołeckiej,
- Pani Annie Kubiak,
- Panom Jarosławowi Owsińskiemu 

i Stanisławowi Gadzalińskiemu, ser-
deczne podziękowania w imieniu 
Rodziców 

składa Sołtys Dariusz Olejnik
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Informujemy, że   

22 lutego 2008 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

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

(Podkowa obok “sklepu krzemienna”)

RATY NA DOWÓD OSOBISTY
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ŻYCZENIA

Z okazji 50 urodzin
Jadwidze 
Młyńczyk
wiele radości, 

szczęścia, 
pomyślności 

oraz dużo uśmiechu 
na co dzień

życzy 
siostra z mężem

 i rodziną

Zabawa choinkowa 
w Strzelewie 

W minioną sobotę w klubie wie-
jskim w Strzelewie Rada Sołecka 
zorganizowała dla dzieci zabawę 
choinkową. Do klubu zawitał prawdz-
iwy Mikołaj, który obdarował dzie-
ciaki wieloma łakociami. Do tradycji 
tej zabawy należy to, że zanim dziecko 
dostanie paczkę od św. Mikołaja 
powinno się wykazać odrobiną 
talentu recytatorskiego, bądź wok-
alnego. Prezentacja i wręczanie 
paczek z łakociami trwały więc 
dość długo, bowiem solistów było 
kilkudziesięciu. 

„W tym roku wszystkie pacz-
ki dla dzieci z naszego Sołectwa 
zakupiliśmy ze środków własnych, 
które Rada Sołecka zarobiła dzięki 
organizacji zabaw wiejskich. Martwi 

mnie jednak to, że nasz klub jest w tak 
strasznym stanie technicznym. I tu 
już nie chodzi o fatalna estetykę lecz o 
bezpieczeństwo osób przebywających 
w klubie” – powiedziała gazecie Jolan-
ta Bednarek, Sołtys wsi Strzelewo. 

Klub w Strzelewie od lat czeka 
na jakieś środki z gminy na to, aby 
choć w części poprawić jego stan 
techniczny. A jest co poprawiać - to-
alety przypominają sławojki z dalekiej 
Syberii, ściany pokrył grzyb, a sufit 
lada moment zwali się ludziom na 
głowę. Ale widać musi chyba dojść 
do nieszczęścia, aby ktoś zechciał 
zauważyć problem. Wszak chodzi o 
bezpieczeństwo dzieci. 

red. 

SPZabowo

Kochamy Seniorów
Dnia 05. 02. 2008 r. w Szkole 

Podstawowej w Żabowie zorgani-
zowano Dzień Seniora. Społeczność 
uczniowska naszej szkoły z ogromną 
radością czekała  na to spotkanie aby 
uczcić w szczególny sposób naszych 
szanownych gości. 

W tym dniu mogliśmy pokazać jak 
bardzo kochamy, szanujemy i potrze-
bujemy naszych dziadków. Specjalnie 
na tą okazję przygotowano mnóstwo 

atrakcji były występy przygotowane 
przez dużych i małych aktorów naszej 
szkoły, skromny poczęstunek przy 
skocznej muzyce.

Dziękujemy wszystkim za przyby-
cie , uwagę oraz cierpliwość.

I już dziś zapraszamy wszystkich 
na następne spotkanie.

(inf.własna)
foto - BZ 

SP Długołęka

 „Pożyteczne ferie 2008”
W dniach 11-19.02.2008 w Szkole 

Podstawowej w Długołęce odbędą się 
organizowane ze środków Fundacji 
Wspomagania  Wsi  Pożyteczne ferie 
2008 – „Uczę się bawiąc, czyli jak 
zostać feryjnym detektywem”

Dzieci w czasie zajęć, poprzez 
różnego rodzaju zabawy, będą miały 
okazję ćwiczyć umiejętności opisane 
w standardach egzaminacyjnych. 
Będą do nich należały m.in. odczyty-
wanie różnych tekstów kultury, odc-
zytywanie danych z planu, pisanie na 
temat i zgodnie z celem, budowania 
tekstu poprawnego pod względem 
kompozycyjnym, ortograficznym, 
interpunkcyjnym, czytelne pisanie, 

wyrażania własnej opinii i próby jej 
uzasadniania, planowania i wykona-
nia obliczeń, analizy otrzymanych 
wyników. Zajęcia edukacyjne mają na 
celu podniesienie efektów kształcenia 
dzieci. W część edukacyjną zajęć wpl-
ecione zostaną zajęcia wypoczynkowe 
mające na celu korelację ćwiczonych 
umiejętności. - wspomagają  one 
rozwój umysłowy, manualny i fizy-
czny uczniów, a poprzez swój zaba-
wowy charakter wspierają działania 
zmierzające do podniesienia jakości 
pracy uczniów. Zajęcia będą prowad-
zone przez mgr Łucję Goc oraz mgr 
Magdalenę Sawicką. 

(inf.własna)                                  

Nowogardzki Dom Kultury
 

zaprasza wszystkich ZAKOCHANYCH ..........i nie tylko   
na spektakl

pt: GWIEZDNE WOJNY
czyli sceny z życia 

Marsjan  i            Wenusjanek

14.02.2008 (czwartek), godz. 17.00
          sala widowiskowa NDK
        wstęp wolny

SP Błotno 

Pożyteczne ferie 
– Egzamin na 6

Już od poniedziałku 11 lutego w 
Błotnie rozpoczną się zajęcia eduka-
cyjno sportowe dla uczniów klas V 
i VI szkoły w Błotnie. W programie 
znalazły się m.in. , dzień matema-
tyczny „Z matematyką za pan brat”, 
wyjazd do kina „Helios”, udział w 
warsztatach filmowych Potrwają 
one do 19 lutego. Sołectwo Błotna 
serdecznie zaprasza.

Plan zajęć podczas ferii 
w NDK
Poniedziałek 11.02.2008 

9.00-10.30 Zajęcia integracyjne 
– zapoznanie się z grupą
Taniec –  zabawa taneczna z 
rekwizytami 
Prowadzi: Barbara Źróbek
10.30-12.00
Zajęcia muzyczno-ruchowe
muzyka
Prowadzi: Edyta Turowska 
12.00-12.30 
Obiad*- Barbara Źróbek 
12.30-14.00
Taniec nowoczesny
Prowadzi: Regina Mąkowska 
14.00-15.00 
Zabezpieczenie czasu wolnego 
osób pozbawionych wolności
Spotkanie prowadzi Krzysztof 
Żylak - Zakład Karny w Nowo
gardzie

Wtorek 12.02.2008 

9.00-11.00
Malarstwo o tematyce zimowej 
pt. „Zabawa dzieci na śniegu”
plastyka 
Prowadzi:Zofia Frydryk
11.00-12.30
Zajęcia rytmiczno-wokalne
muzyka
pr. Edyta Turowska
12.30-13.00
Obiad*  - Zofia Frydryk 
13.00-14.00 
Jak się bronić przed psem
Spotkanie z przedstawicielem 
policji 
Sebastian Źróbek 
( NDK lub komisariat policji)
14.00-15.00 
Piosenki zimowe 
muzyka 
pr. Lech Jurek cdn.
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Widok z kościelnej wieży

 Witamy wśród nas...

Córka Magdaleny Stasiak 
ur. 30.01.08 z Nowogardu

WITAMY WŚRÓD NAS...

Sy n  Kat ar z y ny  i  Tom a s z a 
Płacheckich ur. 30.01.08 
z Nowogardu

Córka Patrycji i Łukasza 
ur. 3.02.08 z Trzechla

Syn Anny Możejko ur. 4.02.08 
z Łosośnicy

Córka Marianny Zięciak 
ur. 4.02.08 z Wojcieszyna

Córka Iwony i Marcina ur. 4.02.08 
z Nowogardu

Syn Anny i Marcina ur. 4.02.08 
z Dobrej
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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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 25.02.2008 r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki.

Wymagane kwalifikacje:
1)  studia magisterskie na kierunku zgodnym lub zbliżonym 
albo studia magisterskie na kierunku innym niż informatyka, 
i ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki,
2)  przygotowanie pedagogiczne

Kontakt: wicedyrektor szkoły – Piotr Łąpieś 
– nr tel. (091) 39 21 162

KSM TRADING SP. Z O.O.
ul. Nadtorowa 14 C

tel./fax (091) 392 69 43, (091) 392 71 13, www.ksm-trading.pl

RABAT - 5% przy naprawie węży hydraulicznych
RABAT - 25% na kultywatory

RABAT - 15% na maszyny Taarup
ZMIENIONE GODZINY PRACY

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

oferuje:
- duży wybór maszyn rolniczych,
- części zamienne do ciągników i maszyn różnych marek,
- przyczepy do transportu bali drewnianych Palms,
- wciągarki leśne i kleszcze zrywkowe Fransgard,
- produkujemy rozdrabniacze gałęzi,
- sprzedaż filtrów do wszystkich typów pojazdów,
- naprawa węży hydraulicznych końcówkami PARKER – ceny
   promocyjne,
- oleje silnikowe i hydrauliczne,
- części do uprawy ziemi, ochrony roślin, technika żniwna, leśna.

BIURO 
KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o do-

chodach do 20 000 zł
• konsolidacja zadłużenia
• finansowanie małych firm

tel. 091 39 25 100, 
kom. 0513 157 166

Nowogard
ul. Wojska Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• bizuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• bizuteria sztuczna, 
• upominki

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu

(przeniesiony ze sklepu 
przy aptece Jantar)
zaprasza

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

O.C.   A.C.
Konkurencyjne ceny
ubezpieczeń, firm:

Polski Związek Motorowy
HDI Asekuracja

Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeń
Filar S.A.

Interrisk (CIGNA STU)

Zapraszamy od pon. – sob.
w godz. 9.00 – 18.00, 

sob. do 14.00
ul. 700 Lecia 8/9 Nowogard

(vis a vis Biedronki)
tel. 091 39 20 281
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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.

AUDIO – VIDEO
Nowogard, ul. Kościuszki 1

zatrudni sprzedawcę
- podstawowa znajomość 

komputera

Tel. 604 410 983

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66
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NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie może być 

połowa lub piętro. 607 066 425.
• Działkę pod zabudowę, Redostowo, sta-

wy, 1,30 ha, malownicze miejsce, sprze-
dam. Tel. 880 290 835.

• Zamienię 3 pokojowe mieszkanie w Ża-
bówku na kawalerkę w Nowogardzie. Tel. 
091 39 106 73.

• Sprzedam piętro w domu trzyrodzin-
nym, własność, wysoki standard. Tel. 
502 560 931.

• Sprzedam działkę 29 arów. Tel. 
501 509 694.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe z me-
diami od zaraz. Tel. 663 565 305.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie, I, II 
piętro, 2 lub 3 pokojowe. Tel. 605 670 643, 
077 461 00 44.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe o pow. 
67,7 m kw w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
605 423 085 po godz. 15.00.

• Kawalerkę w centrum miasta zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe z dopłatą. Tel. 
091 39 21 809.

• Sprzedam kawalerkę 42 m kw, na I pię-
trze, gotowa do zamieszkania, kontakt: 
genakb@msn.com; tel. 0693 120 148.

• Sprzedam obiekt warsztatowo – ma-
gazynowo – biurowy na działce 1 ha w 
Boguszycach, cena 233 tys. zł brutto. 
696 422 350.

• Sprzedam 2300 m kw działki w Redle. 
603 353 789.

• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, 
podwyższony standard zamienię na 
większe lub mały dom z dopłatą. Tel. 
516 184 902.

• Wynajmę pokój umeblowany z pełnym 
dostępem do łazienki i kuchni. Tel. 601 
72 44 92.

• Sprzedam dom jednorodzinny, nowe bu-
downictwo, 120 m kw w Nowogardzie. 
Tel. 602 22 54 12.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. Tel. 
602 824 002.

• Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie 
umeblowane dla 2 osób pracujących, 
małżeństwo bez dzieci. Tel. 509 530 073.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2 po-
kojowego z mediami. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 54,60 m kw 
w miejscowości Trzechel gm. Nowogard. 
Tel. 091 39 20 727 po 20.00.

• Mokre – gm. Maszewo – sprzedam dom 
do remontu, zabudowania gospodarcze, 
35 arów ziemi. Tel. 091 39 21 988, 503 84 
84 35.

MOTORYZACJA
• Sprzedam OPEL VECTRA C KOMBI 

ELEGANCE, rok prod. 08.2004, 2,2 dti, 
diesel, przebieg 114.000 km, kolor per-
łowozielony metalic, książka serwisowa; 
sprowadzony z Niemiec 08.2007, pełne 
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 
oc, przegląd do 08.2009 roku, auto za-
dbane, nie wymaga wkładu finansowe-
go, 1 właściciel w Niemczech i w Polsce 
- niepalący, cena do uzgodnienia. tel 0605 
522 340.

• Sprzedam Ford Sierra kombi, 2,0 benzy-
na + gaz, rok prod. 1991, sprawny tech-
nicznie, przegląd do czerwca, cena 2000 
zł do uzgodnienia. Tel. 669 747 538.

• Sprzedam VW Golf, rok 1994, cena 
7 000,00 zł do uzgodnienia. Tel. 
601 914 435.

• Sprzedam Audi 80, 1985 rok, 1,6 diesel, 
cena do uzgodnienia. 091 39 181 38, 
663 444 171.

• Sprzedam Peugeot 106, rok prod. 1995, 
poj. silnika 954 cm3, przebieg 188 tys. 
km, trzydrzwiowy, czerwony, stan do-
bry, alarm, centralny zamek, kod zapło-
nu, cena 2700 zł (do uzgodnienia). Tel. 
609 740 578.

• Sprzedam OPEL CORSA „B” rok prod. 
1995, poj. 1,2 oraz rury stalowe fi 63i 80 
mm. Tel. 091 39 20 307.

• Sprzedam VW Transporter, 2,5 benzy-
na/gaz, rok prod. 1993, centralny zamek, 
ABS, 7 osobowy, cena 11 900 zł. Tel. 0691 
281 950.

ROLNICTWO  
• Kupię suchą słomę w kostkach. 091 

39 106 54, 0502 276 902, 0502 217 497.
• Sprzedam gospodarstwo rolne 15 ha 

ziemi, ziemniaki jadalne 0,60 zł/kg, pie-
truszka 2 zł/kg, marchew 1 zł/kg. Tel. 793 
61 04 25.

• Sprzedam prosiaki. Brzozowo 12.
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 091 

39 21 070.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Sprzedam ciągnik Ursus C – 385 A. 

601 555 108.
• Sprzedam kwotę mleczną. 662 608 837.
• Sprzedam prosiaki. 667 374 574.
• Sprzedam piłę tarczową, betoniarkę i 

pług 2 skibowy polski, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 091 39 109 17.

• Sprzedam 2 przyczepy ciągnikowe. 
665 335 914.

• Punkt kopulacyjny koni, jazda konna, 
wożenie na wesela bryczką. Tel. 607 73 98 
66.

• Sprzedam prosięta. Dąbrowa 32. 091 39 
26 344.

• Sprzedam maciorę i warchlaki lub zamie-
nię na zboże. 091 39 17 366.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne 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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty po 
uzgodnieniu terminu i godziny z pra-
cownikiem Gabinetu Kosmetycznego w 
Nowogardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do klienta.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ de-
klaracja. Tel. 695 770 724.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Remonty mieszkań a do z. 667 435 942.
• Usługi elektryczne, instalacje mieszka-

niowe, wyciąganie pionów, liczników na 
zewnątrz.660 171 386.

• Gabinet kosmetyczny: tipsy, pedicure, 
henna, makijaż. Boh. Warszawy 103 a. 
Tel. 697 408 391.

• Remontujesz się? Zadzwoń!!! 
609 715 839. Najtańsze i najlepsze 

usługi remontowo – wykończeniowe. 
Zajmujemy się: - montaż paneli podło-
gowych i ściennych, - kładzenie płytek 
podłogowych i ściennych wg Twojej 
fantazji, - płyty gipsowo – kartonowe 
(regipsy), - stolarka budowlana, - mon-
taż mebli kuchennych i systemowych – 
malowanie. Luksusowy efekt końcowy. 
Będziesz zadowolony. Gwarantowane!!!

• Usługi transportowe, przeprowadzki. 511 
92 36 92.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki za-
kres – również umowne podwykonaw-
stwo. Tel. 0696 757 393.

• OGRODNIK – wykonam cięcie i formo-
wanie drzew i krzewów owocowych. Fa-
chowo, solidnie, tanio. 508 842 201.

• Usługi budowlane, remonty, wykończe-
nia mieszkań, kładzenie płytek podłogo-
wych i ściennych, regipsy, malowanie, itp. 
693 021 097.

• Dekarstwo, docieplenia, wykończenia 
wnętrz tanio wykonam lub przyjmę 
każde zlecenie budowlane. Tel. 505 94 
17 65.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Cyklinowanie bezpyłowe, układanie. 

507 386 117, 886 870 782.
• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem ta-

śmowym. 091 39 186 89, 517 21 96 27.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575
• Usługi remontowo – wykończeniowe 

mieszkań – szpachlowanie, malowanie, 
glazura, terakota, itp. Solidnie, szybko. 
Tel. 889 230 885.

PRACA
• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 

Tel. 091 39 21 538.
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. Tel. 
605 051 097.

• Serwis Tachografów zatrudni elektrome-
chanika. Tel. 601 275 900.

• Firma Biznes Park zatrudni na wolne sta-
nowisko: KSIĘGOWA i GŁÓWNY LUB 
GŁÓWNA KSIĘGOWA. Miejsce wyko-
nywania pracy ul. Nowy Świat 8, 72-300 
Gryfice. Zainteresowane osoby prosimy 
o składanie podania i CV na adres poda-
ny wyżej, dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 091 384 
70 28 wew 25. 

• Zatrudnię recepcjonistkę, kucharkę i 
sprzedawcę. Tel. 602 474 266, 091 39 
20 091.

• Podejmę pracę – kierowca C+E, weekend 
w domu. Europa, Polska lub Skandyna-
wia. Praktyka w zawodzie 3 letnia. Tel. 
667 966 734.

• Zatrudnię pracowników do robót drogo-
wych, ze znajomością zagadnień ogólno-
budowlanych i typowo drogowych, z pra-
wem jazdy kat. B lub T. Tel. 091 39 26 824, 
606 879 329.

• Barnim – zatrudnię kucharkę. Tel. 663 
97 93 97.

INNE

• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-
dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodow-
ki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnieniaTel. 0605 522 340.

• Stare, poniemieckie drzwi, klamki – ku-
pię. Tel. 886 105 901, 091 39 22 337.

• Matematyka – wszystkie typy szkół 
– „nowa matura” – profesjonalnie. 0604 
124 623.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary tak-
że nietypowe długości, wysokości, do 
mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 0691 
686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunkcyj-
ne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, gwa-
rancja serwisowa, ekonomiczne, tel. 
0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kw, ekonomiczne, idealne do 
domku, warsztatu, abru, gastronomii, 
cena od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, firmy 
niemieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., 
stojące, idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej wody w 
domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• Oddam w dobre ręce 3 suczki, doberma-
ny. Tel. 607 545 533.

• Sklep „ADIX” ul. 700 Lecia 17A, wejście 
Delikatesy „Słowik”, I piętro, zaprasza na 
nową wiosenną kolekcję ubranek dla ma-
łych dzieci w niskich cenach, dekoracje 
wielkanocne, wiklina, ceramika, szkło. 
Asortyment nowy z Holandii, niepowta-
rzalny w mieście.

• Telewizor Curtis, narożnik kuchenny 
– sprzedam. Tel. 091 39 21 988, 503 84 84 35. 

OG£OSZENIA 
DROBNE

Zadbaj o przegląd 
swojego 

samochodu
na zimę - już czas!

Zadzwoń przyjedź!

REKLAMA
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REKLAMAREKLAMA

375

12,000

P.H. Hurtpol  
ul.Młynarska 1a Nowogard 
zatrudni specjalistę ds. kadr i płac

Wymagamy:
• min. dwuletnie samodzielne 
   doświadczenie na podobnym 
   stanowisku
• wykształcenie wyższe
• znajomość przepisów z zakresu 

prawa pracy, ubezpieczeń społecz-
nych, podatku od  osób  fizycznych 

• znajomość programu Płatnik oraz 
kadrowego-płacowego Aga

• doskonała organizacja  pracy.
Oferty: kadry@hurtpol.pl,  

tel. 091 579 29 18

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 kontaktów, 
mile widziane doświadczenie 
w pracy biurowej.

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub  tel.091 579 29 18

Jarchlino

Kolorowy, bajkowy świat…
.i właśnie taki był. 03 lutego 2008 roku (niedziela) w Świetlicy Wiejskiej 

w Jarchlinie odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Była to jedna z okazji, 
aby pobawić się przy wspaniałej muzyce oraz puścić wodze fantazji.

Na kilkanaście godzin przenieśliśmy 
się do krainy wróżek, czarownic, 
klownów, diabełków oraz innych 
bajkowych postaci. Uśmiechom nie 
było końca. Organizatorzy oprócz 
poczęstunku przygotowali również 

mnóstwo konkursów z nagrodami 
(m.in. konkurs na najpiękniejszy 
wierszyk, piosenkę, taniec oraz 
strój). Zadziwiająca była postawa 
samych dzieci, które bez względu na 
upływający czas- szalały w rytmach 
najpopularniejszych piosenek dla 
milusińskich.

.i pewnie szalałby do białego rana, 
niestety, nazajutrz wzywały je inne 
obowiązki- przede wszystkim, te 
szkolne.

Organizatorzy pragną serdecznie 
podziękować wszystkim dzieciom, 
które zaszczyciły swoją obecnością 
na zabawie karnawałowej oraz tym, 
którzy pomogli w jej zorganizow-
aniu. 

Małgorzata Martyniuk
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 6

Poprawne rozwiazania krzyżówki nr 5 – PĄCZEK, ŚLEDŹ I POST - nadesłali: 
Jan Roman Nikicin z Włodzisławia, Andrzej 

Czarnowski z Osowa, Józef Kochelski z Błotna, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Franciszek Bezulski 
z Czarnogłów oraz z Nowogardu: Grażyna Jurczyk, 
Krystyna Zawidzka, Henryk Kosmalski, Grzegorz 
Świątek, Halina Stefańska, Janina Grudzinska, 
Jerzy Siedlecki, Władysława Kubisz, Bogumiła 
Czupryńska, Szczepan Falaciński, Rafał Wło-
dek, Franciszek Palenica, Krystyna Wojtkiewicz, 

Stanisława Pokorska, B. Ławniczak, Zdzisława 
Chorążyczewska,Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Józef Górzyński.

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
- Bogumiła Urtnowska z Kulic,
- Jerzy Siedlecki z Nowogardu,
- Henryk Kosmalski z Nowogardu.

Gratulujemy!     

Gdy nie ma karetki
Dostał sztachetą po głowie...
Zginął na miejscu?
Nie! Doczołgał się na pogotowie.

Mowa trawa
Dawniej czarownice
W jakimś świecie trzecim, 
Plotły czarne brednie,
Kiedy księżyc świecił.
Dzisiaj politycy
Co na ciepłych stołkach siedzą,
Nad losami kraju
Przy drinkach się biedzą.
Każdy brednie plecie,
Na przyszłości temat,
Ale sensu, związku
Ani za grosz nie ma.

Pożegnanie ojczyzny
A ja bardzo kocham swój kraj,
I dlatego jakoś mi źle,
Bo niestety wciąż nie jest „naj”,
A czy będzie , czort jeden wie.
Polityka to trudna rzecz,
I być może nie na mój łeb.
Trudne trudnym, przyznaję, lecz
Fałsz czy podłość pojmie i kiep.
Przyjdzie kiedyś ten piękny czas,
Że prawości będzie tu gaj.
A narazie ściskam tych z Was,
Co opuszczają swój kraj.

Natchniony
Nadzieja krzepi,
Wena dopisuje,
A woda sodowa
W głowie się gotuje.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 

 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 

„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki

Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
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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ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 
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Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Irene-

usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
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skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 

i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 07.02.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Mechanik samochodowy
3. Ślusarz, spawacz
4. Monter stolarki okiennej 
   PCV + prawo jazdy kat. B
5. Inż. Budownictwa
6. Psycholog, wychowawca, 
7. Strażnik więzienny
8. Pracownik magazynowy 
9. Nauczyciel nauczania 
    zintegrowanego 
10. Robotnik budowlany
11. Ratownik medyczny
12. Operator żurawia 
     budowlanego 
13. Pomocnik dekarza
14. Monter instalacji 
    wodno – kanalizacyjnej
15. Mechanik operator 
    koparki
16. Sprzedawca
OFERTY PRACY Z REJONU
1.Kierowca kat. 
   B,C (Łoziennica)
2. Fileciarz ( Szczecin Dąbie )
3. przedstawiciel regionalny 
   (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 miejs-
cach 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, 
narodowość, orientację seksualną, 
przekonania polityczne i wyz-
nanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca 
przed zatrudnieniem osoby lub 
powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany 
u z y s k a ć  o d  n i e j  p i s e m n e 
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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Konflikt w Pomorzaninie

Zdaniem Zarządu i trenera
We wtorkowym wydaniu naszej gazety trener drużyny z I klasy juniorów 

opowiedział o przyczynach nieobecności jego podopiecznych na juniorskich 
mistrzostawach powiatu. Zahaczył też o inne tematy m.in. o problem jakim 
jest fakt, że wielu młodych zawodników nie chce kontynuować przygody z 
piłką w pierwszym zespole. Przy okazji do tablicy zostali wywołani człon-
kowie Zarządu i trener seniorów, którzy dziś zdecydowali się skomentować 
tę sprawę.

Do redakcji „Dziennika” wpłynęło 
oficjalne oświadczenie podpisane 
przez Zarząd Klubu. Pismo jest 
następującej treści: „Zarząd LKS 
Pomorzanin Nowogard informuje, że 
nie ma żadnego konfliktu w klubie. 
Jest natomiast a raczej był problem z 
trenerem Pawłem Kaczmarkiem (zło-
żył rezygnację z dniem 31.01.2008 r.), 
który od wielu lat blokował przejście 
zdolniejszych juniorów do drużyny 
seniorów. Pomimo wcześniejszych 
ustaleń z kolejnymi trenerami tj. 
Wojciechem Kubickim, Zbigniewem 
Ceranka, Markiem Piatkowskim oraz 
obecnym Zbigniewem Gumiennym nie 
wywiązywał się z tego. Obecny Zarząd 
postanowił przerwać tą niezdrową 
sytuację. Nie może być tak, że drużyny 
piłkarskie juniorów, które powstały wy-
łącznie, dlatego aby być bezpośrednim 
zapleczem dla seniorów nie zasilały ich 
zawodnikami. To klub kreuje politykę 
szkoleniową i to klub ponosi wszelkie 
koszty związane z utrzymywaniem 
tych drużyn a nie Paweł Kaczmarek. 
W dobrze zorganizowanych klubach, a 
do takich aspiruje Pomorzanin, trene-
ra juniorów ocenia się po ilości dobrze 
wyszkolonych piłkarzy, którzy zdołają 
przebić się w dorosłej piłce a nie na 
podstawie wygranych z drużynami 
składającymi się z młodszymi o kilka 
lat juniorami.

To, że część młodych zawodników, 
zdaniem P. Kaczmarka, woli zrezyg-
nować z gry w piłkę nożną niż grać w 
zespole seniorów, dobitnie świadczy 
o jego metodach szkoleniowych i wy-
chowawczych. Uważamy, że ambicją 
każdego młodego piłkarza powinien 
być rozwój umiejętności piłkarskich 
i reprezentowanie swojego miasta na 
boiskach całego województwa przez 
kilkanaście lat a nie kończenie kariery 
piłkarskiej w wieku 18 lat.

Zdecydowana większość członków 
Zarządu LKS Pomorzanin Nowogard 
to zasłużeni piłkarze, którzy przez 
wiele lat grali dla swojego klubu i mia-
sta, zarówno jako juniorzy i seniorzy 
i dlatego szczególnie nam zależy na 
zbudowaniu właściwych i zdrowych 
relacji, które mamy nadzieję już w 
niedalekiej przyszłości przyniosą efek-
ty sportowe.”

Przywołany został również tre-
ner Zbigniew Gumienny. Zdaniem 
trenera juniorów umowa ze szkole-

niowcem seniorów byłą taka, że do 
pierwszego zespołu przejdzie dwóch 
lub trzech zawodników. Gumienny 
twierdzi, że było inaczej: „Z Pawłem 
Kaczmarkiem umówiliśmy się, że 
on odda mi wszystkich chłopaków z 
rocznika 1989, bo oni za dwa – trzy 
miesiące kończą wiek juniora, więc 
nie ma sensu by grali ze Stepnicą czy 
Mrzeżynem, czyli zespołami, grający-
mi rocznikami dużo młodszymi i tym 
co mają. Tym bardziej, że on chciał 
budować zespół, który, gdy wygra 
baraże do ligi wojewódzkiej, będzie 
grał maksymalnym rocznikiem. Dom 
tego miał oddać czterech zawodników: 
Noska, Soskę, Marszałka i Kusia. On 
twierdzi, że miał oddać tylko dwóch. 
Tak nie było. Zresztą Paweł obiecał to 
przy całym Zarządzie. Myślę, że przej-
ście do seniorów byłoby z korzyścią 
dla samych zawodników. Dla takiego 
Noska granie, z całym szacunkiem dla 
tych drużyny, ze Stepnicą czy innymi 
zespołami poza Pogonią Nową i Iną 
Goleniów niewiele daje. Większą 
korzyść będzie miał grając i trenując 
z seniorami, nawet, gdy jest to ostatni 
zespół w lidze.(...) Wydaje mi się, ze 
wszyscy powinni pracować dla dobra 
pierwszego zespołu. Szczerze mówiąc 
nikt, poza lokalnymi kibicami, nie 
będzie widział, że Pomorzanin jest 
na pierwszym miejscu w juniorach. A 
o tym, że pierwszy zespół przegrał 23 
mecze z rzędu wie już pół Polski.(...) 
Pracowałem kiedyś z młodzieżą Stali 
Stocznia i też był moment, gdy byłem 
na pierwszym miejscu ligi międzywo-
jewódzkiej juniorów, w której grały 
Lech Poznań, Olimpia, drużyny go-
rzowskie. W pewnym momencie trener 
prowadzący pierwszy zespół, a więc 
II ligę seniorów, wziął ode mnie dzie-
sięciu zawodników i ja się cieszyłem z 
tego powodu. A, że nie wygrałem mię-
dzywojewódzkiej... To nie jest celem. 
Celem jest wychować zawodnika, aby 
trafił do pierwszego zespołu.”

***
Słowo przeciwko słowom. Istnieje 

niebezpieczeństwo, że dalsza wymia-
na zdań przerodzi się w zwyczajną 
pyskówkę. A przecież nie o to cho-
dzi. Chodzi o naprawę sytuacji, żeby 
pierwszy zespół zasilany przez naj-
lepszych juniorów zaczął wygrywać. 
Z zapewnień obu stron wynika, że 

właśnie o to im chodzi. Tyle, że obie 
strony przyczynę niechęci juniorów 
do trenowania z seniorami widzą w 
czym innym. Paweł Kaczmarek twier-
dzi, że jest nią niezdrowa atmosfera 
w klubie, że młodzi gracze nie mają 
szans na grę, że o wszystkim decydują 
doświadczeni zawodnicy. Z kolei Za-
rząd uważa, że problem ma na imię 
Paweł a na nazwisko Kaczmarek, że 

buntuje on swoich podopiecznych. 
Gdzie leży prawda? Być może jak 
zwykle po środki. Nie będziemy 
tego rozstrzygać. Radykalny ruch 
czyli odejście trenera juniorów, został 
wykonany, pozostaje nam czekać na 
rozwój wydarzeń. Nie tylko w tym 
klubie.

Andrzej Garguliński

Ferie na sportowo
W najbliższą sobotę 9 lutego w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy 

ulicy Bohaterów Warszawy 78 odbędzie się turniej siatkarski pn. „Ferie na 
sportowo” Rozgrywki prowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
gimnazja i ponadgimnazjalne (dziewczęta, chłopcy i mieszane). Zapisywać 
się można w dniu zawodów od godziny 9.00. Początek turnieju o godzinie 
10.00.

Ag

Sparing z Promieniem
W najbliższą sobotę Pomorzanin rozegra kolejny mecz sparingowy. Tym 

razem rywalem będzie grający w klasie okręgowej Promień Mosty, który 
będzie również gospodarzem spotkania. Początek meczu o godzinie 14.00.

Ag

Halowa liga LZS

Kolejna zmiana lidera
Zaskakującymi porażkami i zmianą lidera zakończyła się ósma kolejka 

piłkarskiej halowej ligi LZS rozegranej w sali Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych.

Aktualna tabela:
1. Wołowiec 8 20 17-2,
2. Osowo 8 20 14-2,
3. Błotno 8 19 11-1,
4. Ostrzyca 8 19 19-3,
5. Miętno 8 18 13-9,
6. Karsk 8 16 13-4,
7. Oldboje 8 16 15-6,
8. Wyszomierz 8 15 19-6,
9. Jarchlino 8 15 9-2,
10. Słajsino 8 12 10-6,
11. Sikorki 8 7 7-15,
12. Wojcieszyn 8 6 7-18,
13. Dąbrowa 8 6 7-12,
14. Długołęka 8 5 5-11,
15. Wierzbięcin 8 4 5-18,
16. Nowogard 8 3 4-18,
17. Kulice 8 3 4-24,
18. Żabowo 8 1 2-22.

Błotno podejmowało jeden ze 
słabszych zespołów rozgrywek, czyli 
Dąbrowę. Miał być to łatwy komplet 
punktów do wywalczenia. Okazało 
się jednak, że teoria znowu rozminęła 
się z praktyką. Mecz zakończył się 
bezbramkowym remisem i zamiast 
trzech reprezentanci Błotna dopisali 
sobie tylko jeden punkt tracąc tym 
samym fotel lidera. Ich potknięcie 
wykorzystał zajmujący do tej pory 
drugie miejsce Wołowiec, który poko-
nał Wojcieszyn 2:1. Na drugą pozycję, 
dzięki wygranej z Wierzbięcinem 1:0, 
wskoczyło Osowo. Drugi mecz z rzędu 
przegrali niedawni liderzy Oldboje i 

spadli już na siódmą pozycję.
Teraz zawodników czeka przerwa 

spowodowana feriami zimowym. 
Następna kolejka rozegrana zostanie 
dopiero 27 lutego.

Wyniki meczów:
Nowogard – Miętno 0:1,
Kulice – Sikorki 0:3,
Oldboje – Karsk 1:4,
Słajsino – Jarchlino 0:2,
Ostrzyca – Długołęka 2:0,
Wyszomierz – Żabowo 3:0,
Błotno – Dąbrowa 0:0,
Osowo – Wierzbięcin 1:0,
Wojcieszyn – Wołowiec 1:2.

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•

CM

MATERIAŁY BUDOWLANE

LEKARZ 
ALERGOLOG
przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącu

w budynku Pogotowia 
Ratunkowego 

w Nowogardzie

Rejestracja codziennie
pod nr. telefonu 

0 506 369 963

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
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 Cena 1,20 zł

czytaj na s. 4 

czytaj na s. 6

Nadal bezpiecznie 

czytaj na s. 5

Wspomnienia 
byłego dyrek-
tora NDK
Urząd Skarbo-
wy radzi

REKLAMA

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

P.H. Hurtpol  
ul.Młynarska 1a Nowogard 
zatrudni specjalistę ds. kadr i płac

Wymagamy:
• min. dwuletnie samodzielne    
   doświadczenie na podobnym 
   stanowisku
• wykształcenie wyższe
• znajomość przepisów z zakresu
   prawa pracy, ubezpieczeń społecz-

nych, podatku od  osób  fizycznych 
• znajomość programu Płatnik oraz 

kadrowo-płacowego Aga
• doskonała organizacja  pracy.

Oferty: kadry@hurtpol.pl,  
tel. 091 579 29 18

REKLAMAREKLAMA

czytaj na s.7 i 10

Pełny program 
ferii 

czytaj na s. 11

Nowy klub 
piłkarski 
w Nowogardzie?
www.prywatneliceum.eu

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

REKLAMA

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 kontaktów, 
mile widziane doświadczenie 
w pracy biurowej.

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub  tel.091 579 29 18
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KALENDARIUM

12 LUTEGO
Imieniny: Aleksy, Ammonia, Am-
moniusz, Ampelia, Ampeliusz, 
Antoni, Bartłomiej, Benedykt, 
Bonfilia, Bonfiliusz, Damian, 
Datyw, Etelwold, Eulalia, Ewa, 
Feliks, Feliksa, Gaudenty, Gerard, 
Grzegorz, Hilarion, Hilariona, 
Humbelina, Jakub, Jan, Julian, 
Juwencjusz, Laurenty, Ludan, Lu-
dwik, Maryna, Melecjusz, Mikołaj, 
Modest, Norma, Paweł, Radzim, 
Saturnin, Saturnina, Tomasz, 
Trzebiesława i Trzebisława.
Międzynarodowy Dzień Dzieci 

- Żołnierzy

13 LUTEGO
Imieniny: Arleta, Beatrycze, Be-
nigna, Benignus, Benigny, Do-
bosław, Dobosława, Dobrosław, 
Dobrosława, Emnilda, Eulogiusz, 
Gilbert, Grzegorz, Humbelina, 
Jakub, Jan, Jordan, Julian, Kastor, 
Katarzyna, Klemens, Krystyna, 
Licyniusz, Linda, Martynian, 
Maura, Paweł, Polieukt, Stefan i 
Toligniew.

14 LUTEGO
Imieniny: Abraham, Adolf, Adol-
fa, Antonin, Auksencja, Auksen-
cjusz, Auksenty, Cyryl, Dobisława, 
Dagmara, Dionizja, Dionizy, 
Dobiesława, Dobisława, Eleu-
kadia, Eleukadiusz, Flawian, 
Florentyn, Jan Chrzciciel, Jerzy, 
Jordan, Józef, Konrad, Konrada, 
Krystyna, Lilia, Lilla, Maro, Maron, 
Metody, Mikołaj, Modest, Nieda-
mir, Niedomira, Niemir, Nostrian, 
Teodozja, Teodozjusz, Teodozy, 
Walenty, Walentyn, Wincenty, 
Witalis i Zenon
Walentynki

Kronika policyjna 

Dziś masz 18 lat!
Śmiało ruszaj więc przez świat,
śmiało żyj i chciej najwięcej,
trzymaj szczęście swe za ręce!

Dla 

Łukasza 
Wipplinger
z okazji 18 urodzin 
najserdeczniejsze 
życzenia składają

Grażyna, Zbyszek z dziećmi 
oraz Agnieszka z rodziną

ŻYCZENIA

W poniedziałek z samochodu 
zaparkowanego przy ulicy Warszaw-
skiej skradziono cztery kołpaki. Ich 
wartość oszacowano na 200 zł.

Mieszkaniec naszego miasta po 
powrocie z Francji zauważył brak 
saszetki, w której znajdowały się do-
kumenty. Szczęściem w nieszczęściu 
jest to, że nie miał on tam pieniędzy. 
Do kradzieży doszło najprawdopo-
dobniej w czasie podróży.

We wtorek na ulicy Kościusz-
ki policjanci zatrzymali jadącego 
rowerem Zbigniewa S. Miał on w 
wydychanym powietrzu około 2,80 
promila alkoholu.

W środę około 5.30 policjanci 
zostali poinformowani, że w okolicy 
miejscowości Redło znajduje się 
samochód osobowy. Gdy na miej-
sce przybył patrol pojazd wyglądał 
jakby był po wypadku a na tylnym 
siedzeniu znajdował się nietrzeźwy 
mężczyzna. Doznał on ogólnych 
potłuczeń i złamania ręki. Trwają 
czynności wyjaśniające. Policja prosi 
świadków zdarzenia o kontakt.

W lesie między Miętnem a Orze-
chowem znaleziono cztery skóry 
dzików. Policjanci powiadomili 

straż łowiecką, która po oględzinach 
uznała, że zwierzęta padły ofiarą 
kłusowników.

Do jednego z mieszkań przy ulicy 
Poniatowskiego, w którym znajdo-
wała się osoba starsza do tego będąca 
pod wpływem silnych leków weszli 
nieznani sprawcy i po splądrowaniu 
pomieszczeń skradli około 1000 zł. 
Leki przestały działać wieczorem, 
więc dopiero wówczas ofiara powia-
domiła o wszystkim rodzinę, która 
zgłosiła zdarzenia na policję. 

W piątek na ulicy Bohaterów 
Warszawy patrol policja zatrzymał 
kolejnego nietrzeźwego rowerzystę. 
Ryszard S. miał 2,29 promila alko-
holu.

W sobotę nad ranem policjanci 
zostali poinformowani, że przy dro-
dze Kulice – Wierzbięcin stoi rozbity 
samochód polonez. W jego stacyjce 
znajdowały się kluczyki, po kierowcy 
nie było jednak śladu. Ustalono właś-
ciciela i okazało się, że auto zostało 
skradzione na jednym ze skupów 
złomu. Okazało się również, że była 
to tylko część kradzieży. Wcześniej 
sprawca włamał się do jednego z tam-
tejszych pomieszczeń, skradł szlifier-

kę, spawarkę elektryczną i kluczyki 
do poloneza, którym odjechał wraz 
ze swoim łupem. Daleko jednak nie 
ujechał. Porzucając auto wziął ze sobą 
szlifierkę, która byłą mniejsza a przez 
to łatwiejsza w transporcie, natomiast 
w aucie zostawił spawarkę.

W niedzielę włamano się do skle-
pu spożywczego przy ulicy 3 Maja. 
Skradziono kasę fiskalną oraz arty-
kuły spożywcze, alkohol i papierosy. 
Rozbitą kasę odnaleziono w jednej z 
okolicznych klatek schodowych.

Na ulicy Kościuszki policjanci 
zatrzymali do kontroli jadącego ro-
werem Czesława M. Badanie alkoma-
tem wykazał, że miał on około 1,87 
promila alkoholu w wydychanym, 
powietrzu. 

Tylko nieco mniejszy wynik bada-
nia miał jadący motorowerem ulicą 
700-lecie Krzysztof Z. W jego przy-
padku alkomat pokazał 1,65 promila 
alkoholu. W trybie przyspieszonym 
stanął on przed sądem.

Ag

Uwaga wędkarze
Koło Miejsko – Gminne 

PZW Nowogard zaprasza na 
zebranie sprawozdawcze Za-
rządu Koła, które odbędzie 

się 17 lutego o godzinie 9.30 
w Centrum Edukacji 

Przedsiębiorczości 
w Nowogardzie 

przy ul. Wojska Polskiego 3. 
Serdecznie zapraszamy 
członków naszego Koła.

Zarząd

REKLAMA

Uwaga zebranie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej zaprasza wszystkich człon-
ków na zebranie robocze do Miejskiej Biblioteki Publicznej . 

Początek zebrania w czwartek, 14 lutego br. o godz. 17.00.
Franciszek Karolewski.

Apel do Pedagogów i Uczniów !
Franciszek Karolewski rozpoczyna 

opracowywać monografię szkolni-
ctwa na Ziemi Nowogardzkiej od 
roku 1945 do chwili obecnej.

W związku z tym nasz apel – wszy-
scy którzy mają z tego okresu do-
kumenty, zdjęcia, kroniki, pamiątki 
proszeni są o kontakt z autorem 
lub redakcją „Dziennika Nowo-

gardzkiego”. Wszelkie materiały po 
skopiowaniu zostaną zwrócone ich 
właścicielom.

Szczegónie autorowi zależy na ma-
teriałach faktograficznych z pierw-
szych lat osadnictwa w Nowogardzie. 
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Red.

Kronika już gotowa!
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że jest już w sprzedaży „Kro-

nika Odbudowy i Renowacji Kościoła pw. WNMP – cz. II”. Przepiękne wy-
danie można nabyć na plebanii. Całkowity dochód ze sprzedaży zasili konto 
odbudowy świątyni. Zapraszamy.

Red.

Strajkujące 
bankomaty

Nie lubię poniedziałku – rzekł wczo-
raj niejeden mieszkaniec Nowogardu.

Około 7 rano odwiedziłem wszystkie 
zainstalowane w mieście bankomaty.

Przy każdym spotykałem tych sa-
mych zawiedzionych mieszkańców.

W trzech zabrakło pieniędzy, czwar-
ty (nowootwarty tuż koło Fantazji) był 
wyłączony.

Banki wniosły wielki wkład w rozwój 
tężyzny fizycznej – wszak spacer to 
ponoć zdrowie. Pod warunkiem, że 
robi się to z własnej i nieprzymusowej 
woli…

LMM
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REKLAMA

Walentynki i już…
Walentynki – święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. Nazwa „walentyn-

ki” pochodzi od imienia św. Walentego, patrona zakochanych .Tego dnia ludzie 
wysyłają do ukochanych „walentynki” - wiersz albo wyznanie miłosne. Niekiedy 
obdarzają się upominkami. Współcześnie święto to zyskało bardzo komercyjny 
charakter. Na terenie Polski Walentynki konkurują o miano tzw. święta zako-
chanych z miejscowym, rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie 
Nocą Kupały lub Sobótką (obchodzonym w okresie przesilenia letniego, w nocy 
z dnia 21 na 22 czerwca). Do Polski zapożyczone zostało z kultury francuskiej 
i krajów anglosaskich w latach 90.. W encyklopediach można przeczytać takie 
oto objaśnienia: „Dzień Świętego Walentego przypada w święto dwóch różnych 
męczenników chrześcijańskich o tym imieniu. Jednakże zwyczaje związane z tym 
dniem  prawdopodobnie nawiązują do starożytnego święta rzymskiego zwanego 
Luperkaliami, obchodzonego 15 lutego. Było to święto ku czci Junony, rzymskiej 
bogini kobiet i małżeństwa, jak również Pana, boga przyrody”.

Ja  o s o bi ś c i e 
do Walentynek 
odnoszę się kry-
tycznie podobnie 
jak do Halloween. 
Moje zdanie nie 
jest odosobnione 

-  Walentynki spotykają się z silną 
krytyką ze strony części społeczeń-
stwa, jako kolejne obce Polakom 
zapożyczenie i amerykanizm. Argu-
mentuje się, iż święto to wspierane 
jest głównie przez amerykański 
przemysł (stosunkowo często zarzu-
ca się mu zbytnią komercjalizację 
- zdecydowana większość wszelkiego 
rodzaju gadżetów świątecznych np. 
kartek z życzeniami jest importowa-
na), przez co wypierane są znacznie 
starsze, rodzime tradycje (np. takie 
jak wspomniana już Kupalnocka), nie 
posiadające równie bogatego zaplecza 
marketingowego. Inna część krytyki 
dotyczy wyłącznie tego, że „święto 
zakochanych” powstało z powodu 
stagnacji handlowej pomiędzy Bo-
żym Narodzeniem a Wielkanocą 
- w wyniku odpowiedzi handlowców 
amerykańskich na brak jakiejkolwiek 
okazji handlowej w tym okresie. 
Przeciwnicy „walentynek” zwracają 

ponadto uwagę na geograficzną nie-
właściwość kalendarzowej lokalizacji 
„święta miłości”. Przypisane bowiem 
ono zostało na środek jednego z 
najzimniejszych, zimowych miesię-
cy w roku (uwidaczniać ma to ślepy 
mechanizm, według którego zwyczaj 
ten został przeniesiony z zachodniej 
kultury masowej), w rzeczywistości 
raczej mało sprzyjającemu miłości. 
Dla porównania słowiańskie Święto 
Kresu (sobótka, Noc Kupały) z na-
turalnych względów obchodzone jest 
na początku lata - w porze roku pełnej 
ciepła, życia i płodności.

Niestety – takie argumenty już nie 
przemawiają do wyobraźni – swia-
tem rządzi pieniądz. Jak zakazać np. 
produkcji róż za 2 miliardy dolarów. 
Tak, tak – na walentynki sprzedaje 
się róże za 2 miliardy dolarów. Do 
USA importuje się na ten dzien 80% 
swiatowej produkcji tych kwiatów. 
Zjednoczona Europa kupuje około 
15%, a Moskwa 5%. Z wiatrakami 
walczył don Kichot. Przegrał! Uznaj-
my więc, że kazda okazja by komuś 
bliskiemu powiedzieć coś miłego 
jest dobra. Nawet obce kulturowo 
Walentynki…

LMM

Nowogardzki Dom Kultury
 

zaprasza wszystkich ZAKOCHANYCH ..........i nie tylko   
na spektakl

pt: GWIEZDNE WOJNY
czyli sceny z życia 

Marsjan  i            Wenusjanek

14.02.2008 (czwartek), godz. 17.00
          sala widowiskowa NDK
        wstęp wolny

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne spotkania. 
Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy poniedziałek i piątek 
W godzinach od 9 do 12.
Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam - nie zapomnijcie 

opłacić składki na ZKP.
Alina Ochman

Konkurs „Aktywna Wiosna”
Konkurs Grantowy Aktywna Wiosna jest autorskim programem Fundacji 

J&S Pro Bono Poloniae. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2003r. i już 
wtedy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Program kierowany jest do 
grup młodych wolontariuszy z całej Polski. W 2007 roku Konkurs ma już swo-
ją V edycję. Do tej pory Fundacja wsparła 92 projekty z całej Polski. Ważnym 
elementem programu, są bezpłatne, trzydniowe szkolenia z zakresu animacji 
środowiska lokalnego, które odbywają się w maju w Warszawie. Konkurs 
ogłaszany jest co roku, na początku lutego! Aktywna Wiosna to program 
dla wszystkich tych, którym nieobojętne jest środowisko lokalne. Fundacja 
kieruje go do grup wolontariuszy, którzy mają ciekawe pomysły, ale z braku 
środków finansowych nie mogą ich zrealizować. Jeżeli w Twojej miejscowości 
nie ma miejsc gdzie młodzi ludzie mogliby się spotykać, brakuje imprez kul-
turalnych, albo chcesz czymś zainteresować swoich rówieśników i sąsiadów 
- zbierz grupę, przygotujcie wniosek i prześlijcie go opisywanej Fundacji..  
Celem programu „Aktywna Wiosna” 
jest promowanie aktywności wśród 
ludzi młodych, zachęcanie do działa-
nia i rozwijania zainteresowań, nauka 
komunikowania i radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach, wzmacnianie 
więzi międzyludzkich i chęci działa-
nia na rzecz społeczności lokalnych. 
Zaktywizowanie młodzieży może po-
móc im w radzeniu sobie z własnymi 
problemami, uczy przedsiębiorczości, 
otwartości na ludzi, pomaga w akcep-
tacji siebie, podnosi poczucie własnej 
wartości i wiary we własne siły. Jest 
alternatywą dla świata frustracji i 
uzależnień. Konkurs jest kierowany 
do grup młodych wolontariuszy z 
całej Polski, którzy działają na rzecz 
aktywności młodzieży i promowa-
nia środowiska lokalnego. Mogą to 

być nieformalne grupy młodzieży, 
mające niewielkie doświadczenie 
w pisaniu wniosków. Muszą oni 
jedynie nawiązać współpracę na 
czas realizacji projektu z dowolną 
organizacją pozarządową, która 
użyczy im osobowości prawnej i 
pomoże w finansowym rozliczeniu. 
Ważne jest to, aby dać szanse mło-
dym ludziom, którzy chcą zmieniać 
otaczającą ich, szarą rzeczywistość, 
którzy mają swoje pomysły na oży-
wienie środowiska lokalnego, a bra-
kuje im tylko środków finansowych. 
K o n k u r s  u m o ż l i w i a  r e a -
l i z a c j e  w a s z y c h  m a r z e ń .  
Informacje ze str. http://www.aktyw-
nawiosna.pl/pages/index/1/ 

opracował LMM 

NOWOGARDZKI DOM KULTURY
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału 
w „KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”
Termin dostarczania prac* do 12.03.2008 r. do pracowni plastycznej – gabi-
net nr 20 w Nowogardzkim Domu kultury, Plac Wolności 7
Każda praca winna być opatrzona: 
• imieniem, • nazwiskiem, • wiekiem, • adresem autora.

WYKLUCZA SIĘ PRACE ZBIOROWE!
Prace oceniane będą przez Jury w III kategoriach:
I – kategoria: dzieci do 12 lat, II – kategoria: młodzież do lat 18
III – kategoria: dorośli. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy 
„OBRZĘDY WIELKANOCNE” w dniu 16.03.2008 r.

*Organizatorzy nie zwracają prac przyniesionych na konkurs.
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Roczna odprawa policji

Nadal bezpiecznie
Jak co roku Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie podsumowała mi-

niony rok. Poprawiające się od siedmiu lat statystyki utrzymały tę tendencję 
i według danych opracowanych przez policję możemy czuć się bezpieczniej.

W roli gospodarza wystąpił zastęp-
ca komendanta nadkomisarz Andrzej 
Kąkol, który zastępował nieobecnego 
przełożonego. Powitał on zaproszo-
nych gości wśród, których znaleźli 
się przedstawiciele innych służb 
mundurowych, sądownictwa i samo-
rządowcy. Nowogard reprezentowali 
zastępca burmistrza Artur Gałęski 
i jego przyszły następca, kierownik 
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Fun-
duszy Tobiasz Lubczyński. 

Najważniejszą częścią odprawy 
było oczywiście podsumowanie 
minionego roku. Z wykresów zapre-
zentowanych przez nadkom. Kąkola 
wynika, że mamy prawo czuć się 
bezpieczniej. Spada ogólna liczba 
przestępstw (z 2322 w roku 2006 
do 2277 w roku 2007), spada liczba 
przestępstw kryminalnych (z 1408 do 
1275), rośnie wykrywalność (z 66,2 
% do 71,1 %). Spada również liczba 

wypadków drogowych (ze 101 do 
80) a co za tym idzie mniej jest ofiar 
śmiertelnych (z 17 do 11). Dzięki 
właściwie prowadzonej profilaktyce 
spada liczba interwencji (z 5 075 do 
4 749) i mandatów karnych (z 10 371 
do 8 317). Generalnie rzecz ujmując 
tendencja ta utrzymuje się już od 
siedmiu lat. Dzięki temu Komanda 
Powiatowa Policji w Goleniowie nale-
ży do najlepszych w województwie.

Są to jednak tylko statystyki, bez-
duszne zestawienia liczb. Aby oce-
nić pracę policji posłużymy się 
jednym zestawieniem: kradzieżą 
samochodów. Można założyć, ze w 
przeciwieństwie do napadów, pobić 
czy rozbojów zgłasza się wszystkie 
kradzieże aut. Z 27 skradzionych w 
ubiegłym roku odzyskano praktycz-
nie co drugi, wskaźnik ten wyniósł 
48,1 % (w roku 2006 zaledwie 18,8 
%). Jest więc dobrze czy źle? Dylemat 

ten przypomina rozpatrywanie na-
pełnionej do połowy szklanki. Więc 
na pytanie czy jest do połowy pełna 
czy do połowy pusta każdy może 
odpowiedzieć sobie sam.

Są oczywiście problemy. Najwięk-
szy to z pewnością braki kadrowe. W 
statystyce spotkań dzielnicowych ich 
liczba spadła z 301 w roku 2006 do 18 
w roku 2007 niebezpiecznie zbliżając 
się do liczby z roku 2002. Jak mówią 
policjanci, właśnie przez zbyt małą 

liczbę funkcjonariuszy kuleją ich 
kontakty ze społeczeństwem. Obecny 
na odprawie zastępca komendanta 
wojewódzkiego młodszy inspektor 
Jacek Fabisiak poinformował, że 
trwają starania by zminimalizować 
ten problem m.in. przez powrót tzw. 
służby kandydackiej. Jeśli zostaną 
zrealizowane nie ma powodu by wy-
niki działań policji w obecnym roku 
nie były jeszcze lepsze.

Ag
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Ze wspomnień byłego dyrektora NDK

Mojżesz z PRL-u
Do dziś nie wiem co tak naprawdę kieruje naszym losem – przypadek 

czy przeznaczenie?
Coś jest na rzeczy w teorii determinizmu, że spotkamy na swojej drodze 

akurat tego, a nie innego człowieka, zawsze w określonym czasie i miejscu. 
Tak się złożyło, że najwięcej nieszablonowych, „rozrywkowych” i życzliwych 
ludzi spotkałem w młodości podczas krakowsko-wrocławskich studiów 
(1961-66), a także w latach 70-tych właśnie w…Nowogardzie i Szczecinie.

Jednym z nich był Henryk Ja-
godziński, znakomity aforysta, 
satyryk i myśliciel na miarę Dige-
nesa. Poznaliśmy się z początkiem 
lat 60-tych minionej epoki, kiedy 
pobierałem nauki etnograficzne 
na Uniwersytecie Wrocławskim 
im.B.Bieruta w okresie „dyktatury 
ciemniaków” lub przaśnego so-
cjalizmu jak niektórzy nazywają 
eufeministycznie miniony system. 
Od kiedy sięgam pamięcią, Henio 
zawsze był stary… nie z racji wieku 
bynajmniej ale imponującej brody. 
Atrybut ten powodował, że przy-
pominał Mojżesza ze słynnego po-
sągu marmurowego dłuta Michała 
Anioła. Oj-żesz ty Mojżesz – jak by 
powiedziała Olga Lipińska.

Obdarzony wyjątkowym poczu-
ciem humoru był ozdobą każdego 
towarzystwa i malowniczym ele-
mentem wrocławskiej cyganerii.

Słynny Klub Dziennikarza przy 
ul. Świdnickiej był na owe czasy 
taką oazą, gdzie ogniskowało się 
życie towarzyskie osobników o 
intelektualno-artystycznym po-
tencjale.

Henio, jako stały rezydent miał 
w nim obstalowane miejsce przy 
stoliku, zawsze tym samym, co sta-
nowiło pewnego rodzaju nobilitację 
w tym elitarnym i dosyć hermetycz-
nym „światku” miasta Wrocławia. 
Sentyment do tego miejsca pozo-
stał mi do dziś. Miałem ogromną 
satysfakcję poznać tu wybitne 
indywidualności polskiej kultury ze 
Zbyszkiem Cybulskim i Gustawem 
Holoubkiem na czele, które niczym 
latarnie morskie rozświetlały mroki 
schizofrenicznej rzeczywistości. 
Henio został wyposażony przez 
Stwórcę darem żartu w pigułce, o 
czym może świadczyć notka bio-
graficzna z jego zbioru aforyzmów 
pt. „Przebłyski wyborne” wydanego 
przez Oficynę Wydawniczą „Żywe 
Słowo” w 1991 roku.

„Urodziłem się w niedzielę 30 
września 1928 roku co uprawdopo-
dobnia sposób spędzenia Sylwestra 
przez moich Rodziców. Miejscem 
mojego urodzenia jest Łódź – miasto, 
którego nazwa pochodzi od rzeki 

Łódki, której nie ma. Do 1 lipca 1987 
roku godzina 13.00 opublikowałem 
ponad 50 tysięcy „Przebłysków” w 
ponad 50 czasopismach krajowych 
i zagranicznych, stanowiących część 
mojej prawie czterdziestoletniej 
twórczości”.

Swoją uroczą książkę podarował 
mi podczas 65 urodzin, które ob-
chodził w skromnym mieszkaniu 
przy ul. Drukarskiej. Pojawiłem się 
tam razu pewnego bez uprzedzenia 
i być może przedawkowanie napo-
ju wynalezionego przez Arabów 
spowodowało, że w ogóle nie mógł 
sobie przypomnieć skąd się znamy. 
A wtedy – z przerwami – znaliśmy 
się około 30 lat.

Tak zabawnego passusu nie spo-
sób zapomnieć! I na tym epizodzie 
jak w stop-klatce zatrzymala się 
nasza zażyłość, chociaż na kliszach 
pamięci mam utrwalony konterfekt 
tego nadzwyczaj dobrego, wrażliwe-
go i uczynnego człowieka.

W słowie wstępnym do „Prze-
błysków wybornych” dr Stefan 
Bednarek pisze: „Uważam ten 
dorobek za znaczny, cenię jego za-
wartość myślową, krytycyzm wobec 
ludzkich słabostek i niedoskonałości 
życia społecznego, doceniam celność 
niektórych sformułowań, dowcip, 
wyobraźnię językową, sprawność 
artystycznego warsztatu…”

W naszej niezbyt radosnej i op-
tymistycznej przestrzeni chciałbym 
odsłonić Czytelnikom rąbek ory-
ginalnej twórczości Henryka Jago-
dzińskiego, która pomimo upływu 
czasu nic nie straciła na aktualności. 
Wyboru aforyzmów dokonałem na 
własną rękę wierząc, że dostarczą 
Państwu nie tylko uśmiechu, ale i 
głębszej refleksji.

Marian A. Frydryk
PS.Powyższy tekst dedykuję 

wszystkim nowogardzianom, któ-
rzy byli na spotkaniu autorskim 
Henryka Jagodzińskiego w kawiar-
ni Domu Kultury pomyśleć – 30 lat 
temu, w zupełnie innej epoce…

Przebłyski…wybrane:
- Jak trzeba komuś dobrze to „He-

niu”, jak trzeba dobrze Heniowi to 
niech radzi sobie sam

***
- U nas zmiany na lepsze nastę-

pują tak szybko, że żadne dobro nie 
zdąży się przyjąć,

***
- Dysproporcje społeczne datują 

się od czasu, gdy niektórzy z na-
szych przodków siadali na wyższych 
gałęziach.

***
- Jeśli zastanawiasz się czy nie 

jesteś za stary – jesteś za stary!
***

- Śmierć: patrzysz – nikogo nie ma. 
A to ciebie nie ma.

***
- Pewien kowal bardzo się odkuł 

na podkowach szczęścia.
***

- Chorujemy lekarzowi 
na zdrowie

***
- Zerwał z knajpą. Pił w łóżku.

***
- Są dziewczyny wierne aż do 

śmierci. Bylebyś umarł prędko
***

- Życie jest jak tramawaj: rzadko 
kto przejeżdza całą trasę

***
- Cokolwiek nie powiemy o pole-

głych bohaterach jedno jest pewne: 
nie udało im się przeżyć

***
- Można upaść, ale po co się zaraz 

wylegiwać
***

- Osioł, osioł – a jak przyjdzie co 
do czego to salami

***
- Bądź inny i pozwól innym być 

innymi.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy

Bezpłatne badania 
ortopedyczne   

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Nowogardzie przeprowadzono bezpłatne badania orto-
pedyczne uczniów uczęszczających do placówki. Badane 
były dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej i do 
gimnazjum. Badania zostały przeprowadzone w celu 
zakwalifikowania uczniów do uczestnictwa w gimnastyce 
korekcyjnej, która jest prowadzona na terenie placówki. 
Akcja przebiegała sprawnie i cieszyła się dużym zainte-
resowaniem uczniów -przebadano 59 uczniów. 

Organizatorami akcji 
były:

•   Jadwiga Kosakiewicz 
- kierownik NZOZ Pie-
lęgniarstwo w Środowisku 
Nauczania i Wychowania 
w Nowogardzie,

•   mgr  Joanna  War-
dzińska  -  Dyrektor  Spe-
cjalnego   Ośrodka   Szkol-
no-Wychowawczego w 
Nowogardzie,

•   pielęgniarka pracująca 
w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym

Pani Bożena Wierszyło.
Za przeprowadzenie 

tak wspaniałej akcji na 
rzecz dzieci organizatorzy 

składają serdeczne po-
dziękowania dr n. med. 
Dariuszowi Laryszowi 
specjalista ortopedii i 
traumatologii, który za-
pewnił, że podobne akcje 
będą przeprowadzane w 
przyszłym roku szkolnym. 
Serdeczne podziękowania 
należą się również pie-
lęgniarce Pani Agnieszce 
Florkowskiej za pomoc w 
organizowaniu wszystkich 
badań ortopedycznych, 
które odbyły się w placów-
kach szkolno-wychowaw-
czych na terenie Miasta 
Nowogard.

Inf.J.K
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PRZEKAŻ l % SWOJEGO PODATKU NA 

REHABILITACJĘ 10-MIESIĘCZNEJ

NIKOLI ŻUKOWSKIEJ

D ro dzy  Państ wo,  1 %  swo -
jego podatku możecie przekazać 
na leczenie i rehabilitację osób 
niepełnosprawnych.

Moja córeczka Nikola urodziła się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową 
na przejściu kręgosłupa piersio-
wo-lędźwiowego, ma całkowicie 
bezwładne nóżki i wymaga codzien-
nej rehabilitacji oraz specjalistycznej 
pielęgnacji, by w przyszłości mogła 
funkcjonować samodzielnie. Koszty 
związane z codzienną rehabilitacją 

i pielęgnacją tak chorego dziecka 
dalece przewyższają moje dochody, 
koszt 2-tygodniowego turnusu re-
habilitacyjnego wynosi 3700 PLN, 
a Nikola musi jeździć kilka razy do 
roku na taki turnus.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja posiada status Or-
ganizacji Pożytku Publicznego 
(OPP),

KRS: 0000037904
A b y  p i e n i ą d z e  t r a f i ł y 

bezpośrednio na konto Nikoli w 
Fundacji, należy w zeznaniu po-
datkowym:

PIT-28 : póz. 135, PIT-36 : póz. 311, 
PIT-36L: póz. 107, PIT-37 : póz. 123 
PIT-38 : póz. 59 wpisać:

Na leczenie i rehabilitacje Nikoli 
Żukowskiej, numer konta : 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362 „

Wszystkim, którzy chcieliby 
wspomóc rehabilitację Nikoli bardzo 
serdecznie dziękuje.

Mama Nikoli

Urząd Skarbowy radzi…
Odliczenia od podatku – cz.II

(Dokonczenie z 05.02.08- DN nr 10).

A) wydatki nielimitowane.
Odlicza się w wysokości faktycznie 
poniesionej na:
- adaptację i wyposażenie mieszkań 
oraz budynków mieszkalnych sto-
sownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
- przystosowanie pojazdów mecha-
nicznych do potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności (ale już nie za-
kup samego auta),
- zakup i naprawę indywidualnego 
sprzętu, urządzeń i narzędzi tech-
nicznych niezbędnych w rehabilita-
cji oraz ułatwiających wykonywanie 
czynności życiowych, stosownie do 
potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności, z wyjątkiem sprzętu go-
spodarstwa domowego,
- zakup wydawnictw i materiałów 
(pomocy) szkoleniowych, stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności,
- odpłatność za pobyt na turnusie re-
habilitacyjnym,
- odpłatność za pobyt na leczeniu w 
zakładzie lecznictwa uzdrowiskowe-
go, za pobyt w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej, zakładach opiekuńczo-
leczniczych i pielęgnacyjno-opie-
kuńczych oraz odpłatność za zabiegi 
rehabilitacyjne,
- opiekę pielęgniarską w domu nad 
osobą niepełnosprawną w okresie 
przewlekłej choroby uniemożliwia-
jącej poruszanie się oraz usługi opie-
kuńcze świadczone dla osób niepeł-
nosprawnych zaliczonych do I grupy 
inwalidztwa,
- opłacenie tłumacza języka migo-
wego,
- kolonie i obozy dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej oraz dzieci 
osób niepełnosprawnych, które nie 
ukończyły 25 roku życia,
- odpłatny, konieczny przewóz na 
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabi-
litacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką 
transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczo-
nej do I lub II grupy inwalidztwa, 
oraz dzieci niepełnosprawnych do 
lat 16 - również innymi środkami 
transportu niż wymienione w lit. a),
- odpłatne przejazdy środkami trans-
portu publicznego związane z poby-
tem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w 
pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci 
i młodzieży.
B) wydatki limitowane

- opłacenie przewodników osób nie-
widomych I lub II grupy inwalidztwa 
oraz osób z niepełnosprawnością na-
rządu ruchu zaliczonych do I grupy 
inwalidztwa, w kwocie nie przekra-
czającej w roku podatkowym 2.280 zł,
- utrzymanie przez osoby niewi-
dome, o których mowa powyżej, 
psa przewodnika - w wysokości nie 
przekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 2.280 zł,
- leki - w wysokości stanowiącej róż-
nicę pomiędzy faktycznie poniesio-
nymi wydatkami w danym miesiącu 
a kwotą 100 zł - jeżeli lekarz specja-
lista stwierdzi, że osoba niepełno-
sprawna powinna stosować określo-
ne leki (stale lub czasowo),
- używanie samochodu osobowego, 
stanowiącego własność (współwłas-
ność) osoby niepełnosprawnej zali-
czonej do I lub II grupy inwalidztwa 
lub podatnika mającego na utrzyma-
niu osobę niepełnosprawną zaliczo-
ną do I lub II grupy inwalidztwa albo 
dzieci niepełnosprawne, które nie 
ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb 
związanych z koniecznym przewozem 
na niezbędne zabiegi leczniczoreha-
bilitacyjne
- w wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
3. Darowizny
Przepisy przewidują dwie kategorie 
darowizn:
1. Z limitem, tj. w wysokości dokona-
nej darowizny, jednak nie więcej niż 
6% dochodu odliczane są:
- darowizny na rzecz organizacji 
pożytku publicznego przekazane na 
cele realizowane przez te organizacje 
w sferze ich działalności, lub równo-
ważnym organizacjom określonym
w przepisach regulujących działal-
ność pożytku publicznego obowią-
zujących w innym niż Rzeczpospoli-
ta Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub innym pań-
stwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, prowadzą-
cym działalność pożytku publiczne-
go w sferze zadań publicznych, reali-
zującym te cele, 
- darowizny na cele kultu religijnego 
- są to środki przeznaczone dla Koś-
ciołów, związków religijnych i koś-
cielnych osób prawnych, - darowizny 
na cele krwiodawstwa - z ulgi mogą
skorzystać honorowi dawcy krwi, 
tzn. osoby, które oddały bezpłat-
nie krew i zostały zarejestrowane w 
jednostce organizacyjnej publicznej 
służby krwi (stacja krwiodawstwa). 
Odliczeniu podlega faktycznie odda-

na ilość krwi. Obecnie ekwiwalent
pieniężny za 1 litr pobranej krwi 
wynosi 130 zł. Aby można było do-
konać odliczenia od dochodu, daro-
wizny na rzecz organizacji pożytku 
publicznego muszą być spełnione 2 
przesłanki:
- powinna ona być przekazana na 
cele określone w art. 4 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (m.in. działalność chary-
tatywna, pomoc społeczna itd.)
- obdarowanym musi być organiza-
cja prowadząca działalność pożytku 
publicznego (organizacja pozarządo-
wa, kościelna osoba prawna, stowa-
rzyszenia jednostek terytorialnego, 
nie jednostki samorządu terytorial-
nego). Nie podlegają zatem odlicze-
niu darowizny przekazane na szkołę 
publiczną, państwowy dom dziecka, 
samodzielne publiczne zakłady opie-
ki zdrowotnej (szpitale).
2. Bez limitu, tj. w wysokości faktycz-
nie dokonanej darowizny - odliczane 
są darowizny na kościelną działal-
ność charytatywno-opiekuńczą.
Wymagane dokumenty dla podatni-
ków odliczających przekazane daro-
wizny (zarówno te z przewidzianym
limitem, jak i bez limitu):
Jeśli przedmiotem darowizny są 
pieniądze – wymagany jest dowód 
wpłaty na rachunek bankowy ob-
darowanego, z którego oprócz nu-
meru tego rachunku jednoznacznie 

wynika nazwisko darczyńcy, kwota 
darowizny oraz cel, na jaki ją prze-
kazano. W przypadku darowizny 
innej niż pieniężna – dokument z 
którego wynika wartość darowizny 
oraz oświadczenie obdarowanego o 
jej przyjęciu. W przypadku dawcy 
krwi – niezbędnym do odliczenia 
jest dokument, z którego wynika 
wartość dokonanej darowizny, w 
dokumencie tym nie uwzględnia się 
wartości krwi, za którą dawca otrzy-
mał ekwiwalent pieniężny. Ponadto 
honorowy krwiodawca powinien 
posiadać oświadczenie obdarowane-
go (publicznej służby krwi) o przyję-
ciu darowizny, W obu przypadkach 
darczyńcy obowiązani będą wykazać 
w zeznaniu rocznym kwotę przeka-
zanej darowizny, kwotę dokonanego 
odliczenia oraz dane pozwalające 
na identyfikację obdarowanego, w 
szczególności jego nazwę i adres.
Dodatkowym dokumentem stano-
wiącym podstawę odliczeń w przy-
padku darowizny przekazanej na 
kościelną działalność charytatywno 
– opiekuńczą jest:
- legitymowanie się pokwitowaniem 
jej odbioru oraz
- w okresie 2 lat od dnia przekazania 
darowizny – sprawozdanie o prze-
znaczeniu jej na tę działalność.

cdn



GODZINA
                        RODZAJ ZAJĘĆ

MIEJSCE
9 LUTEGO

10:00-15:00
Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców Gimnazjum nr 2 i II Liceum 
Ogólnokształcącego

Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych (Gimnazjum nr 2 i II LO)

11 LUTEGO

11.00 – 15.00
Czy znasz książki Carles`a Perraulta?- konkurs czytelniczy oraz rozpo-
częcie Plebiscytu na najlepszą książkę (w trzech grupach wiekowych:: 
dla dzieci 6-8 letnich, 9-11 letnich, 12-16 letnich)

Miejska Biblioteka Pub-
liczna

9.00-10.30
10.30-12.00
12.30-14.00
14.00-15.00

Zajęcia integracyjne zapoznanie się z grupą – zabawa taneczna z rekwizytami 
Zajęcia muzyczno - ruchowe
Taniec nowoczesny
Zabezpieczenie czasu wolnego osób pozbawionych wolności 

Nowogardzki Dom Kultury

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
9.00 – 12.00

Zajęcia plastyczne, kurs udzielania pierwszej pomocy
Konkurs plastyczny, gry i zabawy sportowe
Zajęcia plastyczne, intelektualne dla klas I – III, rebusy, krzyżówki
Matematyka na wesoło
Łamigłówki językowe – kultura języka
Zajęcia przyrodnicze „ochrona przyrody”
Gry i zabawy na świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 1

9.00 – 11.00
9.00 – 10.00

Zajęcia sportowe
Zajęcia teatralne

Szkoła Podstawowa nr 3
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

Gry i zabawy z językiem angielskim
Gry i zabawy edukacyjne
Rozgrywki sportowe

Szkoła Podstawowa nr 4

9.00 – 13.00
Zajęcia organizacyjne: zabawy integracyjne, wykonanie plakatu „Zima” 
z    wykorzystaniem 7 inteligencji

Szkoła Podstawowa Błotno

9.00 –12.00
„Magiczny poniedziałek”.  W

 świecie znaków i symboli – 
odczytywanie, tworzenie map i  planów. Jak zostać jak detektywem? 
Posługujemy się wykonanym planem. Ukryty skarb -marsz terenowy z 
wykorzystaniem kompasu – szukamy obiektu zaznaczonego na planie

Szkoła Podstawowa
Długołęka

9.00 – 13.00
Zajęcia świetlicowe – przygoda z książką.

Szkoła Podstawowa Orzechowo
8.00 – 12.00

Gry i zabawy sportowe + ognisko. Konkurs pt. „Przyroda zimą”
Szkoła Podstawowa Strzelewo

9.30 – 12.30
9.30 – 12.30
9.30 – 12.30
10.00 -12.00
16.00 – 18.00

Zajęcia plastyczne „W
 krainie baśni”.

Konkurs gier komputerowych
Uzupełniamy ptasie stołówki
Zajęcia SKS 
Zajęcia SKS

Szkoła Podstawowa W
ierz-

bięcin

10.00 – 14.00
Zajęcia artystyczne

Szkoła Podstawowa Żabowo
9.00 – 10.30
9.00 – 10.30
10.00 – 12.00
10.30 – 12.00

Zajęcia sportowe – koszykówka
Matematyka – rozwiązywanie testów
Język polski dla klas III – rozwiązywanie testów
Zajęcia sportowe – piłka nożna i siatkowa

Gimnazjum nr 1

9.00 – 11.00
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
11.00 – 13.00

Zajęcia z  j. angielskiego
Zajęcia historyczne
Zajęcia matematyczne
Zajęcia  sportowe

Gimnazjum nr 3

12 LUTEGO
11.00 – 15.00

Na każde pytanie odpowie czytanie – zajęcia literackie na podstawie 
książek Dr. Saussa

Miejska Biblioteka Pub-
liczna

9.00-11.00
11.00-12.30
13.00-14.00
14.00-15.00

Malarstwo o tematyce zimowej pt. „Zabawa dzieci na śniegu”
Zajęcia rytmiczno-wokalne
Jak się bronić przed psem?
Piosenki zimowe 

Nowogardzki Dom Kultury

10.00 – 12.00
10.00 – 13.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

Gry i zabawy – klasy I – III
Zajęcia sportowe (tenis stołowy)
Język angielski na wesoło – klasy I – III
Gry i zabawy – klasy I – III
Zajęcia plastyczne
Zajęcia przyrodnicze, krzyżówki, rebusy
Czytanie opowiadań
Zajęcia plastyczne

Szkoła Podstawowa nr 1

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
9.00 – 12.00

Gry i zabawy dla klas I – III
W

yjazd na basen do Gryfino
Zajęcia sportowe dla klas IV- VI
Koło informatyczne dla klas IV
W

yjazd do teatru Pleciuga – klasy II

Szkoła Podstawowa nr 2

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

Gry i zabawy na komputerze
Gry i zabawy dla przedszkolaków

Szkoła Podstawowa nr 4

9.00 – 13.00
Zajęcia edukacyjne: określamy kierunki świata, kształcimy umiejętność 
redagowania   zaproszenia i ogłoszenia.

Szkoła Podstawowa Błotno

9.00 –  10.45
9.00 – 10.45
10.45 – 12.00

„Fascynujący wtorek”. Papierowe cuda - wykonanie zaproszenia
Zapraszam czy zawiadamiam?
Dlaczego ptak lata ? Dlaczego łódka pływa ? – Zabawy z wiatrem 
na boisku z wykorzystaniem prac origami – wiatraczki, łódki, rakiet itp

Szkoła Podstawowa Dłu-
gołęka

9.00 – 13.00
Kolorowy świat – plastyczne interpretacje utworów muzycznych

Szkoła Podstawowa Orze-
chowo

8.00 – 12.00
Zajęcia komputerowe

Szkoła Podstawowa Strze-
lewo

9.30 – 12.30
10.00 -12.00
16.00 – 18.00

Konkurs plastyczny z wykorzystaniem technik komputerowych
Zajęcia SKS
Zajęcia SKS

Szkoła Podstawowa 
W

ierzbięcin
10.00 – 14.00

Gry i zabawy świetlicowe
Szkoła Podstawowa Żabowo

9.00-10.30
10.30 – 12.00

Zajęcia sportowe– piłka siatkowa
Zajęcia sportowe 

Gimnazjum nr 1
9.00 – 11.00
9.00 – 11.00
9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

Zajęcia informatyczne
Zajęcia biologiczno  – chemiczne
Zajęcia sportowe
Zajęcia j. niemieckiego

Gimnazjum nr 3

13 LUTEGO
11.00 – 15.00

Konkurs plastyczny: „Filemon kontra Reksio, czyli koty i psy w książ-
kach i nie tylko” oraz głośne czytanie książek

Miejska Biblioteka Pub-
liczna

9.00-11.00
11.00-12.30
13.00-15.00

Zabawa z gliną (lepienie naczyń)
Etiudy Tańca współczesnego
Redagowanie miesięcznika „Zamczysko” w Zakładzie Karnym w Nowogardzie

Nowogardzki Dom Kultury

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
10.00 – 12.00

Zajęcia sportowe (tenis stołowy)
Zajęcia sportowe (sala)
Zajęcia sportowe (sala)
Czytanie, zajęcia plastyczne

Szkoła Podstawowa nr 1

10.00 – 12.00
Zabawy z językiem angielskim

Szkoła Podstawowa nr 2
9.00 – 13.00
9.00 – 12.00

Zajęcia plastyczno – techniczne
Rozgrywki sportowe

Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 13.00

Zajęcia wypoczynkowe: wyjazd do kina „Helios”, udział w warsztatach filmowych
Szkoła Podstawowa Błotno

9.00 – 10.45
9.00 – 10.45
10.45 – 12.00

“W
irtualna środa”.  Krajobraz zimowy – praca w programie PowerPoint

Opowieści zimowe – praca w programie Microsoft W
ord

Budujemy śniegowe rzeźby – zabawy ruchowe na boisku.
Szkoła Podstawowa Dłu-

gołęka
9.00 – 13.00

Sport to zdrowie – gry i zabawy ruchowe.
Szkoła Podstawowa Orzechowo

8.00 – 12.00
Zajęcia plastyczne

Szkoła Podstawowa Strzelewo
9.30 – 12.30
9.30 – 12.30
10.00 -12.00
16.00 – 18.00

Projekcja bajek
Zabawy sportowe
Zajęcia SKS
Zajęcia SKS

Szkoła Podstawowa 
W

ierzbięcin

10.00 – 14.00
Zajęcia informatyczne

Szkoła Podstawowa Żabowo
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zespół Combo. Do zabawy 
zostały zaproszone nie tylko 
dzieci, ale także całe grono pe-
dagogiczne. Pierwszy taniec 
poprowadził gość specjalny - 
Kubuś Puchatek, który okazał 
się wspaniałą niespodzianką, 
zwłaszcza dla młodszych 
dzieci. Przy cu-
d o w n e j  m u -
zyce bawili się 
wszyscy - dzieci, 
nauczyciele, ro-
dzice oraz pani 
dyrektor.

Ale to nie był 
koniec niespo-
dzianek.... Do 
dzieci przybył, 
bowiem, jesz-
cze św. Mikołaj, 
który przywiózł 
ze sobą paczki 
dla dzieci. Każdy 
uczeń otrzymał 
też kilka upo-

minków od pana Cezarego 
Komisarza oraz jego zagra-
nicznych gości z Norwegii.

Po dniu pełnym wrażeń, 
dzieci zadowolone, z uśmie-
chami na twarzach, szczęśliwe 
wróciły do swoich domów.

Małgorzata Kurzawa

SP Strzelewo

Zabawa choinkowa 
W dniu 30 stycznia 2008 roku w Szkole Podstawowej w 
Strzelewie odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci z klas 
O-VI. Uroczystość ta jest wydarzeniem bardzo wyczekiwa-
nym zarówno przez uczniów, rodziców jak i nauczycieli, 
dlatego przygotowania do niej rozpoczynają się już kilka 
tygodni wcześniej. Jest to, bowiem niezwykła okazja dla 
dzieci, aby mogły zaprezentować umiejętności aktorskie 
przed swoimi rodzicami, babciami i dziadkami.

Zabawę rozpoczęła nowo 
wybrana dyrektor szkoły pani 
Agnieszka Forgiel, która naj-
pierw przedstawiła się wszyst-
kim tym, którzy nie mieli 
okazji jeszcze jej poznać, na-
stępnie przywitała serdecznie 
przybyłych gości i przedstawi-

ła scenariusz choinki.
Uroczystość rozpoczęły 

występy dzieci. Jako pierwsi 
zaprezentowali się uczniowie 
klasy I (op. Małgorzata Bu-
rzyńska) w przedstawieniu pt. 
„Noworoczne życzenia”. Wy-
stęp dostarczył wielu wrażeń, 
a dzieci zostały nagrodzone 
wielkimi brawami. Następni 
na scenę wyszli uczniowie 
klasy II (op. Katarzyna Ob-
rębska), którzy opowiedzieli 
zgromadzonej publiczności 
„Bajkę o smutnym osiołku”. 
Bajka, mimo niezbyt weso-
łego tytułu, wywołała wśród 
widzów falę śmiechu, a dzieci 

schodziły ze sceny ogromnie 
dumne z powodu owacji, jaką 
otrzymały. Kolejne przed-
stawienie „Jak karnawał, to 
karnawał” pokazały dzieci 
z kl. III (op. Jolanta Gibka). 
Uczniowie udowodnili w nim, 
że w czasie karnawału nikt 

nie ma prawa być smutny, a 
powinien być wesoły i bawić 
się na całego. Nastrój, jaki 
wywołali mali aktorzy udzielił 
się wszystkim zgromadzo-
nym widzom. Ostatni na 
scenie pokazali się uczniowie 
z klas IV-VI (op. Małgorzata 
Kurzawa) w przedstawieniu 
„Winnetou - czerwonoskóry 
dżentelmen”. Występ bardzo 
się podobał, o czym świad-
czyły gromkie brawa.

Po występach wszystkie 
klasy wraz z wychowawcami, 
udały się na poczęstunek 
do swoich klas, a o godzinie 
14.00 dla dzieci zaczął grać 
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M
iejska Biblioteka Publiczna podczas ferii oprócz cyklu 

wym
ienionych zajęć zorganizuje wystawki książek: „Książka na 

ferie” oraz „Baśniowy świat”. W
szystkie zajęcia są bezpłatne.

Nowogardzki Dom
 Kultury inform

uje, że uczestnictwo 
w feriach jest bezpłatne. Istnieje m

ożliwość wykupienia 
obiadów w cenie 25 zł za tydzień.

Szczegółowych inform
acji nt. ferii zim

owych udziela Pani 
Barbara Źróbek w godz. od 11.00 do 16.00 w pok. nr 20. 
Zgłoszenia przyjm

owane są do dnia 07.02.2008 r. Informujemy 

również, że w ww. dniach odbywały się będą zajęcia dla dzieci 
uczęszczających na co dzień do naszych kół zainteresowań.

Szkoła Podstawowa w Żabowie organizuje dla chętnych 
uczniów i uczniów pozostałych szkół Gm

iny Nowogard 
wyjazd do Przesieki w term

inie od 09.02.08r. do 16.02.08r
Zespół Szkół Ogólnokształcących (Gim

nazjum
 nr 2 i 

II LO)  organizuje:
-  w dniach od 11-18.02.08 r  obóz sportowy „SL SALOS”
-  w dniach od 16-23.02.08r. wyjazd turystyczno - re-

kreacyjno-sportowy do Zakopanego uczniów II Liceum
 

Ogólnokształcącego.

10.30 – 12.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.30

Zajęcia sportowe
Język polski dla klas III – rozwiązywanie testów
Zajęcia sportowe – piłka nożna i siatkowa

Gimnazjum nr 1

9.00 – 11.00
9.00 – 11.00

11.00 – 13.00
11.00 – 13.00

Zajęcia muzyczne
Zajęcia teatralne
Zajęcia j. niemieckiego
Zajęcia sportowe

Gimnazjum nr 3

14 LUTEGO

11.00 – 15.00
W

alentynki w Bibliotece – życzenia i dedykacje oraz filmy DVD dla 
dzieci pt.” Ratunku! Jestem rybką”, „Medika z Czerwonego W

zgórza” o 
młodzieży pt. ”Mała księżniczka”, „Skarby piratów”

Miejska Biblioteka Pub-
liczna

9.00-11.00
11.00-15.00

Pokaz pojazdów policyjnych
Spacer, gry i zabawy, czytanie bajek 

Nowogardzki Dom Kultury

10.00 – 12.00
Zajęcia plastyczne z origami

Szkoła Podstawowa nr 2
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

„Spotkanie z żywym słowem” – czytanie poezji
Gry i zabawy przyrodnicze
Zajęcia plastyczne dla klas – I – VI

Szkoła Podstawowa nr 4

9.00 – 13.00
Zajęcia edukacyjne: dzień matematyczny  „Z matematyką za  pan brat”

Szkoła Podstawowa Błotno

9.00 – 12.00
„Matematyczny czwartek” . Mierzymy, ważymy, liczymy – zabawy czyli 
Detektyw wkracza do akcji. Poszukiwacze przygód -planujemy i obliczamy 
koszt wycieczki .Kroki, kroczki, skoki, skoczki – zabawy ruchowe z elementami 
wyliczania i pomiaru odległości z wykorzystaniem taśmy, sznurka, kroków.

Szkoła Podstawowa Dłu-
gołęka

9.00 – 13.00
Zajęcia informatyczne – matematyczne programy komputerowe.

Szkoła Podstawowa Orzechowo
8.00 – 12.00

Zajęcia sportowe :rozgrywki, tenis stołowy
Szkoła Podstawowa Strzelewo

9.30 – 12.30
9.30 – 12.30
10.00 -12.00
16.00 – 18.00

Zajęcia plastyczne „Rzeźbimy” (prace z masy solnej)
Gry komputerowe 
Zajęcia SKS
Zajęcia SKS

Szkoła Podstawowa W
ierz-

bięcin

10.00 – 14.00
Mini gry sportowe

Szkoła Podstawowa Żabowo
9.00 – 10.30

Zajęcia sportowe – piłka siatkowa
Gimnazjum nr 1

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00

Zajęcia geograficzno – turystyczne
Zajęcia informatyczne

Gimnazjum nr 3
15 LUTEGO

11.00 – 15.00
Omnibus, czyli wiem prawie wszystko – konkurs z różnych dziedzin 
wiedzy oraz zabawy z kółkiem i kwadratem dla dzieci młodszych

Miejska Biblioteka Publiczna

9.00-10.00
10.00-15.00

Piosenki zimowe
W

ycieczka do Zielonej Kuźni w Płotkowi (pieczenie kiełbasy” 
Nowogardzki Dom Kultury

10.00 – 12.00
Konkurs plastyczny na „Najpiękniejszego Bałwanka” – klasy I-III

Szkoła Podstawowa nr 1
10.00 – 12.00

Zajęcia sportowe klasy IV-VI
Szkoła Podstawowa nr 2

9.00 – 12.00
Zajęcia plastyczne

Szkoła Podstawowa nr 4
9.00 – 13.00

Zajęcia wypoczynkowe :zajęcia sportowe na sali, Podchody gry i zabawy 
na świeżym powietrzu. Skala – projektujemy własny  pokój

Szkoła Podstawowa Błotno

9.00 – 16.00
„Kulturalny piątek”. Przygoda w wielkim mieście -W

yjazd do teatru 
– Szczecin. Zwiedzanie miasta

Szkoła Podstawowa Dłu-
gołęka

9.00 – 13.00
Ekologia na co dzień .

Szkoła Podstawowa Orzechowo
8.00 – 12.00

Zajęcia plastyczne
Szkoła Podstawowa Strzelewo

9.30 – 12.30
10.00 -12.00
16.00 – 18.00

Dzień sportu
Zajęcia SKS
Zajęcia SKS

Szkoła Podstawowa W
ierz-

bięcin
10.00 – 14.00

Gry językowe z języka angielskiego
Szkoła Podstawowa Żabowo

10.00- 12.00
Język polski dla klas III – rozwiązywanie testów

Gimnazjum nr 1
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00

Zajęcia sportowe
Zajęcia ekologiczne

Gimnazjum nr 3
18 LUTEGO

11.00- 15.00
Turniej baśniowy o „Złote Pióro Pana Andersa” oraz zajęcia plastyczne 
dla dzieci młodszych

Miejska Biblioteka Pub-
liczna

9.00 – 10.00
9.00 – 11.00

Zajęcia wokalne
Zajęcia sportowe

Szkoła Podstawowa nr 3

9.00 – 13.00
Zajęcia edukacyjne:  Co to jest argum

ent? U
czym

y się pisać  
teksty argum

entow
ane. D

o czego służy skala?
Szkoła Podstaw

ow
a 

Błotno

FER
IE ZIM

O
W

E 2008 W
 G

M
IN

IE N
O

W
O

G
A

R
D

9.00 – 10.45

9.00 – 10.45
10.45 – 12.00

„O
rtograficzny poniedziałek”. Słów

ka i słufka” – w
 poszukiw

aniu 
popraw

nej pisow
ni – czyli jak opisać sw

oje przeżycia z w
ycieczki 

– Pam
iętnik Szalonego M

ałolata.
Tw

orzym
y obrazkow

y słow
nik ortograficzny m

ałolata .
Spacer po lesie – zabawy ruchowe z wykorzystaniem

 naturalnych 
przeszkód

Szkoła Podstaw
ow

a D
łu-

gołęka

9.00 – 10.30
10.00 – 12.00
10.30 – 12.00

Zajęcia sportow
e – koszyków

ka
Język polski dla klas III – rozw

iązyw
anie testów

Zajęcia sportow
e – piłka nożna i siatkow

a
G

im
nazjum

 nr 1

19 LU
TEG

O
11.00- 15.00

Pani Joanna Kulmowa i jej książki – 80 urodziny, życzenia dla Jubilatki, kart-
ki wykonują uczestnicy ferii (wysyłamy do W

arszawy w dużej kopercie)
M

iejska Biblioteka Publiczna

10.00 – 12.00
9.00 – 12.00

Zajęcia sportow
e klasy IV-V

I
K

oło inform
atyczne dla klas IV

Szkoła Podstaw
ow

a nr 2
9.00 – 11.00

Zajęcia sportow
e

Szkoła Podstaw
ow

a nr 3
9.00 – 13.00

Zajęcia w
ypoczynkow

o-edukacyjne - w
yjazd do Szczecina na 

lekcję m
uzealną pt. „Co to jest m

uzeum
?”

Szkoła Podstaw
ow

a 
Błotno

9.00 – 10.45
9.00 – 10.45
10.45 – 11.45
11.45 – 12.00

„U
rzędow

y w
torek”. Ludzie listy piszą - Spotkanie z listonoszem

Pozdrow
ienia z tajem

niczych ferii. W
ykonanie kartki

K
onkurs o tytuł „ Feryjny detektyw

”
Pożegnanie z uczestnikam

i – spotkanie z sołtysem
 i dyrektorem

 
szkoły – ew

aluacja projektu

Szkoła Podstaw
ow

a D
łu-

gołęka

10.30 – 12.00
Zajęcia sportow

e
G

im
nazjum

 nr 1
20 LU

TEG
O

11.00 – 15.00
Konkurs plastyczny pt. ‘Czarownice i czarodzieje w literaturze” oraz głoś-
ne czytanie fragm

entu książki O. Preussler pt. „M
alutka czarownica”

M
iejska Biblioteka Publiczna

9.00 – 11.00
Zajęcia sportow

e
Szkoła Podstaw

ow
a nr 3

10.30 – 12.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.30

Zajęcia sportow
e

Język polski dla klas III – rozw
iązyw

anie testów
Zajęcia sportow

e – piłka nożna i siatkow
a

G
im

nazjum
 nr 1

21 LU
TEG

O

11.00 – 15.00
Film

y D
V

D
 dla dzieci pt. „K

ubuś i H
efalum

py”, „N
ow

e przygody 
dzieci z Bullerbyn” i m

łodzieży pt. „Pow
rót do Tajem

niczego 
O

grodu”, „O
kup za czerw

onego w
odza” oraz zajęcia z książką 

M
. Strzałkow

skiej pt.” W
ierszyki łam

iące języki”

M
iejska Biblioteka Pub-

liczna

22 LU
TEG

O

11.00 – 15.00
W

ypraw
a do K

rain Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości - zajęcia 
czytelnicze oraz podsum

ow
anie Plebiscytu na najlepszą książkę.

M
iejska Biblioteka Publiczna

10.00 – 12.00
Zajęcia sportow

e klasy IV-V
I

Szkoła Podstaw
ow

a nr 2
10.00 – 12.00

Język polski dla klas III – rozw
iązyw

anie testów
G

im
nazjum

 nr 1

11.00
Zaw

ody strzeleckie z broni pneum
atycznej dla m

łodzieży G
im

-
nazjum

 nr 2 i II Liceum
 O

gólnokształcącego
Zespół Szkół Ogólno-

kształcących
(Gim

nazjum
 nr 2 i II LO)

23 LU
TEG

O

11.00
Zaw

ody strzeleckie z broni pneum
atycznej dla m

łodzieży G
im

-
nazjum

 nr 2 i II Liceum
 O

gólnokształcącego
Zespół Szkół Ogólno-

kształcących
(Gim

nazjum
 nr 2 i II LO)
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REKLAMA REKLAMA

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• bizuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• bizuteria sztuczna, 
• upominki

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu

(przeniesiony ze sklepu 
przy aptece Jantar)
zaprasza

REKLAMA

BIURO 
KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o do-

chodach do 20 000 zł
• konsolidacja zadłużenia
• finansowanie małych firm

tel. 091 39 25 100, 
kom. 0513 157 166

Nowogard
ul. Wojska Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

REKLAMA

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
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

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 
(od 1-12 lat bez prowizji)

Plac Wolności 9 pok. 7a

•
•
•

te
l. 

69
5 

77
0 

72
4

W obiektywie  Jana Korneluka    -  Widok z okna kościelnej wieży
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 25.02.2008 r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki.

Wymagane kwalifikacje:
1)  studia magisterskie na kierunku zgodnym lub zbliżonym 
albo studia magisterskie na kierunku innym niż informatyka, 
i ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki,
2)  przygotowanie pedagogiczne

Kontakt: wicedyrektor szkoły – Piotr Łąpieś 
– nr tel. (091) 39 21 162

KSM TRADING SP. Z O.O.
ul. Nadtorowa 14 C

tel./fax (091) 392 69 43, (091) 392 71 13, www.ksm-trading.pl

RABAT - 5% przy naprawie węży hydraulicznych
RABAT - 25% na kultywatory

RABAT - 15% na maszyny Taarup
ZMIENIONE GODZINY PRACY

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

oferuje:
- duży wybór maszyn rolniczych,
- części zamienne do ciągników i maszyn różnych marek,
- przyczepy do transportu bali drewnianych Palms,
- wciągarki leśne i kleszcze zrywkowe Fransgard,
- produkujemy rozdrabniacze gałęzi,
- sprzedaż filtrów do wszystkich typów pojazdów,
- naprawa węży hydraulicznych końcówkami PARKER – ceny
   promocyjne,
- oleje silnikowe i hydrauliczne,
- części do uprawy ziemi, ochrony roślin, technika żniwna, leśna.

Komunikat dotyczący wymiany dowodów osobistych
Burmistrz Nowogardu przypomina, że termin ważności książeczkowych do-
wodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r. W związku z powyższym 
osoby, które legitymują się “książeczkowym” dowodem osobistym proszone są 
o niezwłoczne złożenie wniosku o wymianę tego dokumentu, gdyż bez ważnego 
dowodu napotkają trudności w załatwianiu codziennych spraw. Wnioski o 
wydanie dowodu osobistego są przyjmowane na dotychczasowych zasadach 
w Biurze Dowodów Osobistych pok. 11  Urzędu Miejskiego Nowogard.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie (3,5 x 4,5 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 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 również okazać do wglądu posia-
dany już dowód.
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 wy-
produkowanego dowodu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy 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 zwlekali z obowiąz-
kiem wymiany dowodu osobistego do ostatniej chwili.

Burmistrz Nowogard
Kazimierz Ziemba

Informuję, 
że w związku z akcją 

Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw 

w dniach 22 lutego 2008 roku do 29 lutego 2008 
roku od godz. 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

Zapraszamy
 do nowo otwartej restauracji 

„DWOREK PAN TADEUSZ”
- organizujemy imprezy 

okolicznościowe
Kikorze 49, tel. 695 044 663

www.restauracjadworek.pl

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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OG£OSZENIA DROBNE

REKLAMA

PANELE SKLEP
ul. 3 Maja 48 Dom Rzemiosła

(wjazd od rest. Przystań)
• podłogowe “Kronopol“ Klassen, 
  niemieckie “Tarket“ - już od 24,99 
  mkw na zamówienie i nie tylko
• panele PCV łazienkowe 
  i zewnętrzne - kolorowe i białe
• drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
• parapety PCV, 
   blacha marmuropodobne 
• listwy, kleje, progi, pianki

Tel. 091 39 26 077
Tel. 601 750 697  

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie 

może być połowa lub piętro. 
607 066 425.

• Działkę pod zabudowę, Redostowo, 
stawy, 1,30 ha, malownicze miejsce, 
sprzedam. Tel. 880 290 835.

• Sprzedam działkę 29 arów. Tel. 
501 509 694.

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe z 
mediami od zaraz. Tel. 663 565 305.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
o pow. 67,7 m kw w bloku przy ul. 
15 Lutego. Tel. 605 423 085 po godz. 
15.00.

• Kawalerkę w centrum miasta za-
mienię na mieszkanie dwupokojo-
we z dopłatą. Tel. 091 39 21 809.

• Sprzedam kawalerkę 42 m kw, na 
I piętrze, gotowa do zamieszkania, 
kontakt: genakb@msn.com; tel. 
0693 120 148.

• Sprzedam obiekt warsztatowo – ma-
gazynowo – biurowy na działce 1 
ha w Boguszycach, cena 233 tys. zł 
brutto. 696 422 350.

• Sprzedam 2300 m kw działki w 
Redle. 603 353 789.

• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, 
podwyższony standard zamienię na 
większe lub mały dom z dopłatą. 
Tel. 516 184 902.

• Wynajmę pokój umeblowany z peł-
nym dostępem do łazienki i kuchni. 
Tel. 601 72 44 92.

• Sprzedam dom jednorodzinny, 
nowe budownictwo, 120 m kw w 
Nowogardzie. Tel. 602 22 54 12.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. Tel. 
602 824 002.

• Poszukuję do wynajęcia mieszka-
nia 2 pokojowego z mediami. Tel. 
663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 54,60 
m kw w miejscowości Trzechel gm. 
Nowogard. Tel. 091 39 20 727 po 
20.00.

• Mokre – gm. Maszewo – sprzedam 
dom do remontu, zabudowania go-
spodarcze, 35 arów ziemi. Tel. 091 
39 21 988, 503 84 84 35.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we nieumeblowane. 091 39 105 18.

• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe spółdzielcze 47 m kw, pod-
wyższony standard przy ul. Armii 
Krajowej. Tel. 502 625 884.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 2 lub 1 pokojowego. Tel. 
516 310 809.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Ford Sierra kombi, 2,0 

benzyna + gaz, rok prod. 1991, 
sprawny technicznie, przegląd do 
czerwca, cena 2000 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 669 747 538.

• Sprzedam Mercedesa Sprintera. 
694 325 416 po 16.00.

• Sprzedam Renault Laguna kombi 
1,8, 1996 r., stan bardzo dobry, cena 
11 500 zł, posiadam instalację gazo-
wą do tego auta. Tel. 781 932 915.

ROLNICTWO  
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 

091 39 21 070.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Sprzedam ciągnik Ursus C – 385 A. 

601 555 108.
• Sprzedam kwotę mleczną. 

662 608 837.
• Sprzedam prosiaki. 667 374 574.
• Sprzedam piłę tarczową, betoniar-

kę i pług 2 skibowy polski, cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 109 17..

• Punkt kopulacyjny koni, jazda kon-
na, wożenie na wesela bryczką. Tel. 
607 73 98 66.

• Sprzedam prosięta. Dąbrowa 32. 
091 39 26 344.

• Sprzedam maciorę i warchlaki lub 
zamienię na zboże. 091 39 17 366.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
600 345 068.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0660 392 851, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• 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.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ 
deklaracja. Tel. 695 770 724.

• Docieplenia budynków. 
664 189 336.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• Usługi elektryczne, instalacje 
mieszkaniowe, wyciąganie pionów, 
liczników na zewnątrz.660 171 386.

• Usługi transportowe, przeprowadz-
ki. 511 92 36 92.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki 
zakres – również umowne podwy-
konawstwo. Tel. 0696 757 393.

• OGRODNIK – wykonam cięcie i 
formowanie drzew i krzewów owo-
cowych. Fachowo, solidnie, tanio. 
508 842 201.

• Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych i ściennych, regipsy, 
malowanie, itp. 693 021 097.

• Dekarstwo, docieplenia, wykoń-
czenia wnętrz tanio wykonam lub 
przyjmę każde zlecenie budowla-
ne. Tel. 505 94 17 65.

• Usługi remontowo – budowlane. 
Tel. 784 053 493.

• Artystyczne malowanie pokoi, po-
koi dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.

• Cyklinowanie bezpyłowe, układa-

nie. 507 386 117, 886 870 782.
• Przecieranie drzewa, dłużyca tra-

kiem taśmowym. 091 39 186 89, 517 
21 96 27.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575

• Usługi remontowo – wykończe-
niowe mieszkań – szpachlowanie, 
malowanie, glazura, terakota, itp. 
Solidnie, szybko. Tel. 889 230 885.

• Wykonam płytki, panele podłogo-
we, malowanie, itp. 722 09 42 86.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 

rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. Tel. 
605 051 097.

• Serwis Tachografów zatrudni elek-
tromechanika. Tel. 601 275 900.

• Firma Biznes Park zatrudni na 
wolne stanowisko: KSIĘGOWA i 
GŁÓWNY LUB GŁÓWNA KSIĘ-
GOWA. Miejsce wykonywania pra-
cy ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfi-
ce. Zainteresowane osoby prosimy 
o składanie podania i CV na adres 
podany wyżej, dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod numerem 
telefonu 091 384 70 28 wew 25. 

• Zatrudnię pracowników do ro-
bót drogowych, ze znajomością 
zagadnień ogólnobudowlanych i 
typowo drogowych, z prawem jaz-
dy kat. B lub T. Tel. 091 39 26 824, 
606 879 329.

• Barnim – zatrudnię kucharkę. Tel. 
663 97 93 97.

• Zatrudnię kucharkę do restauracji. 
Tel. 695 044 663.

• Zatrudnię do pracy w sklepie 
meblowym w charakterze sprze-
dawcy oraz pracowników do skła-
dania mebli. Wiadomość: sklep 
meblowy KWADRAT, ul. Armii 
Krajowej 49 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

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnieniaTel. 0605 
522 340.

• Stare, poniemieckie drzwi, klamki 
– kupię. Tel. 886 105 901, 091 39 
22 337.

• Matematyka – wszystkie typy szkół 

– „nowa matura” – profesjonalnie. 
0604 124 623.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, nie-
mieckie, 1-2 płytowe, różne roz-
miary także nietypowe długości, 
wysokości, do mieszkania, dmku, 
warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł, ogrzewanie + ciepła woda, 
dwufunkcyjne cena 1200 zł, zapłon 
iskrowy, gwarancja serwisowa, 
ekonomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, ekono-
miczne, idealne do domku, war-
sztatu, abru, gastronomii, cena od 
150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-
we zasobnikowe podgrzewacze 
wody, firmy niemieckiej Vaillant, 
130,160,190 litr., stojące, ideal-
ne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie 
– to komfort ciepłej wody w domu, 
koszt 40 zł/ m-c, serwisowane cena 
1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• Oddam w dobre ręce 3 suczki, do-
bermany. Tel. 607 545 533.

• Telewizor Curtis, narożnik kuchen-
ny – sprzedam. Tel. 091 39 21 988, 
503 84 84 35.

• SPRZEDAM ZESTAW SIMPLUS 
Z KARTĄ I TELEFONEM NOKIA 
6020, NOWY W PUDEŁKU, NIE-
UŻYWANY, NA GWARANCJI, 
CENA 340 ZŁ, TEL: 0605 522 340, 
0666 076 370.

• SPRZEDAM WANNĘ, KUCHEN-
KĘ GAZOWĄ, LODÓWKĘ, 
SZAFKĘ POD ZLEWOZMYWAK, 
PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ 
(USZKODZONY MODUŁ), CENA 
DO UZGODNIENIA, TEL: 0784 
792 270, 091 39 22 783

• W piątek 8 lutego w okolicach PKP 
zaginął mały piesek, biały w czarne 
łatki. Wabi się Tony. Dla znalazcy 
nagroda. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam odzież ciążową, łóżeczko 
i tapczan narożny dziecinny jedno-
osobowy, narożnik + ławę. Tel. 091 
39 23 675, 888 704 357.

• Sprzedam tanio segment stołowy, 
jasny 3,70 dł., z szafą. Cena 370 zł 
(do uzgodnienia). Tel. 502 93 58 51.

• Sprzedam kontener handlowy na 
targowisku wraz z wyposażeniem 
i towarem, odzież damska. Cena 
14 000 zł. Tel. 781 932 915.
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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

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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 07.02.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Mechanik samochodowy
3. Ślusarz, spawacz
4. Monter stolarki okiennej 
   PCV + prawo jazdy kat. B
5. Inż. Budownictwa
6. Psycholog, wychowawca, 
7. Strażnik więzienny
8. Pracownik magazynowy 
9. Nauczyciel nauczania 
    zintegrowanego 
10. Robotnik budowlany
11. Ratownik medyczny
12. Operator żurawia 
     budowlanego 
13. Pomocnik dekarza
14. Monter instalacji 
    wodno – kanalizacyjnej
15. Mechanik operator 
    koparki
16. Sprzedawca
OFERTY PRACY Z REJONU
1.Kierowca kat. 
   B,C (Łoziennica)
2. Fileciarz ( Szczecin Dąbie )
3. przedstawiciel regionalny 
   (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 miejs-
cach przygotowania zawodowego. 
Informując o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego, pra-
codawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących kan-
dydatów 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 powier-
zeniem 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 za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej



1512-14.2.2008 r. 

Nowy klub piłkarski 
w Nowogardzie?

W serialu „Konflikt w Pomorzanina” nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. 
W Nowogardzie ma powstać nowy klub piłkarski.

Do naszej redakcji napłynęło pis-
mo takiej treści:

„Czytając ostatnie artykuły prasowe 
o Pomorzaninie nietrudno zauwa-
żyć, ze same zmiany kosmetyczne w 
klubie nie rozwiązały nabrzmiałych 
tam problemów. Natomiast zabranie 
przeze mnie głosu zostało spowodo-
wane tym, ze zgłosiło się do mnie 
dużo osób z propozycją powołania 
nowej drużyny piłkarskiej. Drużyna 
na początek powstałaby na bazie za-
wodników Pawła Kaczmarka wsparta 
zawodnikami, dla których nie ma 
miejsca w Pomorzaninie oraz koń-
czącymi wiek juniora. Zgłoszono się 
do mnie, dlatego, że mam rozeznanie 
i jestem na bieżąco w temacie piłki 
nożnej, prowadziłem kilkanaście lat 
klub sportowy (piłka nożna i siat-
kowa) i od ponad 20 lat zajmuję się 
oldbojami, a od maja ub.r. mamy ofi-
cjalnie zawiązany klub sportowy pod 
nazwą Oldboje „Bosman” Nowogard. 
Zgodnie ze statutem naszego klubu 
drużynę piłki nożnej możemy zgłosić 
do rozgrywek w każdej chwili. Dla 
młodych piłkarzy jesteśmy atrakcyjni 
gdyż posiadamy wieloletnie kontakty 
sportowe w kraju i za granicą (Dania, 
Czechy, Litwa i Niemcy).

Ponadto pod koniec lutego czte-
roosobowa delegacja naszego klubu 
jedzie na zaproszenie władz i klubów 
sportowych nawiązać oficjalne kon-
takty sportowe do Estergomu (Wę-
gry), Sturowa (Słowacja) i Bruntal 
(Czechy). Wszystkie te miejscowości 
są atrakcyjne pod względem tury-
stycznym zarówno w lecie jak i w 
zimie. Położone są w malowniczych 
terenach górskich, a dwie pierwsze 
rozdziela Dunaj. Pierwszy kontakt 
z nimi nawiązaliśmy w sierpniu ub. 
r. na turnieju w Głubczycach. Jeśli 
ta drużyna powstanie to zaczniemy 
rozgrywki w B-klasie na wzór Pogoni 
– Nowej Szczecin, a Grzegorz Matlak, 
z którym się przyjaźnię, obiecał mi 
wszechstronną pomoc. Posiadamy 
poparcie Browaru Szczecin, pośrednio 
też Pogoni Szczecin, gdzie Bosman jest 
głównym sponsorem.

Powstanie takiego klubu spełni 
oczekiwania części mieszkańców i 
kibiców naszego miasta o stworzeniu 
silnej drużyny piłkarskiej i klubu 
kibica w Nowogardzie. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych na 
spotkanie organizacyjne w środę 
13 lutego o godzinie 18.00 do Pubu 
„Pasadena” w Nowogardzie, a szcze-
gólnie działaczy, kibiców, piłkarzy, 

rodziców piłkarzy niepełnoletnich, 
dziennikarzy, przedstawicieli władz, 
sponsorów oraz członków naszego 
klubu Oldboje „Bosman” Nowogard. 
Wydaje mi się, ze w naszym mieście 
nie musi być monopolu jednego klubu, 
Unia Europejska się dla nas otworzyła, 
demokracja się pogłębia, oczekiwania 
młodzieży też są inne jak w latach 
minionych. Monopole we wszystkich 
dziedzinach są przełamywane, także i 
w sporcie, konkurencja wszystkim wyj-
dzie na dobre, zadecyduje inicjatywa, 
operatywność i zaangażowanie.

Ze sportowym pozdrowieniem
Andrzej Szafran”
Trudno nie zgodzić się ze stwier-

dzeniem, że monopole w każdej dzie-
dzinie nie przynoszą niczego dobre-
go. Trudno jednak również przejść 
obojętnie obok faktu, że środowisko 
piłkarskie w tak małym miasteczku 
jak Nowogard nie może dojść do po-
rozumienia. Poprzednio napisaliśmy, 
że na tym konflikcie ucierpią wszyscy. 
Powoli zaczyna się to sprawdzać. 
Pomorzanin grozi zawieszeniem 
części zbuntowanych zawodników 
(część juniorów pogodziła się ze 
zmianą trenera i grała w ostatnim 
sparingu pierwszego zespołu), więc 
jeśli zacznie ono obowiązywać klub 
straci wyszkolonych juniorów, którzy 
w przyszłości powinni stanowić o sile 
drużyny. Z kolei młodzi zawodnicy 
nie będą mogli przez rok występować 
w żadnym meczu tracąc cenny czas 
co odbije się na ich umiejętnościach. 
Plusem powstania nowego zespołu z 
pewnością jest to, że przed ludźmi, 
którzy z różnych względów nie chcieli 
być częścią Pomorzanina otworzy się 
możliwość uprawiania swojej ulubio-
nej dyscypliny sportu.

W jednej z ostatnich scen pamięt-
nego „Żywotu Briana” Monty Pytho-
na do ukrzyżowanego głównego 
bohatera przybywa delegacja Frontu 
Wyzwolenia Judei, która przedsta-
wiając się  mówi, że ich największymi 
wrogami są Rzymianie, ale jeszcze 
bardziej nienawidzą Narodowego 
Frontu Wyzwolenia Judei. Miejmy 
nadzieję, że u nas będzie inaczej, że 
jeśli rzeczywiści będziemy mieli w 
Nowogardzie dwie drużyny piłkar-
skie to będą się one skupiać przede 
wszystkim na walce z rywalem na 
boisku a nie z miejscową konkuren-
cją. Że nie będziemy musieli śledzić 
kłótni o miejskie pieniądze, stadion 
itp.

Andrzej Garguliński

Mistrzostwa Rowiatu w minikoszykówce dziewcząt

„Trójka” najlepsza
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie odbyły się Mistrzo-

stwa Rejonu w minikoszykówce dziewcząt szkół podstawowych. Zwyciężyła 
reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. 

W zawodach udział wzięły 4 Szkoły Podstawowe z Powiatu Goleniowskiego. 
W pierwszym meczu dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Nowogardu 
pokonały reprezentację Szkoły Podstawowej nr 2 z Goleniowa i wywalczyły 
awans do finały turnieju. W drugim spotkaniu nowogardzka „Dwójka” wygrała 
ze Szkołą Podstawową nr 4 z Goleniowa dzięki czemu finał był wewnętrzną 
sprawą naszych szkół. Jednak zanim się to rozstrzygnęło odbył się mecz o 
trzecie miejsce, w którym SP 2 Goleniów pokonała tamtejszą SP 4. W finale 
podopieczne Jacka Cieślaka z SP 3 wygrały z podopiecznymi Jarosława Je-
sionki z SP 2 i wywlaczyły prawo reprezentowania powiatu goleniowskiego 
w Mistrzostwach Regionu B.

Końcowa klasyfikacja: 
1. Szkoła Podstawowa  nr 3 Nowogard,
2. Szkoła Podstawowa  nr 2 Nowogard,
3. Szkoła Podstawowa  nr 2 Goleniów,
4. Szkoła Podstawowa  nr 4 Goleniów.

Andrzej Garguliński

Maraton siatkarski
W minioną sobotę w hali Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących rozegrany 
został turniej piłki siatkowej „Ferie 
na sportowo”. Do rozgrywek zgłosiło 
się trzynaście zespołów, pięć z nich 
rywalizowało w kategorii gimnazja, 
natomiast osiem w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych. Zmagania 
rozpoczęły się o godzinie 10.30, 
natomiast mecz finałowy zakończył 
się o 18.45. W kategorii gimnazja 
zwyciężył zespół BIAŁA CZEKOLA-
DA, drugie miejsce przypadło w 
udziale drużynie KAMPY, natomiast 
trzecie ekipie MENTOSY. 

W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych zwyciężył LZS CZERMNICA, 
na drugim miejscu uplasował się 

zespół GDZIE JEST ŁOLI?, a na 
trzecim MAX ŻABOWO. 

Organizatorzy dziękują dyrektorowi 
ZSO w Nowogardzie Leszkowi Beceli 
za udostępnienie hali sportowej. 
Pragną również podziękować Darius-
zowi Szulejce, Grażynie i Andrzejowi 
Opala i Krzysztofowi Sienkiewiczowi 
oraz Urzędowi Miejskiemu w Nowog-
ardzie, za pomoc w oprawie turnieju. 
Organizatorem turnieju było ognisko 
TKKF „Wodniak”. Następną imprezą 
„Wodniaka” będzie turniej STREET-
BALLA, który odbędzie się 22 marca 
2008r. w hali ZSO, o godzinie 10.00. 
Serdecznie zapraszamy.

Andrzej Garguliński

Z Promieniem na remis
Pomorzanin  rozegrał kolejne spotkanie sparingowe. Tym razem w Mostach 

zmierzył się z grającym w okręgówce Promieniem.

Początek meczu należał do go-
spodarzy. Później inicjatywę przejął 
Pomorzanin i już w 22. minucie 
spotkania objął prowadzenie. Do-
środkowanie z prawej stron y trafiło 
do Pawła Galusa, który uderzeniem 
z 20 metrów przy długim słupku 
umieścił ją w siatce. Do bramki trafił 
też Maciej Galus, ale sędzia nie uznał 
tej bramki.

Promień wyrównał w drugiej poło-
wie w 65 minucie spotkania. Gospo-
darze w końcówce spotkania zdobyli 
przewagę, ale nie zdołali jej udoku-
mentować kolejnym trafieniem.

Pomorzanin zagrał w składzie: 
Skrzypa (30’ Ebert) – Lembas (46’ 
Jurczyk), Ł. Marszałek, Kram, Nie-
radka (75’ Gronowski), Wielgus (46’ 
Borowik), M. Miklas, T. Marszałek, 

Galus (80’ Dudziec), Nosek (80’ Bu-
dzich), Gołdyn (80’ Majdziński).

Kolejny sparing Pomorzanin zagra 
już w najbliższy czwartek. Tego dnia 
zmierzy się na sztucznej nawierzchni 
w Policach z rezerwami tamtej-
szego KP. Jeśli wszystko pójdzie i 
pogoda nie ulegnie drastycznemu 
pogorszeniu w najbliższy weekend 
będzie pierwsza okazja by zobaczyć 
Pomorzanin na żywo. W sobotę na 
Stadionie Miejskim planowany jest 
mecz sparingowy z Radovią Radowo 
Małe, a następnego dnia z zespołem 
grającym w I klasie juniorów. Ten 
drugi mecz nie jest zależny jednak 
tylko od pogody ale i od rozwoju 
sytuacji w klubie.

Andrzej Garguliński
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
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DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

375

12,000

                                           
    PH „HL” poszukuje osób chętnych  
   do pracy na stacji paliw                           
   w Nowogardzie 

w charakterze:
    S P R Z E D A W C Y

Szukamy osób, które:
• lubią pracę w handlu, 
• starają się zrozumieć potrzeby klienta,
• są energiczne, kreatywne , komunikatywne 
i zaangażowane w pracę,
• posiadają wykształcenie min. średnie 
i doświadczenie w handlu oraz obsługują komputer.

GOSPODARZA TERENU
• wykonywanie prac związanych z utrzymaniem 
porządku i czystości na terenie stacji paliw, 
• utrzymanie zieleńców i roślin,
• wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich.

Firma gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę.
CV + list motywacyjny ze zdjęciem - pocztą :
PH „HL” , Ul. Cukrowa 28, 71-004 Szczecin
lub e-mail:hl@phhl.pl
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SP Dębice

Najlepsza lekcja przyrody
W ostatnim czasie uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębicach wraz 

z nauczycielką Janiną Biniędą odwiedzili lecznicę dla zwierząt w Si-
korkach. Bezpośredni kontakt ze światem zwierząt to najlepsza lekcja 
przyrody i wrażliwości. Dzieci kochają zwierzęta. Nie mogły doczekać 
się wyjazdu do schroniska.

Janusz Soroka, prowadzący schronisko przybliżył dzieciom, jak toczy 
się życie w lecznicy, a także odkrył przed nimi jej medyczne zaplecze. 
To ostatnie zrobiło na nich ogromne wrażenie. Zaskoczyło je, że cho-
rym zwierzętom wykonuje się szereg badań, analiz laboratoryjnych 
(np. USG, RTG), podobnie jak u ludzi.

Widok specjalistycznego sprzętu i stołu operacyjnego najlepiej 
uświadomiły dzieciom, że wartość życia zwierzęcia jest wysoka. Nie 
jest on zabawką, lecz żywym stworzeniem. Ma dawać nam radość, 
lecz jednocześnie wymaga od nas pomocy. Podatny jest bowiem na 
różnorodne choroby. Czasami cierpi. Dlatego tak ważne jest, by przy-
glądać się swemu pupilowi, wsłuchiwać w jego mowę ciała, chronić 
przed bólem.

O tym, że pies nie jest rzeczą i jego krótkie życie zasługuje na sza-
cunek, zaś człowiek może nawet bardzo choremu zwierzęciu ukrócić 
cierpienie pokazała postawa samego gospodarza, który opiekuje się 
chorym psem, rzadkiej rasy i urody.

Dzieci poznały też ciemną kartę psiej egzystencji. W schronisku 
czekało na nie kilkanaście psów, podrzuconych przez właścicieli.

Dzieci podarowały chorym zwierzętom koce i zatroszczyły się o to, 
aby miały pełną miskę smacznej karmy. 

Janina Binięda
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Dla każdego coś miłego
www.prywatneliceum.eu

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181
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KALENDARIUM
15 LUTEGO
Imieniny: Andrzej, Dalmacjusz, 
Dalmacy, Faust, Faustyn, Gal-
fryd, Gliceriusz, Glicery, Joa-
chim, Jordan, Jowita, Józef, Julia, 
Klaudiusz, Onezym, Pakosław, 
Pakosława, Przybyrad, Saturnin, 
Sewer, Teogenes, Wirginia, Zyg-
fryd, Zygfryda i Żywila.

16 LUTEGO
Imieniny: Beatrycze, Bernard, 
Czcisław, Daniel, Danuta, Domi-
nik, Eliasz, Filipa, Flawian, Gilbert, 
Izajasz, Jarema, Jeremi, Jeremiasz, 
Julian, Juliana, Julianna, Józef, 
Lucyla, Lucyliusz, Ludan, Marcjan, 
Maria, Marian, Marut, Maruta, 
Marutas, Mikołaj, Onezym, Pamfil, 
Piotr, Porfiriusz, Porfiry, Przecła-
wa, Samuel, Symeon, Szymon, 
Teobald i Wirydiana.

17 LUTEGO
Imieniny:  Aleksja, Aleksy, Ana-
stazy, Bartłomiej, Benedykt, Bon-
filia, Bonfiliusz, Donat, Donata, 
Faustyn, Fintan, Flawian, Franci-
szek, Gerard, Hermogenes, Hugo, 
Izydor, Jan, Julian, Klemens, Kon-
stanty, Łukasz, Marianna, Michał, 
Niegomir, Niegowoj, Piotr, Poli-
chroniusz, Polikarp, Reginald, Ro-
mulus, Sylwan, Teodulf, Wilhelm, 
Zbigniew i Zbyszko.

18 LUTEGO
Imieniny:  Agapit, Agnieszka, Al-
bert, Aleksander, Andrzej, Antoni, 
Bernadeta, Flawia, Flawian, Fla-
wiusz, Franciszek, Gertruda, Hara-
lampiusz, Heladia, Heladiusz, Jan, 
Klaudiusz, Konstancja, Kosma, 
Lucjusz, Łucjusz, Maksym, Mar-
cin, Mojżesz, Sekundyn, Sylwan, 
Symeon, Wespazjan, Więcesława 
i Wilhelm.

REKLAMA

Zebranie wędkarzy
Zarząd Koła PZW 

„Tęczak” 
w Nowogardzie 

organizuje zebranie 
sprawozdawcze dnia 

24.02.2008 r.
o godz. 10.00 
w sali PZM-ot 

ul. Boh. Warszawy.

REKLAMA

Co zrobić z kłopotliwymi odpadami?
Zużyte akumulatory, świetlówki czy sprzęt AGD z pewnością należą do odpadów kłopotliwych, a przez to wy-

magają szczególnego traktowania. Czy miejskich urzędników interesuje co się z nimi dzieje?

Jak zapewnił nas Krzysztof Zwoliński 
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
nowogardzkiego urzędu władze gmin-
ne zainteresowane są tym tematem i to 
nawet bardzo. Istnieje gminny program 
zabezpieczenia takich odpadów, który 
oparty jest na Planie Gospodarowania 
Odpadami sporządzonym dla Celowe-
go Związku Gmin R-XXI. Dotyczy on 
wszelkich rodzajów odpadów, a więc 
również tych niebezpiecznych i kło-
potliwych. Ma on charakter ramowy, 
gdyż większość spraw uregulowanych 
jest stosownymi ustawami i przepisami 
obowiązującymi w całym kraju. 

Zasada panująca przy pozbywaniu 
się tego typu odpadów jest bardzo 
prosta i logiczna. Proces ich odbioru, 
właściwego składowania i unieszkod-
liwiania zaczyna się od dystrybutora 
danego sprzętu. Uszkodzony termo-
metr należy oddać do apteki, lodówkę 
do sklepu AGD itd. 

„Wszystko zaczęło się od akumula-
torów. – mówi Krzysztof Zwoliński 
– Nasz rząd zaczął nieśmiało wprowa-

dzać to właśnie przy akumulatorach by 
sprawdzić jak zasada ta będzie działać. 
To się sprawdziło i wkracza w dalsze 
sfery.”

Gorzej jest z bateriami. Zwyczajne 
„paluszki” można kupić w każdymi kio-
sku, ale zwrócić tam je po ich zużyciu 
już nie można. Trudno sobie dziś wyob-
razić by każdy kiosk miał pojemnik na 
zbiórkę baterii, choć trzeba przyznać, 
że byłoby to logiczne i niosłoby wiele 
korzyści dla środowiska naturalnego. 
Na szczęście w Nowogardzie jest sporo 
takich pojemników, w szkołach czy 
w NDK więc świadomy człowiek nie 
ma większego problemu by pozbyć się 
ich w sposób odpowiedzialny (jednak 
bateria może skazić 1 metr sześcienny 
innych odpadów).

Ramowy charakter Planu Gospo-
darowania Odpadami zawsze można 
uszczegółowić. Tak wkrótce stanie się 
z azbestem, czyli przede wszystkim z 
płytami eternitowymi pokrywający-
mi dachy wielu budynków w naszej 
okolicy.

„Właśnie przygotowujemy program 

uszczegóławiający ten plan w zakresie 
azbestu. – mówi Zwoliński – To jest 
duży problem. Chcemy pozyskać jakieś 
środki na ten cel, ale to jest jeszcze odle-
gła przyszłość. W tej chwili wyłaniamy 
wykonawcę tego programu.”

Ogromny problem sprawiają po-
zornie niewinne odpady komunalne, 
czyli pochodzące m.in. z naszych 
koszów na śmieci. Ktoś właśnie do 
domowego kosza na odpadki może 
nieodpowiedzialnie wyrzucić któryś z 
powszechnych, lecz niebezpiecznych 
przedmiotów takich jak wspomniane 
termometr czy bateria. Niestety, nie ma 
możliwości zakazania takiego postę-
powania i egzekwowania tego zakazu. 
Podobnie jak nie ma innej możliwości 
odzyskiwania niebezpiecznych przed-
miotów z odpadów komunalnych jak 
ich sortowanie. Miało być to robione w 
sortowni przy Regionalnym Zakładzie 
Gospodarowania Odpadami w Słajsi-
nie. Jego budowa stanęła jednak pod 
znakiem zapytania. 

Ag

Obwodnica Nowogardu

Ekolodzy nie odpuszczają
W dniu 30 stycznia 2008 roku Euge-

niusz Korneluk w imieniu Stowarzysze-
nia na Rzecz Ochrony Środowiska zło-
żył w biurze Rady Miejskiej 3 pisma :

- adresowany do Burmistrza ZA-
RZUT niedopełnienia formalności 
prawnych

- WNIOSEK do Burmistrza i Rady 
Miejskiej  o wstrzymanie wszelkich prac 
nad zmianami w planie przestrzennego 
zagospodarowania w rejonie Olchowa, 
Warnkowa i Wojcieszyna.

- adresowany do Przewodniczącego i 
Rady Miejskiej w Nowogardzie WNIO-
SEK o usuniecie we własnym zakresie 

Uchwały Rady Miejskiej XXXIX/356/06 
z dnia 20 września 2006 roku dotyczą-
cej zagospodarowania przestrzennego 
„Warnkowo”.

Główne zarzuty jakie stawiają eko-
lodzy to naruszenie przez budowę ob-
wodnicy „północnej”stref ochronnych 
– ujęcia wody dla Nowogardu, korytarza 
przelotu dzikiego ptactwa na trasie 
Olchowo – Miętno – Glicko – Sikorki, 
zagrożenie dla „Sarniego Lasu”.

Do tego trzeba dodać (zdaniem 
ekologów) możliwe wycieki z cystern 
i olbrzymie ilości spalin, które zatrują 
Nowogard. Pojawia się także wątek 

lobbowania trasy „północnej” przez 
właścicieli wykupionych w tym celu 
gruntów na projektowanej pod budowę 
przestrzeni oraz koronny zarzut – brak 
konsultacji ze społecznością lokalną.

LMM.
Z dziennikarskiego obowiązku omó-

wiłem dokumenty i główne argumenty 
ekologów, a może tylko „ekologów”. Ja 
osobiście wierzę w każde ich słowo, bo 
doskonale wiem, że jadące przez Nowo-
gard pojazdy nie wydzielają spalin, nie 
powodują pękania fundamentów i scian 
budynków, nie przewożą żadnych tok-
sycznych ładunków i żadna katastrofa 
drogowa się nie wydarzy, bo miasto jest 
przecież stolicą Gminy! Więc może ten 
raj trwać jeszcze ze 20 lat!

Ptaki latają akurat nad Glickiem bo 
pan Eugeniusz daje im gwarancje pełne-
go bezpieczeństwa, Sarni Las rozkwita, 
bo tony odpadów tam wywożonych 
okazują się być doskonałym nawozem.. 
Grunty przeznaczone pod obwodnicę 
„południową” do nikogo nie należą więc 
nikt nie dostanie grosza i nie lobbuje - 
leżą odłogiem i czekają na budowę.

Tereny leśne w rejonie Kulic, Jarchlina 
i bagienne w dolinie Sąpolnicy to pusty-
nia – nic tam nie żyje, ptaki nie zagląda-
ją, żaby już dawno wyginęły bo sterylna 
przyroda ich wykończyła. A toksyczne 
wycieki do Sąpolnicy to co najwyżej 
strachy na ryby w Redze, która jest poza 
zasięgiem troski „ekologów”. Szanowni 
Radni – posłuchajcie cennych rad – od-
puście sobie obwodnicę. Wasi wnukowie 
też muszą mieć coś do roboty… 

Lesław M. Marek  
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KREDYTY BANKOWE

Ferie w Gminie

Dla każdego coś miłego…
Ferie zimowe jak sama nazwa wskazuje powinny być pełne śniegu. Ka-

pryśna zima i ministerialny kalendarz spowodowały, że dzieci i młodzież 
z naszego województwa muszą sobie radzić bez sań (ach te kuligi!), sanek, 
nart i … bałwanków.  Zapełniają się więc świetlice i sale sportowe.

Opublikowaliśmy w poprzednim 
wydaniu gazety pełny program zajęć 
jakie szkoły i ośrodki kultury przygo-
towały na ten bezśnieżny okres ferii. 
Porównując z poprzednimi latami 
widać wyraźny postęp. Najbardziej 
cieszy fakt, że pedagodzy wszystkich 
bez wyjątku szkół pokazali, że po-
trafią zorganizować ciekawe zajęcia i 
rezygnując ze swojego wolnego czasu 
zapewnić dzieciom godziwe spędze-
nie kilku godzin dziennie.

Pojawiły się nowe możliwości 
pozyskania pieniędzy co umożliwiło 
wzbogacić oferte dla dzieci. Dobrym 
przykładem są Szkoły Podstawowe 
z Błotna i Długołęki. Nauczyciele 
pomyśleli o feriach z dużym wyprze-
dzeniem – opracowali odpowiednie 
programy i wystartowali w konkursie 
„Pożyteczne ferie 2008”.  Ich projekty 
zyskały akceptacje organizatorów, a 
otrzymane pieniądze ferie uczyniły 
naprawdę pożytecznymi. W Błotnie 

realizowany program „Egzamin na 
6” pozwoli oprócz typowych zajęć 
świetlicowych na wyjazd do kina 
Helios, wyjazd do muzeum i udział 
w warsztatach filmowych.

W Długołęce realizowany jest  
projekt „Uczę się bawiąc czyli jak zo-
stać feryjnym detektywem” – zajęcia 
ukierunkowane na dedukcyjne my-
ślenie, orientacje w terenie i wyjazdy 
do Szczecina. Nie zawodzi swoich 
sympatyków Miejska Biblioteka Pub-
liczna – pełne dwa tygodnie interesu-
jących zajęć i zawsze coś słodkiego. 
Na podsumowanie przyjdzie czas, ale 
jeden wniosek nasuwa się sam – oby 
chciało nam się chcieć!

Nawet najlepsze zajęcia nie zastąpią 
wyjazdu na wycieczki i zimowiska. 
Niestety nowogardzka młodzież pod 
tym względem jest niestety na etapie 
niespełnionych nadziei…

LMM, foto- Ag
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Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw

 W dniach od 22 lutego 2008r. do 29 lutego 2008r. Sędziowie Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie będą udzielać bezpłatnych porad prawnych ofiarom 
przestępstw, informując pokrzywdzonych o ich uprawnieniach, w godzinach 
od 8.30 do 14.30, w ten sposób, że:

- w dniu 22.02.2008 (piątek) -porady będą udzielane w Wydziale VI Grodz-
kim, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy 
ul Dworcowej l (sędzia o specjalności w sprawach karnych),

- w dniu 25.02.2008 (poniedziałek) - porady będą udzielane w Wydziale VI 
Grodzkim, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
przy ul. Dworcowej l (sędzia o specjalności w sprawach cywilnych),

- w dniu 26.02.2008 (wtorek) -porady będą udzielane w pokoju 27 w bu-
dynku Sądu Rejonowego w Goleniowie przy uL Konstytucji 3 Maja 45 (sędzia 
o specjalności w sprawach karnych),

- w dniu 27.02.2008 (środa) -porady będą udzielane w pokoju 17 w bu-
dynku Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 45 (sędzia 
o specjalności w sprawach karnych),

- w dniu 28.02.2008 (czwartek) - porady będą udzielane w Wydziale VI 
Grodzkim, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
przy ul. Dworcowej l (sędzia o specjalności w sprawach karnych),

- w dniu 29.02.2007 (piątek) -porady będą udzielane w pokoju 27 w bu-
dynku Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 45 (sędzia 
o specjalności w sprawach karnych).

Opr.red.LMM

SP 4

Akcja „Dożywianie dzieci”
Już po raz drugi dzięki życzliwości kierownictwa sklepów „Biedronka”, 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie zbierali produkty spo-
żywcze, wspomagając tym akcje „Dożywianie dzieci” w ramach
 projektu „W szkole jak w domu”. 
Akcje odbywały się w dwóch sklepach „Biedronka”, przy ulicy Warszawskiej i 
700-Lecia, w dniach 11 stycznia i 7 lutego.
Dzięki Państwa uprzejmości do tej pory z zebranych od Państwa produktów uda-
ło nam się stworzyć 5 paczek, które zawierały najpotrzebniejsze artykuły spożyw-
cze typu: mąka, cukier, ryż, makaron, mleko oraz trochę łakoci dla dzieci, czyli 
słodyczy i owoców. Paczki żywnościowe przekazaliśmy pięciu uczniom z naszej 
szkoły. Są to uczniowie z rodzin, które tej pomocy najbardziej potrzebują.
Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci, wszystkim darczyńcom za dotychczasową 
pomoc i wsparcie naszej akcji. Informujemy również, iż akcja „Dożywiania dzie-
ci”, będzie kontynuowana w marcu, kwietniu, maju i czerwcu. Gorąco prosimy 
Państwa o wsparcie i włączenie się w naszą akcję -niech los dzieci nie będzie nam 
obojętny!                                                                                                                    I.P.J.

SP Orzechowo

Zabawa karnawałowa

Tancerze znowu z laurami 
Nowogardzcy tancerze brali udział w dwóch ogólnopolskich turniejach 

tańca. Podopieczni Mikołaja Kubiaka wrócili z kolejnymi laurami.
W sobotę odbył się turniej, w którym uczestnicy walczyli o Puchar Prezy-

denta Wolina. W kategorii rekreacyjnej pierwsze miejsce zajęła para Jakub Ka-
zuba i Adrianna Leśniewska. W kategorii 14-15 D zwyciężyli Patryk Czapczyk i 
Olga Dwornik a w kategorii powyżej 15 D Maciej Kaczocha i Marta Sulima.

Następnego dnia odbył się turniej o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina. 
Tu w kategorii rekreacyjnej pierwsze miejsca zajęli Jakub Kazuba i Martyna 
Dworak, Mateusz Lasocki i Sandra Dąbrowska oraz Szymon Karapuda i Sandra 
Jarochowicz. W klasie F zwycięzyli Marcel Marchewka i Klaudia Rafińska. 
W klasie powyżej 15 e wygrali Marek Niemirski i Katarzyna Tracz, którzy 
otrzymali awans na D-klasę. W klasie powyżej 15 D swój sukces powtórzyli 
Maciej Kaczocha i Marta Sulima.

Ag
Marek Niemirski i Katarzyna Tracz.

W Szkole Podstawowej w Orzechowie 1 lutego 2008r. odbyła się zabawa kar-
nawałowa. Dzień ten uświetniły odwiedziny Mikołaja, na którego z niecierp-
liwością oczekiwali zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i młodsze dzieci. 

Po słodkich upominkach rozpoczął się bal przebierańców, na którym dzięki 
dużemu zaangażowaniu rodziców można było spotkać wiele bajkowych po-
staci. Wizyta Mikołaja, muzyka, piękne kreacje i dobry humor sprawiły, że 
bal był udany, a dzieci czekają już na przyszłoroczny karnawał.

Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców dziękują za pomoc przy organizacji balu: 
Kazimierzowi Ziembie i Arturowi Gałęskiemu – Burmistrzom Nowogardu, ks. 
Januszowi Zachęckiemu –Proboszczowi Parafii w Sikorkach, Adamowi Orpel 
– sołtysowi Wołowca, Krzysztofowi Piechowskiemu oraz Izabeli i Zbigniewowi 
Grabowskim – Masarnia Ościęcin.

Inf.własna

Znaleziono…
Znaleziono pęk kluczy przy ul. 

Żeromskiego (na foto większy) i na 
skrzyżowniu  ul.Kościuszki Warszaw-
skiej (dwa klucze).

 Do odbioru w redakcji „DN”. 
Zapraszamy.
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Informujemy, że   

22 lutego 2008 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

(Podkowa obok “sklepu krzemienna”)

RATY NA DOWÓD OSOBISTY
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Tesco dla szkół 2008
Już wkrótce VI edycja akcji “Tesco dla szkół”

Szanowni Państwo, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VI edycji akcji “Tesco dla szkół”. “Tesco dla szkół” to jeden z 
największych w Polsce programów inwestycji w edukację dzieci i młodzieży, skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich. 
Program polega na tym, że Klienci Tesco oddają punkty na ulubione szkoły, by w ten sposób zapewnić im doskonały sprzęt komputerowy, sportowy, do 
nauki języków obcych oraz inne pomoce edukacyjne. W ciągu 5 lat trwania programu wyposażyliśmy ponad 4 tysiące szkół, przekazując im nagrody o 

wartości 6,5 miliona złotych. 
Warto wspomnieć, że popularność akcji “Tesco dla szkół” rośnie z roku na rok, czego doskonałym potwierdzeniem jest fakt, że w ubiegłej edycji co 

druga szkoła w kraju wzięła w niej udział! W tym roku zasięg akcji wzrasta czterokrotnie (dzięki kilkuset już sklepom Tesco w Polsce), co z pewnością da 
ogromnej liczbie szkół możliwość uzyskania wspaniałych nagród.

W tym roku wprowadziliśmy wiele nowości, m.in. pracownię do nauki języków obcych, szkolenia z pierwszej pomocy PCK, sprzęt nagłaśniający i pre-
zentacyjny.

Mechanizm akcji jest bardzo prosty. Za każde zakupy w dowolnym sklepie Tesco w dniach od 15 lutego do 14 maja 2008r. klient otrzymuje w kasie 
kupon z punktami. Kasjer wpisuje na kupon ilość przyznanych punktów wg zasady: 1 zł wydany w Tesco = 1 punkt dla klienta. Klient uzupełnia kupon 
wpisując nazwę i adres szkoły, na którą chce głosować i wrzuca kupon do urny w sklepie. Punkty zdobyte przez szkoły są umieszczane na tzw. Kontach 

Punktowych na stronie www.tesco.pl i pod numerem infolinii 0801 650 650. Szkoły które uzyskały wymagany próg punktowy mogą wybrać nagrodę dla 
tego progu lub kilka nagród niższych progów. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy. 
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Dla kochanego męża 
Przemusia 

wszystkiego co najlepsze, 
spełnienia wszystkich marzeń 

i codziennie dużo radości z oka-
zji urodzin i walentynek życzy 

żona Marzena i córka Wiktoria

Z okazji 18 urodzin 
Łukaszowi 
Wipplinger 

dużo zdrowia i radości, 
szczęścia w życiu i w 

miłości,mocy najpiękniejszych 
wrażeń i spełnienia wszyst-
kich 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 babcia Krysia

ŻYCZENIA

Kochanej Żonie, Mamie i Babci 

Eli Marek 
dużo zdrowia i zwyczajnego 

zadowolenia z życia
w dniu urodzin życzą
Leszek, Kasia i Tomcio.

ŻYCZENIA

Coraz więcej samorządności
Na stronach internetowych Urzędu Miasta można przeczytać, że burmistrz 

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację szeregu zadań, które z zasady 
należą do Gminy.

Idea jaka stanęła u podstaw takiej formy realizacji zadań Gminy to od-
dawanie w ręce zorganizowanych grup obywateli inicjatywy – obywatele 
sami wiedzą co jest im potrzebne i jak to zrobić.Na terenie miasta i wielu 
wsi działają przeróżne organizacje. Aby mogly skutecznie działać i pozyski-
wać fundusze muszą spełniać formalne wymogi – posiadać statut, wybrane 
władze, muszą być zarejestrowane. Trzeba przyznać, że w naszej Gminie 
stały się one języczkiem u wagi i dzięki Nowogardzkiemu Forum Organizacji 
Pozarządowych i pracownikom Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
te „biurokratyczne” problemy zostały rozwiązane – zorganizowane grupy 
obywateli mogą startować w tego rodzaju konkursach ofert, potrafią napi-
sać prawidłowe wnioski, a ich propozycje programowe zyskują pozytywne 
oceny Komisji. Zyskujemy na tym wszyscy - zadania realizowane są lepiej, 
ciekawiej i co ważne bez marnotrawstwa publicznego grosza. 

W tym roku konkursy obejmują 
nastepujące dziedziny:

- organizacja i upowszechnianie 
kultury fizycznej,

- ochrony środowiska,
- prowadzenie zajęć pozale-

kcyjnych,
- prowadzenie opieki społecznej
- wspieranie inicjatyw społecznych 

i koordynowanie pracy organizacji 
pożytku publicznego   

Burmistrz przy każdym konkursie 
wymienia cele jakie powinny być 
realizowane i osiągane.

Zadania przewidziane do real-
izacji w ramach organizacji i up-
owszechniania kultury fizycznej w 
Gminie Nowogard:

a )  o r g a n i z a c j a  i m p -
re z  sp or towo-rekre ac y jnych , 
b) organizacja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży, 
c) organizacja obozów sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
w okresach wolnych od nauki, 
d) organizacja szkoleń dla kadr 
pracujących z dziećmi i młodzieżą, 
e) wspieranie działalności anima-
torów oraz organizatorów sportu, 
f )  promowanie  sp or tu  dz ie-
ci  i  młodzieży oraz tur ystyki 
młodzieżowej,

g) zakup sprzętu sportowego 
niezbędnego do realizacja zadania 
publicznego,

h) utrzymanie i obsługa obiektów 
sportowych. Planowane wydatki na 
te cele to 430 000 zł.

Zadania przewidziane do realiza-
cji w zakresie ochrony środowiska 
na terenie Gminy Nowogard powin-
ny obejmować:                           

a) promocję i podejmowanie działań 
na rzecz ochrony środowiska. Planow-
ane wydatki na ten cel to 29 400 zł

Zadania przewidziane do realiza-
cji w zakresie prowadzenia opieki 
społecznej na terenie Gminy Now-
ogard powinny obejmowć:

a) pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej,

b)  działania  na rzecz  osób 
niepełnosprawnych, ubogich, osier-
oconych, bezdomnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, chorych, 
uzależnionych,Planowane wydatki 
32 100 zł.           

Zadania przewidziane do re-
alizacji w zakresie prowadzenia 
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Nowog-
ard powinny obejmować działania 
służące wyrównywaniu szans edu-
kacyjnych  m.in. poprzez:                                                                                           

a) wykorzystanie możliwości, jakie 
dla podniesienia poziomu kształcenia i 
pobudzania aktywności młodzieży st-
warza rozwój technik informacyjnych, 
b) popularyzację nauk ścisłych i przy-
rodniczych oraz poszerzanie wiedzy 
w ich zakresie,

c) kształtowanie aktywnych postaw 

młodzieży i tworzenie możliwości 
spełniania ich aspiracji,

d) podnoszenie umiejętności 
społecznych młodych ludzi, na 
przykład: praca w grupie, komu-
nikacja interpersonalna, autoprezen-
tacja,

c )  t w o r z e n i e  w a r u n k ó w 
sprzyjających włączaniu się młodzieży 
w działalność społeczną i publiczną 
w tym wspólne działania młodzieży z 
różnych środowisk i miejscowości;

d) tworzenie warunków dla edu-
kacji pozaszkolnej oraz rozwijania 
zainteresowań i pasji młodych ludzi.

Planowane wydatki 24 000 zł.
Zadania przewidziane do realiza-

cji w zakresie wspierania inicjatyw 
społecznych i koordynowania pra-
cy organizacji pożytku publicznego 
w Gminie Nowogard:                                                                                          

a) organizacja indywidualnych lub 

grupowych konsultacji dla organizacji 
pozarządowych w zakresie możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych, 
b )  w s p a r c i e  o r g a n i z a -
c j i  p o z a r z ą d ow y c h  w  pr z y -
g o t o w y w a n i u  d o k u m e n t a c j i 
k o n k u r s o w e j  d o  p r o j e k t ó w, 
c) zakup sprzętu oraz materiałów 
biurowych niezbędnych do realizacji 
zadania publicznego,

d )  w s p a r c i e  i n i c j a t y w 
społecznych,

e)  promowanie partnerstwa 
pomiędzy sektorem pozarządowym, 
samorządem lokalnym i regionalnymi 
oraz podmiotami gospodarczymi.                                                                                     

Planowane wydatki na powyższe 
zadanie - 23.000 złotych.

Szczegóły na stronie internetowej 
UM Nowogard .

Lesław M. Marek

Policja czeka z otwartymi 
ramionami

Podczas rocznej odprawy Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie 
zastępca komendanta wojewódzkiego młodszy inspektor Jacek Fabisiak 
zapowaiedział podjęcie działań mających na celu zminimalizwanie braków 
kadrowych w policji. Pierwszy krok w tym kierunku został już zrobiony. 
Wraca służba kandydacka.

Z oferty tej moga skorzystać mężczyzni 
chcący uregulować w ten sposób stosunku 
do służby wojskowej czyli mówiąc po 
ludzku odrobić wojsko w Oddziale Pre-
wencji Policji w Szczecinie mając przy 
tym szansę pozostania w tej służbie na 
stałe. Kandydat powinie być zameldowany 
na  stałe w województwie zachodniopo-
morskim, być niekaranym, posiadać 
nieposzlakowaną opinia i  pełnię praw 
publicznych, mieć wykształcenie średnie, 
kategoria zdrowia A, udokumentowaną w 
książeczce wojskowej oraz bardzo dobry 
stan zdrowia.

Do procedury doboru do służby w 
Oddziale Prewencji mogą przystąpić 
kandydaci nieposiadajacy średniego 
wykształcenia, ale mający ukończoną 
zasadniczą szkołę zawodową, ukończone 
kursy specjalistyczne, zwłaszcza kurs 
strzelecki, uprawiający dyscypliny spor-
towe, zwłaszcza sporty walki, motorowe, 
samochodowe, strzeleckie, spadoch-
roniarstwo, techniki wysokościowe, 
posiadający prawo jazdy kategorii “C”, “D” 
oraz wzrost co najmniej 175cm.

Zainteresowani powinni do 1 września 
złożyć komplet dokumentów czyli pis-
emne podanie o przyjęcie do służby 
w policji, wypełniony kwestionariusz 
osobowy (część A) można go pobrać w 
każdej komendzie lub nas stronie www.
policja.pl, odręcznie napisany życiorys, 
kserokopię świadectwa ukończenia szkoły 
średniej/zawodowej (oryginał do wglądu), 
oświadczenie kandydata o niekaralności, 
książeczkę wojskową – do wglądu, inne 
dokumenty, potwierdzające predyspozy-

cje do służby kandydackiej w Policji, 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
odbycie zastępczej służby wojskowej w 
Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

Dokumenty składa się w siedzibie 
Zespołu ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie, ul. Małopolska 47 pok. 320 lub w 
komórce ds. kadr i szkolenia najbliższej 
komendy powiatowej lub miejskiej 
policji.

Policja ocenia dokumenty, weryfikuje 
zawarte w nich dane, przeprowadza 
rozmowę wstępną po czym rozpopc-
zyna się słynny test sprawności fizycznej. 
Skłąda się on z pięciu konkurencji: 
testu wytrzymałościowego, rzutu 3 
kilogramową piłką lekarską, siadów 
prostych z leżenia tyłem, podciągania 
na drążku, testu zwinnościowego czyli 
biegu z przewrotem do przodu i do tyłu. 
Sprawdzane sa również zdolności psychic-
zne kandydata .

Służba kandydacka trwa 12 miesięcy i 
odbywa się w systemie skoszarowanym. 
Policjanci po 6 tygodniach przygotowania 
teoretycznego i praktycznego rozpoczynają 
rzeczywistą służbę patrolową. 

Więcej szczegółowych informacji 
dotyczących warunków pełnienia służby 
kandydackiej można uzyskać w Zespole 
Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału 
Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 
pok. 320, od poniedziałku do piątku od 
godz. 7.30 do 15.30 oraz pod numerami 
telefonów (091) 82 11 235(253).

Ag
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Widok  z  kościelnej wieży

 Witamy wśród nas...

Córka Agnieszki Teodorczyk 
ur. 6.02.08 z Nowogardu

WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Eweliny i Zbigniewa 
Dwornik ur. 7.02.08 z Warnkowa

Córka Anny i Michała ur. 7.02.08 
z Przemysławia

Córka Dominiki Grychtolik 
ur. 10.02.08 z Osowa

Córka Katarzyny i Jarosława 
ur. 11.02.08 z Nowogardu

Córka Żanety Kania ur. 11.02.08 
z Wyszomierza

Córka Kamili i Grzegorza 
ur. 12.02.08 ze Szczecina

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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REKLAMAREKLAMA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 25.02.2008 r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki.

Wymagane kwalifikacje:
1)  studia magisterskie na kierunku zgodnym lub zbliżonym 
albo studia magisterskie na kierunku innym niż informatyka, 
i ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki,
2)  przygotowanie pedagogiczne

Kontakt: wicedyrektor szkoły – Piotr Łąpieś 
– nr tel. (091) 39 21 162

KSM TRADING SP. Z O.O.
ul. Nadtorowa 14 C

tel./fax (091) 392 69 43, (091) 392 71 13, www.ksm-trading.pl

RABAT - 5% przy naprawie węży hydraulicznych
RABAT - 25% na kultywatory

RABAT - 15% na maszyny Taarup
ZMIENIONE GODZINY PRACY

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

oferuje:
- duży wybór maszyn rolniczych,
- części zamienne do ciągników i maszyn różnych marek,
- przyczepy do transportu bali drewnianych Palms,
- wciągarki leśne i kleszcze zrywkowe Fransgard,
- produkujemy rozdrabniacze gałęzi,
- sprzedaż filtrów do wszystkich typów pojazdów,
- naprawa węży hydraulicznych końcówkami PARKER – ceny
   promocyjne,
- oleje silnikowe i hydrauliczne,
- części do uprawy ziemi, ochrony roślin, technika żniwna, leśna.

BIURO 
KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o do-

chodach do 20 000 zł
• konsolidacja zadłużenia
• finansowanie małych firm

tel. 091 39 25 100, 
kom. 0513 157 166

Nowogard
ul. Wojska Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• bizuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• bizuteria sztuczna, 
• upominki

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu

(przeniesiony ze sklepu 
przy aptece Jantar)
zaprasza

O.C.   A.C.
Konkurencyjne ceny
ubezpieczeń, firm:

Polski Związek Motorowy
HDI Asekuracja

Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeń
Filar S.A.

Interrisk (CIGNA STU)

Zapraszamy od pon. – sob.
w godz. 9.00 – 18.00, 

sob. do 14.00
ul. 700 Lecia 8/9 Nowogard

(vis a vis Biedronki)
tel. 091 39 20 281

Bramy, ogrodzenia, 
balustrady, 

produkcja, sprzedaż, 
montaż.

Tel. 662 046 807, 791 521 743

PANELE SKLEP
ul. 3 Maja 48 Dom Rzemiosła

(wjazd od rest. Przystań)
• podłogowe “Kronopol“ Klassen, 
  niemieckie “Tarket“ - już od 24,99 
  mkw na zamówienie i nie tylko
• panele PCV łazienkowe 
  i zewnętrzne - kolorowe i białe
• drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
• parapety PCV, 
   blacha marmuropodobne 
• listwy, kleje, progi, pianki

Tel. 091 39 26 077
Tel. 601 750 697  

Praxis zaprasza 
na badania w dniu 22.02.2008

OSTEOPOROZY
najskuteczniejszą metodą 

z kręgosłupa
+ konsultacja reumatologiczna*

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
rejestracja godzinowa tel. 091 392 07 87

UROLOG
z kliniki Urologicznej PAM

co drugi czwartek od godz. 1600

OKULISTA
bezpłatne badania komputerowe oczu

+ badanie okulistyczne
OKULARY   od 39 zł

OKULARY do komputera od 89 zł

Zaginął 5-cio miesięczny 
szczeniak

Czarny z białym “krawatem” 
i czerwoną obrożą na szyi (podobny 
do labradora). Wszystkich, którzy 

wiedzą gdzie jest prosimy o kontakt: 
091 39 22 425, 0697 612 777

Dla znalazcy nagroda 

Rozmyślania „dociekliwskiego”.

Czy środa jest środkiem tygodnia?
Jak to się dzieje, że tak wielu z nas (ja też 

nie czuję się wyjątkiem) powtarza od czasu 
do czasu bez zastanowienia utarte od lat stwi-
erdzenia, które po mini-chwili zastanowienia 
okazują się nonsensami. Niemal każdy z zapy-
tanych o środkowy dzień tygodnia wymienia 
środę, by ciurkiem pytany o pierwszy dzień 
tygodnia, wymienić poniedziałek. (?) Wielu 
z moich interlokutorów spostrzegało pułapkę 
już w trakcie drugiej odpowiedzi - ale przecież 
dopiero w tak spreparowanej sytuacji.Mało 
tego, jeszcze bardziej znamienny przykład zna-
jdziemy w „Słowniku Języka polskiego” (PWN 
WARSZAWA 1998). Otóż w tomie zawierającym 
hasła R-Z (na stronie 423) jest napisane, że 
środa to „trzeci, środkowy dzień tygodnia”. 
No i co? Otóż to, że trzecim i jednocześnie 
środkowym dniem tygodnia mogłaby być środa 
tylko w przypadku tygodnia pięciodniowego, 
co można zobaczyć, że tak powiem: jak na 
dłoni. Tymczasem faktem jest przecież (o ile 
dobrze wiem) niepodważonym, iż w naszej 
współczesnej rzeczywistości tydzień posiada 
siedem dni. Jeśli tak, to dniem środkowym 
może być tylko dzień czwarty. Środę można by 

potraktować jako czwarty (zatem w dalszym 
ciągu środkowy) dzień tygodnia, ale wówczas 
niedziela okazałaby się być pierwszym, a nie 
siódmym dniem w tygodniu. Tak jest w Anglii! 
Jednak cytowany już polski słownik, tym razem 
w tomie zawierającym hasła L-P (na stronie 314) 
podaje, że niedziela to... „ostatni dzień tygod-
nia...”. Zatem...? Nie byłoby problemu, gdybyśmy 
poprzestali na określeniu niedzieli jako dnia 
upamiętniającego zmartwychwstanie Chrystusa. 
Wszak w języku rosyjskim odpowiednikiem 
niedzieli jest „woskriesie-nie”, a termin ten (z 
jedną maleńką zmianą w rosyjskiej pisowni) 
oznacza też zmartwychwstanie. Problem po-
jawia się dopiero w przypadku utożsamienia 
niedzieli ze starotestamentowym przesłaniem o 
odpoczywaniu Boga-Ojca, po sześciodniowych 
trudach stwarzania świata. W takim przypadku 
środkowym dniem tygodnia może być tylko 
czwartek! Może dlatego właśnie w tym dniu 
ostatni polski król wydawał swoje słynne 
obiady. Tylko dlaczego polska (a przecież nie 
tylko) nazwa dnia poprzedzającego czwartek 
tak bardzo kojarzy się ze środkiem???

Lech Jurek
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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.

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

STOISKO Z MĘSKĄ 
ODZIEŻĄ

na ul. Wojska Polskiego 4

zaprasza
w godz. 10.00.- 18.00
soboty 10.00 - 14.00

zakupiony towar pakujemy 
także jako prezent

POLECAMY:
koszule, spodnie, bluzy, swetry, 

skarpety, bieliznę,
a także zapachy i dodatki

Zapraszamy
 do nowo otwartej restauracji 

„DWOREK PAN TADEUSZ”
- organizujemy imprezy 

okolicznościowe
Kikorze 49, tel. 695 044 663

www.restauracjadworek.pl

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobrej 

zatrudni 
od marca 2008 r. pracownika socjalnego . 
Zgłoszenia i dokumenty można składać 

osobiście lub pocztą elektroniczną 
Email:ops@dobragmina.pl 

Nr kontaktowy 091 3914191
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie może być 

połowa lub piętro. 607 066 425.
• Działkę pod zabudowę, Redostowo, stawy, 

1,30 ha, malownicze miejsce, sprzedam. 
Tel. 880 290 835.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe o pow. 
67,7 m kw w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
605 423 085 po godz. 15.00.

• Kawalerkę w centrum miasta zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe z dopłatą. Tel. 
091 39 21 809.

• Sprzedam kawalerkę 42 m kw, na I pię-
trze, gotowa do zamieszkania, kontakt: 
genakb@msn.com; tel. 0693 120 148.

• Sprzedam obiekt warsztatowo – ma-
gazynowo – biurowy na działce 1 ha w 
Boguszycach, cena 233 tys. zł brutto. 
696 422 350.

• Sprzedam 2300 m kw działki w Redle. 
603 353 789.

• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, pod-
wyższony standard zamienię na większe 
lub mały dom z dopłatą. Tel. 516 184 902.

• Sprzedam dom jednorodzinny, nowe bu-
downictwo, 120 m kw w Nowogardzie. 
Tel. 602 22 54 12.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. Tel. 
602 824 002.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2 po-
kojowego z mediami. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 54,60 m kw 
w miejscowości Trzechel gm. Nowogard. 
Tel. 091 39 20 727 po 20.00.

• Mokre – gm. Maszewo – sprzedam dom 
do remontu, zabudowania gospodarcze, 
35 arów ziemi. Tel. 091 39 21 988, 503 84 
84 35.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe nie-
umeblowane. 091 39 105 18.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
spółdzielcze 47 m kw, podwyższony 
standard przy ul. Armii Krajowej. Tel. 
502 625 884.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2 lub 1 pokojowego. Tel. 516 310 809.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, I lub II 
piętro w Nowogardzie. Tel. 077 461 00 44, 
605 670 643.

• Lokal do wynajęcia - dwa pomieszczenia, 
może być do celów mieszkaniowych. Tel. 
091 39 20 240.

• Poszukuję do wynajęcia kawalerkę lub 
mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 785 528 361.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe od za-
raz. Tel. 512 320 755.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Ford Sierra kombi, 2,0 benzyna 

+ gaz, rok prod. 1991, sprawny technicz-
nie, przegląd do czerwca, cena 2000 zł do 
uzgodnienia. Tel. 669 747 538.

• Sprzedam Mercedesa Sprintera. 
694 325 416 po 16.00.

• Sprzedam Volvo 245 – kombi, rok prod. 
1988, benzyna, poj. 2300, cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 20 240.

ROLNICTWO  
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 091 39 

21 070.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Sprzedam kwotę mleczną. 662 608 837.
• Sprzedam prosiaki. 667 374 574.
• Punkt kopulacyjny koni, jazda konna, 

wożenie na wesela bryczką. Tel. 607 73 98 

66.
• Sprzedam prosięta. Dąbrowa 32. 091 39 

26 344.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam kurki młode nioski, rasy holen-

derskiej. Tel. 091 39 22 990.
• Sprzedam ciągnik T25. 665 335 914.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty po 
uzgodnieniu terminu i godziny z pra-
cownikiem Gabinetu Kosmetycznego w 
Nowogardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do klienta.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ de-
klaracja. Tel. 695 770 724.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi elektryczne, instalacje mieszka-
niowe, wyciąganie pionów, liczników na 
zewnątrz.660 171 386.

• Usługi transportowe, przeprowadzki. 511 
92 36 92.

• Problem z komputerem? Tel. 
692 364 824.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki zakres 
– również umowne podwykonawstwo. 
Tel. 0696 757 393.

• Usługi budowlane, remonty, wykończe-
nia mieszkań, kładzenie płytek podłogo-
wych i ściennych, regipsy, malowanie, itp. 
693 021 097.

• Dekarstwo, docieplenia, wykończenia 
wnętrz tanio wykonam lub przyjmę każ-
de zlecenie budowlane. Tel. 505 94 17 
65.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Cyklinowanie bezpyłowe, układanie. 

507 386 117, 886 870 782.
• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem ta-

śmowym. 091 39 186 89, 517 21 96 27.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575
• Usługi remontowo – wykończeniowe 

mieszkań – szpachlowanie, malowanie, 
glazura, terakota, itp. Solidnie, szybko. 
Tel. 889 230 885.

• Wykonam płytki, panele podłogowe, ma-
lowanie, itp. 722 09 42 86.

• Kamaz wywrotka, usługi transportowe. 
Tel. 660 497 390.

• Naprawa RTV Sawicki, K. Wielkiego 7. 
Tel. 091 39 20 737.

• Remontujesz się? Zadzwoń!!! 
609 715 839. Najtańsze i najlepsze usłu-
gi remontowo - wykończeniowe. Zajmu-
jemy się: - montaż paneli podłogowych 

i ściennych, - kładzenie płytek podło-
gowych i ściennych wg Twojej fantazji, 
- płyty gipsowo-kartonowe (regipsy), 
- stolarka budowlana, - montaż mebli 
kuchennych i systemowych, - malowa-
nie. Luksusowy efekt końcowy. Będziesz 
zadowolony. Gwarantowane!!!

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Serwis Tachografów zatrudni elektrome-
chanika. Tel. 601 275 900.

• Firma Biznes Park zatrudni na wolne sta-
nowisko: KSIĘGOWA i GŁÓWNY LUB 
GŁÓWNA KSIĘGOWA. Miejsce wyko-
nywania pracy ul. Nowy Świat 8, 72-300 
Gryfice. Zainteresowane osoby prosimy o 
składanie podania i CV na adres podany 
wyżej, dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 091 384 70 28 
wew 25. 

• Zatrudnię pracowników do robót drogo-
wych, ze znajomością zagadnień ogólno-
budowlanych i typowo drogowych, z pra-
wem jazdy kat. B lub T. Tel. 091 39 26 824, 
606 879 329.

• Barnim – zatrudnię kucharkę. Tel. 663 
97 93 97.

• Zatrudnię kucharkę do restauracji. Tel. 
695 044 663.

• Zatrudnię do pracy w sklepie meblowym 
w charakterze sprzedawcy oraz pracow-
ników do składania mebli. Wiadomość: 
sklep meblowy KWADRAT, ul. Armii 
Krajowej 49 Nowogard. CV wraz z nu-
merem telefonu proszę składać w sklepie 
meblowym KWADRAT MEBLE ul. Ar-
mii Krajowej 49 lub GAMA MEBLE ul. 
Warszawska 9 lub na e-mail gama76@
tlen.pl

• Szukam dorywczej pracy, prawo jazdy kat 
B. Tel. 601 230 332.

• Spółka Art poszukuje pracownika na 
stanowisko projektant, selektor odzieży. 
Wymagania: znajomość j. ormiańskiego i 
rosyjskiego. Tel. 509 389 657.

• Zatrudnię pracownika do ociepleń budyn-
ków jednorodzinnych. Tel. 693 482 277.

• Kierowca z kat. B podejmie pracę. Posia-
dam do dyspozycji samochód osobowy i 
dostawczy bus; dyspozycyjność. Tylko po-
ważne oferty. Tel. 721 760 015.

• Firma zatrudni spawacza. Tel. 091 39 
25 875.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodow-
ki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 
palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• Stare, poniemieckie drzwi, klamki – kupię. 
Tel. 886 105 901, 091 39 22 337.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 
1-2 płytowe, różne rozmiary także niety-
powe długości, wysokości, do mieszka-
nia, dmku, warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, ogrze-
wanie + ciepła woda, dwufunkcyjne cena 
1200 zł, zapłon iskrowy, gwarancja ser-
wisowa, ekonomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrze-
wacze wody – 380 V, małe gabaryty, moc 
18-21 kw, ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, abru, gastronomii, cena 
od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasob-
nikowe podgrzewacze wody, firmy nie-
mieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., sto-
jące, idealne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie 
– to komfort ciepłej wody w domu, koszt 
40 zł/ m-c, serwisowane cena 1000 zł. 
Tel. 0691 686 772.

• Telewizor Curtis, narożnik kuchenny 
– sprzedam. Tel. 091 39 21 988, 503 84 84 
35.

• SPRZEDAM ZESTAW SIMPLUS Z KAR-
TĄ I TELEFONEM NOKIA 6020, NOWY 
W PUDEŁKU, NIEUŻYWANY, NA 
GWARANCJI, CENA 340 ZŁ, TEL: 0605 
522 340, 0666 076 370.

• SPRZEDAM WANNĘ, KUCHENKĘ 
GAZOWĄ, LODÓWKĘ, SZAFKĘ POD 
ZLEWOZMYWAK, PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ), 
CENA DO UZGODNIENIA, TEL: 0784 
792 270, 091 39 22 783

• W piątek 8 lutego w okolicach PKP za-
ginął mały piesek, biały w czarne łatki. 
Wabi się Tony. Dla znalazcy nagroda. 
Tel. 502 103 432.

• Sprzedam odzież ciążową, łóżeczko i 
tapczan narożny dziecinny jednoosobo-
wy, narożnik + ławę. Tel. 091 39 23 675, 
888 704 357.

• Sprzedam tanio segment stołowy, jasny 
3,70 dł., z szafą. Cena 370 zł (do uzgodnie-
nia). Tel. 502 93 58 51.

• Sprzedam drewno opałowe. 603 353 789.
• Oddam gruz. Tel. 889 300 525.
• Sprzedam czarną ziemię wraz z transpor-

tem. Tel. 660 497 390.
• Sprzedam piece kaflowe 2 szt., są w cało-

ści. Można obejrzeć. Orzechowo 21. 505 
94 17 65.
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

375

12,000

REKLAMA

Pani lat 46 
pozna Pana 
Cel matrymonialny
Tel. 661 283 943

Kącik 
Kolekcjonera

W dzisiejszym wydaniu Kącika prezentujemy monety polskie i zagraniczne z 
serii „Fauna i Flora”. Monety tej serii są lubianym i wdzięcznym tematem dla 
projektantów i mieszczą się w czołówce monet świata.

Polskie monety z serii „Zwierzeta 
Świata” cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem kolekcjonerów dlatego 
NBP wyemitował kolejne monety 
– tym razem z wizerunkiem sokoła 
wędrownego. Jest to 15 moneta z 
serii.

Sokół wędrowny jest gatunkiem 
prawnie chronionym, wpisanym do 
„Czerwonej księgi zwierz ąt”.Ten ptak 
drapieżny charakteryzuje się niezwy-
kle szybkim lotem. Atakując z dużej 
wysokości potrafi rozwinąć predkość 
do 360 km/godz. Kiedyś był w Polsce 
ptakiem powszechnie spotykanym, 
ale już pod koniec lat 60-tych XX 
wieku prawie wyginął.

Na ratunek pospieszyło Stowarzy-
szenie „Sokół” i dzieki jego działalno-
ści populacja tego ptaka wzrasta.

Opis monet: 20 złotówka wyko-

nana ze srebra - nakład bankowy 
– 107 tys. sztuk. 2 złotówka ze stopu 
Nordic Gold – nakład bankowy 1,2 
mln sztuk.

Na zdjęciu prezentujemy również 
inne monety z tej serii:

Jaskółka – emisja w 1993 roku, ów-
czesne nominały 20 000 zł i 300 000 zł.

Sowa puchacz – 20 zł i 2 zł,
Dudek – 20 zł i 2 zł 
Pozostałe to monety obce.
Informujemy, że odnalazła się 

Kronika Koła Numizmatyczego. 
Serdeczne podziękowania dla kolegi 
Jerzego Kwinto. W dalszym ciągu 
prowadzimy zapisy do Klubu Kolek-
cjonera.

Pod koniec lutego będzie kolejne 
spotkanie. 

 Tadeusz Łukaszewicz.
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 7

Rozwiązania krzyżówki nr 6 – W LUTYM WODY W LECIE NIEPOGODY – nadesłali: 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Maria Olszewska z 
Brzozowa , Elżbieta Lewandowska ze Strzelewa, 
Andrzej Czarnowski z Osowa, Jan Nikicin z Wło-
dzisławia, Teresa Młynarska ze Słajsina oraz  z 
Nowogardu: Jerzy Siedlecki, Maria Niedośmiałek, 
Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Joanna 
Rojek, Władysława Kubisz, Marek Śmigiel, Hali-
na Stefańska, Beata Ławniczak, Józef Górzyński, 
Krystyna Zawidzka, Franciszek Palenica, Wojciech 

Wojewoda, Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, 
Rafał Włodek, Teresa Powalska, Bogumiła Czu-
pryńska, Halina Szwal,

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
-  Barbara Bartosik z Nowogardu,
- Teresa Młynarska ze Słajsina,
- Marek Śmigiel z Nowogardu.

Gratulujemy!

Spadek
Po ojcu odziedziczył schedę:
Tak samo jak on klepie biedę.

Kilka rad praktycznych
Niekiedy bliskim wytykasz braki –
Przepadłeś wtedy, koniec i serwus!
A jeszcze gorsze, gdy jesteś taki,
Nieokrzesany raptus i nerwus.
Człowiek nie lubi, gdy ktoś się czepia,
Podchodź do niego z miodem i mlekiem.
Sam się przekonasz, że tak jest lepiej,
Człowiek jest jednak tylko człowiekiem.
W życiu się własnym wyczuciem kieruj,
jak się zachować w tej ludzkiej masie.
Dla prostych ludzi i tych u steru, 
Musisz mieć zawsze uśmiech w zapasie.
Nie klnij, nie zazdrość ludziom fortuny,
Niech ich dobrobyt cię nie zasępia.
Nie szepcz po kątach, nie grzmij z trybuny,
Nie ironizuj i nie potępiaj.
Nie bądź podstępny, zły i fałszywy,
Zmartwiony (choćbyś przykrości sto miał).
Narzekający, wściekły zgryźliwy,
Nudny, przekorny...
A bądź natomiast:
Usłużny, miły, zadowolony,
Serdeczny, świeży, radosny, hoży.
Taki spokojny od każdej strony –
By cię do rany mogli przyłożyć.
I niechaj uśmiech tryska z twej twarzy,
Szeroki, szczery, pełen nadziei,
Dla ludzi...
A nie dla kanciarzy!!!
Nie dla łobuzów!!!
Nie dla złodziei!!!

Młodym być
W młodości żyje się żarliwie –
Młodość jest szczęściem i nadzieją!...
Doprawdy ja się ludziom dziwię,
Że się starzeją...
Jak ten czas leci!...
Ogołaca
Nas z tego o czym potem się marzy...
Młodość!... Ucieka i nie wraca,
Pozostawiając zmarszczki na twarzy.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 

 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 

„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki

Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
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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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 14.02.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Mechanik samochodowy
3. Ślusarz, spawacz
4. Monter stolarki okiennej PCV + 

prawo jazdy kat. B
5. Inż. Budownictwa
6. Psycholog, wychowawca, 
7. Strażnik więzienny
8. Pracownik magazynowy 
9. Nauczyciel nauczania zinte-

growanego 
10. Robotnik budowlany
11. Ratownik medyczny
12. Operator żurawia 
 budowlanego 
13. Pomocnik dekarza
14. Monter instalacji wodno – 

kanalizacyjnej
15. Mechanik operator koparki
16. Sprzedawca
17. Kierowca kat. B
18. Nauczyciel informatyki
19. Kierowca – magazynier
20. Listonosz miejski

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca kat. B,C (Łoziennica)
2. Pakowacz drobiu  (Szczecin 

Dąbie)
3. Przedstawiciel regionalny (Szc-

zecin)
4. Spedytor (Ostrowice, Gryfice)
5. Pracownik produkcji (Szczecin)
6.  Przedstawicie l  handlowy 

(Resko)
7. Recepcjonista/ka, parkingowy, 

kelner/ka ( Łukęcin )
8. Fryzjer/ka ( 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 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 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 za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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Nowy klub piłkarski

Już za dwa lata derby 
Nowogardu?

Rozłam w nowogardzkim środowisku futbolowym stał się faktem i wiele 
wskazuje, że w naszym mieście powstanie nowy klub piłkarski. Inicjatywa 
ta jest zwieńczeniem konfliktu między pierwszym zespołem a jedną z drużyn 
juniorskich Pomorzanina.

W środę wieczorem z inicjatywy 
Andrzeja Szafrana w Pubie „Pasa-
dena” odbyło się spotkanie, podczas 
którego omawiano sprawy związane 
powstaniem nowego klubu piłkar-
skiego. Co zrozumiałe obecni byli na 
nim trener zbuntowanych juniorów 
Paweł Kaczmarek, zdecydowana 
większość jego podopiecznych oraz 
zawodnicy, którzy wiek juniora 
ukończyli jakiś czas temu, ale z 
różnych względów nie chcą grać w 
Pomorzaninie. Pojawiło się również 
dwóch radnych: Robert Augustynek 
i Mieczysław Laskowski. Ten drugi, 
będący członkiem komisji rewi-
zyjnej Pomorzanina, zaznaczył, że 
przyszedł jako wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, który chce się przyj-
rzeć nowej inicjatywie.

Andrzej Szafran roztoczył przez 
zebranymi kolorową wizję z wyjaz-
dami na zagraniczne obozy i sponso-
ringiem Browaru Szczecin, prężnym 
Klubem Kibica jeżdżącym za swoją 
drużyną również na mecze wyjaz-
dowe (szczegóły w poprzednim wy-
daniu „DN” w artykule „Nowy klub 
piłkarski w Nowogardzie?”). Poin-
formował również, że rozmawiał z 
prezesem Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej Janem Bed-
narkiem, który przy okazji wyjaśnił, 
że zawodnikom chcącym odejść 
z Pomorzanina grozi co najwyżej 
sześciomiesięczne zawieszenia a 
nie roczne jak twierdzi Zarząd no-
wogardzkiego klubu. Do tej sprawy 
odniosła się również matka jednego 
z młodych piłkarzy stwierdzając, że 
pismo od Pomorzanina informujące 
o możliwości zawieszenia odebrała 
jako szantaż jej syna i dlatego nie 
godzi się by jej dzieci dalej repre-
zentowały tę drużynę.

Trenerem nowego zespołu ma 
być oczywiście Paweł Kaczmarek. 
Drużyna ma się składać z jego ak-
tualnych podopiecznych wspartych 
bardziej doświadczonymi zawodni-
kami. Chęć gry w nowym zespole 
wyrazili m.in. Jarosław Kaczmarek, 
Marcin Kawa, Daniel Gawłowski i 
wielu innych niezłych piłkarzy. Ra-
zem mają stworzyć ekipę na kształt 
Pogoni Nowej, dla której granie w 
B-klasie, od której rozpoczną roz-
grywki, będzie tylko formalnością 
niezbędną by awansować do wyż-
szej klasy rozgrywkowej. A-klasa 
również ma nie stanowić większych 

problemów. Jeśli te plany się spełnią 
to być może już za nieco ponad dwa 
lata będziemy mieli piłkarskie derby 
Nowogardu. Pomorzanin już właś-
ciwie spadł do okręgówki, historia 
uczy, że błyskawiczne powroty udają 
się nielicznym. Czy Pomorzanin 
pozbawiony najlepszych juniorów 
będzie jednym z nich? Zobaczymy. 
Jeśli nie to niedługo będziemy mieli 
dwie drużyny w klasie okręgowej, 
więc pojedynek dwóch nowogardz-
kich zespołów jest prawdopodobny.

Nowa drużyna, nazwana Bosman 
Nowogard, swoje mecze planuje 
rozgrywać na stadionie przy ulicy 
Wojska Polskiego. Jest to Stadion 
Miejski, więc nawet gdyby Pomorza-
nin oponował jego protest byłby, co 
najmniej nieuzasadniony. Jeśli nowa 
drużyna rzeczywiście powstanie to 
Pomorzaninowi wyrośnie poważna 
konkurencja w pozyskiwaniu gmin-
nych pieniędzy. Oba kluby będą 
startować w gminnych konkursach 
ofert i wygrywać, a co za tym idzie 
pozyskiwać pieniądze, będzie ten 
bardziej operatywny i lepiej przy-
gotowany. Nie bez znaczenia może 
być również lobby popierające 
nową drużynę. Zbieżność nazwisk 
inicjatora środowego spotkania z wi-
ceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
nie jest przypadkowa. Obecny na 
spotkaniu radny Robert Augustynek 
w samych superlatywach wyrażał się 
o Andrzeju Szafranie więc można 
przypuszczać, że w Radzie Miejskiej 
również będzie go gorąco popierał.

Gdy pula gminnych pieniędzy 
przeznaczonych na piłkę nożną 
będzie dzielona na dwa podmioty 
braki w kasie trzeba będzie uzupełnić 
pieniędzmi pozyskiwanymi z innych 
źródeł. Jest więc szansa, że w końcu 
rozwinie się sponsoring, że kluby 
zaczną rozglądać się za funduszami 
zewnętrznymi i będę przygotowywać 
stosowne wnioski. Sytuacja stanie 
się, więc w końcu normalna. Ale... 
Ciągle pozostaje to „ale”. Dlaczego 
do normalizacji trzeba było docho-
dzić przez rozłam w środowisku 
piłkarskim? Skoro jednak do niego 
doszło trzeba przejść nad tym do 
porządku dziennego. Na pocieszenie 
pozostaje na wizja meczu derbowe-
go. Oczywiście jeśli cała inicjatywa 
zostanie doprowadzona do końca.

Andrzej Garguliński

Dwa sparingi Pomorzanina
u siebie

W najbliższy weekend w końcu 
będzie można obejrzeć Pomorzanin 
Nowogard na własnym boisku. Już w 
sobotę o godzinie 14.00 zespół prowa-
dzony przez Zbigniewa Gumiennego 
zmierzy się z przedostatnim zespołem 
klasy okręgowej Radovią Radowo 

Małe. Trudniejsze zadanie czeka 
naszych piłkarzy następnego dnia. 
W niedzielę również o godzinie 14.00 
zagrają z wiceliderem tych rozgrywek 
Sarmatą Dobra Nowogardzka.

Andrzej Garguliński

„Trójka – Niebieska” Team na 
obozie przygotowawczym

Młode koszykarki z UKS „Trójka Niebieska” Team wykorzystują przerwę 
w rozgrywkach szlifując formę na obozie przygotowawczym.

Obóz odbywa się w Melechowie 
niedaleko Koszalina. Na tygodniowy 
obóz wybrało się tam 21 zawodniczek 
z rocznika 1995 i 1997. Czas spędzają 
na sali gimnastycznej gdzie ćwiczą 
przed mającą się wkrótce rozpocząć 
rewanżowa rundą rozgrywek. Znaj-
dują również na rekreację, czyli wy-
jazdy do aquaparku w Darłowie. 

„Czas spędzamy bardzo pracowi-

cie. Miło patrzeć szczególnie na to 
z jakim zaangażowaniem trenują 
młodsze zawodniczki uczęszczające 
na co dzień do trzeciej klasy” – mówi 
trener zespołu Rafał Rozek, któremu 
w roli opiekuna pomaga Tomasz 
Podemski.

Obóz potrwa do soboty.
Andrzej Garguliński

foto arch.

foto arch.
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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•

CM

LEKARZ 
ALERGOLOG
przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącu

w budynku Pogotowia 
Ratunkowego 

w Nowogardzie

Rejestracja codziennie
pod nr. telefonu 

0 506 369 963

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



Do tak przekornego tytułu zachęca mnie nieustająca dyskusja prowa-
dzona przez mieszkanców Nowogardu i okolicznych wiosek. Dyskusja 
niestety mało merytoryczna, bo każdy z mieszkanców ma swoja wizję, 
swoje upodobania i swoje plany. Co gorsza wygłasza je na „cioci imie-
ninach”, a nie publicznie.Trzeba jednak uwzględniać fakty i na nich się 
opierać. Dyskusje o „północy” czy „południu” spóźnione są bowiem o 
kilanaście lat. Decyzje już zapadły i na weryfikacje planów nie ma co 
liczyć. Mieszkańcy Olchowa mogą spać spokojnie – żaden budynek nie 
będzie wyburzony, do ustalenia pozostała tylko lokalizacja drugiej nitki 
przyszłej szosy ekspresowej na odcinku Olchowo – Kikorze.Ustala się 
czy będzie biegła z lewej czy z prawej strony istniejącej drogi. Wszystkie 
inne wątpliwości – szczególnie odpowiedź na pytanie KIEDY? wyjaśnia 
odpowiedź Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka  udzielona 
na zapytanie posła PO Michała Marcinkiewicza. Oto jej treść podana 
w dniu 18 stycznia br:
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 Cena 1,20 zł

czytaj na s. 3

czytaj na s. 4

Obwodnica 

na dobrej drodze czytaj na s. 3

Ułatwianie 
startu mło-
dym rolnikom 

Bilardowa 
fascynacja

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

REKLAMA

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

REKLAMAREKLAMA

czytaj na s. 5

Opóźnienia 
w PROW

czytaj na s. 6

Nowogard w 
„Szansach 
bezdroży„
www.prywatneliceum.eu

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

REKLAMA
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KALENDARIUM

19 LUTEGO
Imieniny: Alwar, Arnold, Arnulf, 
Barbacy, Beat, Biecsława, Boni-
facy, Czcisław, Gawin, Henryk, 
Jerzy, Józef, Julian, Konrad, Kon-
rada, Leoncjusz, Łucja, Mans-
wet, Marceli, Publiusz, Tuliusz i 
Walery.

20 LUTEGO
Imieniny: Amata, Eleuteria, Eleu-
teriusz, Eleutery, Elżbieta, Eu-
chariusz, Euchary, Eustachiusz, 
Eustachy, Falkon, Franciszek, 
Hiacynta, Jan, Julia, Leon, Leona, 
Lubomir, Ludomił, Ludomiła, 
Ludomir, Nila, Nilus, Peleusz, 
Serapion, Siestrzewit, Sylwan, 
Ulryk, Walery i Zenobiusz

21 LUTEGO
Imieniny:  Eleonora, Feliks, Fortu-
nat, Gumbert, Henryka, Kiejstut, 
Natalis, Piotr, Robert, Sewerian, 
Wyszeniega i Wyszetrop
ONZ - Międzynarodowy Dzień 

Języka Ojczystego

Kronika policyjna 

Zebranie wędkarzy
Zarząd Koła PZW 

„Tęczak” 
w Nowogardzie 

organizuje zebranie 
sprawozdawcze dnia 

24.02.2008 r.
o godz. 10.00 
w sali PZM-ot 

ul. Boh. Warszawy.

W poniedziałek personle sklepu 
„Lidl” zatrzymał mężczyznę usi-
łującegu ukraść alkohol. Przybyły 
na miejsce patrol policji ukarał go 
mandatem wysokości 500 zł.

We wtorek z posesji przy ulicy 
Kosynierów skradziono motocykl 
marki WSK. Właściciel oszacował 
swoje straty na 200 zł.

W środę z samochodu volkswagen 
golf zaparkowanego przy ulicy Sien-
kiewicza skradziono cztery kołpaki 
wartości 400 zł.

Około 19.45 kierowca samochodu 
ford escort potrącił znajdującą się 
na przejściu dla pieszych kobietę. Z 
urazem ręki przewieziona ona została 
do szpitala. Trwa dochodzenie w 
tej sprawie. Świadkowie zdarzenia 
składają sprzeczne zeznania dlatego 
o winie będą musieli wypowiedzieć 

się biegli.
W czwartek włamano się do 

sklepu spożywczegow w Żabowie. 
Złodzieje skradli alkohol i papierosy 
wartości 572 zł.

W piątek na terenie powiatu go-
leniowskiego przeprowadzana była 
akcja „Nietrzeźwy kierujący”. Po 
południu jeden z patroli zawitał do 
Nowogardu, a dokładnie na  ulicę 
Kościuszki gdzie policjanci zatrzy-
mali do kontroli samochód ford 
escort. Siedzący za jego kierownicą 
Zdzisław W. miał w wydychanym 
powietrzu 0,96 promila alkoholu.

W sobotę zgłoszono włamanie 
do jednego z mieszkań przy ulicy 
Dąbrowszczaków. Złodziej skradł 
aparat fotograficzny, pieniądze i 
biżuterię. Właściciel oszacował swe 
straty na 3680 zł.

Na ulicy Zielonej policjanci za-
trzymali nietrzeźwego rowerzystę. 
Bogdan T. Jechał jednośladem mając 
1,46 promila alkoholu.

Wieczorem strażnicy Zakładu 
Karnego powiadomili policjantów, że 
przy jednym z osadzonych znalezio-
no narkotyki, konkretnie marihuanę. 
Trzy działki nabite były w szklanej 
fifcem i przetrzymywane w paczce 
papierosów.

W niedzielę w pociągu na odcin-
ku między Osiną a Nowogardem 
jednemu z pasażerów skradziono 
saszetkę, w której były dokumanty, 
karty bankomatowe i 350 zł.

Ag

Poparzenie czwartego 
stopnia w odlewni

Jeden z pracowników nowogardz-
kiej odlewni został poparzony ciekłą 
surówką żeliwną.

Do zdarzenia doszło w piątek 
przed południem. Mężczyzna doznał 
poparzeń czwartego stopnia i został 
przetransportowany śmigłowcem na 
oddział pooparzeniowy gryfickiego 
szpitala. Sprawę bada Inspekcja 
Pracy.

Ag

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
 W dniach od 22 lutego 2008r. 

do 29 lutego 2008r. Sędziowie 
Sądu Rejonowego w Goleniowie 
będą udzielać bezpłatnych porad 
prawnych ofiarom przestępstw, 
informując pokrzywdzonych o ich 
uprawnieniach, w godzinach od 
8.30 do 14.30, w ten sposób, że:

- w dniu 22.02.2008 (piątek) -
porady będą udzielane w Wydziale 
VI Grodzkim, mieszczącym się w 
budynku Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie przy ul Dworcowej l 
(sędzia o specjalności w sprawach 
karnych),

- w dniu 25.02.2008 (poniedziałek) 
- porady będą udzielane w Wydziale 
VI Grodzkim, mieszczącym się w 
budynku Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 
l (sędzia o specjalności w sprawach 
cywilnych),

- w dniu 26.02.2008 (wtorek) -
porady będą udzielane w pokoju 27 
w budynku Sądu Rejonowego w Go-
leniowie przy uL Konstytucji 3 Maja 
45 (sędzia o specjalności w sprawach 
karnych),

~ w dniu 27.02.2008 (środa) -
porady będą udzielane w pokoju 17 
w budynku Sądu Rejonowego w Go-

leniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 
45 (sędzia o specjalności w sprawach 
karnych),

- w dniu 28.02.2008 (czwartek) 
- porady będą udzielane w Wydziale 
VI Grodzkim, mieszczącym się w 
budynku Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 
l (sędzia o specjalności w sprawach 
karnych),

- w dniu 29.02.2007 (piątek) -
porady będą udzielane w pokoju 27 
w budynku Sądu Rejonowego w Go-
leniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 
45 (sędzia o specjalności w sprawach 
karnych).                     Opr.red.LMM

Ogłoszenie

Ogłoszenie 

Zarząd Powiatu w Goleniowie 
ogłasza otwarty konkurs dla organiza-
cji pozarządowych na realizację zada-
nia publicznego w dziedzinie pomocy 
społecznej w zakresie opieki nad 
dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu. 
Oferty należy składać w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Golen-
iowie, ul. Pocztowa 43, w pokoju nr 

304 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 25 lutego 2008r. do godziny 
16.00. Szczegółowe informacje o 
konkursie opublikowane są w Biu-
letynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie z siedzibą 
przy ul. Dworcowej 1.

Zarząd Powiatu w Goleniowie 
ogłasza otwarty konkurs dla orga-
nizacji pozarządowych na realizację 
zadania publicznego w dziedzinie po-
mocy społecznej w zakresie opracow-
ania i wdrożenia programu pomocy 
dziecku i rodzinie w środowisku 
lokalnym. Oferty należy składać 
w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 

43, w pokoju nr 304 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 25 
lutego 2008r. do godziny 16.00. 
Szczegółowe informacje o konkursie 
opublikowane są w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym 
w Goleniowie z siedzibą przy ul. 
Dworcowej 1.

Oferta artystyczna 

Nowogardzkiego Domu 

Kultury na m-c luty 2008 r.:

- 28.02.2008 r. (czwartek), 
godz. 10.00 Nowogardzki Dom 
Kultury zaprasza na       

X Turniej Poloneza Stu-
dniówkowego o Puchar 
Burmistrza Nowogardu, 

w których udział biorą szkoły 
ponadgimnazjalne z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 

- 29.02.2008 r. (piątek), godz. 
10.00 Nowogardzki Dom Kul-
tury zaprasza na eliminacje re-
jonowe Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, 
Poezji Śpiewanej i Teatrów 
Jednego Aktora.
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Obwodnica na dobrej drodze?
W nawiązaniu do zapytania Pana 

Posła Michała Marcinkiewicza z dnia 
26 listopada 2007 r., przekazanego 
przy piśmie z dnia 12 grudnia 2007 
r., znak: SPS-024-43/07. dotyczące-
go budowy obwodnicy Nowogardu 
w ciągu drogi ekspresowej S-6, 
uprzejmie przekazuję następujące 
informacje.

Postulowana przez Pana Posła 
inwestycja obejmuje budowę obwod-
nicy Nowogardu  o długości 8,5 km. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad opracowała dla tego 
przedsięwzięcia studium techniczno 
- ekonomiczno - środowiskowe, 
które stanowiło niezbędny element 
do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację ww. 
przedsięwzięcia. GDDKiA złożyła już 
do wojewody wniosek w tej sprawie, 
jednakże do chwili obecnej decyzja 
nie została wydana. Oczekuje się, że 
decyzja ta zostanie wydana w stycz-
niu 2008 roku. 

Kolejnym etapem przygotowania 
przedsięwzięcia jest uzyskanie decy-
zji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz 
pozwolenia na budowę. GDDKiA 
planuje złożyć wniosek o wydanie 
decyzji lokalizacyjnej dla ww. przed-
sięwzięcia w I kwartale 2008 r. Ocze-
kiwany termin wydania tej decyzji to 
II kwartał 2008 roku. Po uzyskaniu 
obu decyzji i objęciu gruntów w 
posiadanie GDDKiA złoży wniosek 
o pozwolenie na budowę obwodnicy 
Nowogardu. Szacuje się. że pozwole-
nie to zostanie uzyskane na przełomie 
III i IV kwartału 2008 roku. Z kolei 
rozpoczęcie procedury przetargowej 
mającej na celu wyłonienie wyko-
nawcy obwodnicy Nowogardu jest 
przewidziane w IV kwartale 2008 r., 
w związku z czym rozpoczęcie reali-
zacji inwestycji przewidziane jest na 
1 półrocze 2009 roku.

Redakcja będzie sprawę pilotować.

Lesław M. Marek

XVI sesja Rady Miejskiej
w Nowogardzie     

Początek obrad: 27 lutego 2008 
roku (środa) o godzinie 1200 w sali 
obrad Rady Miejskiej 

W porządku obrad przewidziano 
miedzy innymi przyjęcie uchwał w 
sprawie Planu Odnowy kolejnych 16 
miejscowości, oraz zmianę uchwały o 
utrzymaniu czystości w Gminie. 

Jak zapewne Czytelnicy pamiętają 
uchwała o utrzymaniu czystości była 
już przedmiotem obrad i została 
skierowana do ponownego opraco-
wania. Najbardziej kontrowersyjne 
punkty dotyczyły psów (smycz, 
obroża, znaczek rejestracji i zbieranie 

przez właścicieli psich odchodów ) 
były przez wszystkich akceptowane 
– zdania były podzielone kto ma kon-
trolować i egzekwować te przepisy. 
Zresztą nie tylko przepisy dotyczące 
psów – porządek na posesjach, ilości 
hodowanych królików i gołębi, utrzy-
mywanie w czystości przylegających 
do posesji chodników itp. Wynikły 
również problemy z pojemnikami 
na śmieci – dlaczego nie ich na przy-
stankach i przy drogach wiejskich?

Zapowiada się znowu ciekawie..
LMM   

Apel do Pedagogów 
i Uczniów !

Franciszek Karolewski rozpoczyna 
opracowywać monografię szkolni-
ctwa na Ziemi Nowogardzkiej od 
roku 1945 do chwili obecnej.

W związku z tym nasz apel – wszy-
scy którzy mają z tego okresu do-
kumenty, zdjęcia, kroniki, pamiątki 
proszeni są o kontakt z autorem 
lub redakcją „Dziennika Nowo-

gardzkiego”. Wszelkie materiały po 
skopiowaniu zostaną zwrócone ich 
właścicielom.

Szczegónie autorowi zależy na ma-
teriałach faktograficznych z pierw-
szych lat osadnictwa w Nowogardzie. 
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Red.

Zaproszenie
Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza na prelekcje prof. Grabowskiego 

„Jak czytać biblię?” Spotkanie w sobotę, 23 lutego o godz.15.00 w siedzibie 
Stowarzyszenia przy ul. 700-lecia 14.

Zapraszam Barbara Gontarska

ARiMR - 3 marca br. rusza nabór wniosków 

 „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom”

Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Dariusz 
Wojtasik, zgodnie ze złożoną na 
konferencji prasowej deklaracją, 
informuje, że od 3 marca 2008 
roku rolnicy mogą składać wnioski 
o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” objętego Programem Ro-
zwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

Warunki i tryb udzielania pomocy 
określa rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 października 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 
nr 200, poz.1443 oraz z 2008 r. Nr 
24, poz. 147).

Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy oraz formularze niektórych 
załączników wraz z instrukcjami ich 
wypełniania są dostępne na stronach 
internetowych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.
minrol.gov.pl. Można je również 
otrzymać w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy 
składa się do dyrektora oddziału 
regionalnego ARiMR właściwego ze 
względu na miejsce położenia gos-
podarstwa. W celu ułatwienia roln-
ikom złożenia wniosków, Agencja 
dopuszcza możliwość wysłania 
ich listem poleconym lub pocztą 
kurierską. Można także złożyć je 
osobiście lub przez upoważnioną 
osobę.

Zgodnie z § 26a ww. rozporządzenia, 
w roku 2008, w okresie do dnia 
30 czerwca, o przyznanie pomocy 
mogą ubiegać się wyłącznie osoby, 
które nabyły gospodarstwo rolne i 
rozpoczęły prowadzenie działalności 
rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 
14 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy. O pomoc w tym okresie mogą 
ubiegać się także wnioskodawcy, 
których małżonkowie rozpoczęli 
prowadzenie działalności rolniczej 
nie wcześniej niż 14 miesięcy przed 
złożeniem przez wnioskodawcę wni-
osku o pomoc.Wnioski o przyznanie 
pomocy złożone w roku 2008, w 
okresie do 30 czerwca, w tym samym 
dniu, zostaną rozpatrzone zgodnie 
z kolejnością odpowiadającą dniu 
rozpoczęcia prowadzenia działalności 
rolniczej przez wnioskodawcę.

Termin składania wniosków 
o przyznanie pomocy w danym 
roku realizacji PROW 2007-2013 
upływa z końcem dnia roboczego 
następującego po dniu podania do 
publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl infor-
macji określającej, że zapotrzebow-
anie na środki finansowe wynikające 
z już złożonych wniosków w danym 
OR ARiMR osiągnęło co najmniej 
120% dostępnych środków w danym 
województwie, lecz nie później niż w 
dniu 31 grudnia danego roku.

Więcej  informacji  na temat 
działania „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” można otrzymać w 
oddziałach regionalnych ARiMR 
(adresy znajdują się na stronie www.
arimr.gov.pl) oraz pod numerem 
bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Paweł Wojcieszak 
Zastępca dyrektora 

Biura Prasowego
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Starsi młodszym! 
Grupa szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie  w składzie: 

Katarzyna Zdunkiewicz, Agata Szwabowicz, Weronika Sołowiej, Patryk Glubiak 
i Bartosz Kubski, należący do Szkolnego Koła Przyrodniczego,  przygotowali i 
przeprowadzili lekcję przyrody dla dzieci z grup zerowych  z Przedszkoli nr 1 i 2. 
Przedszkolaki gościły w naszej szkole w ostatnim tygodniu nauki przed feriami.  

Celem zajęć było poznanie spo-
sobów troszczenia się o ptaki zimujące  
w naszej okolicy. Lekcja rozpoczęła 
się od pogadanki na temat „ Dlac-
zego należy dokarmiać ptaki zimą 
?”, po czym młodsze dzieci miały 
możliwość wykazania się wiedzą na 
temat nazw gatunków ptaszków, które 
o tej porze roku możemy spotkać. 
Świetnie sobie z tym zadaniem 
poradziły, nazywając i wskazując pta-
ki na planszy oraz opisując barwy ich 
upierzenia. Dalej uczniowie poinfor-
mowali swoich młodszych kolegów 
czym można te zwierzaki dokarmiać, 
a następnie wspólnie przygotowali 
dla nich karmę. Na zakończenie 
lekcji dzieci uczestniczyły we wspól-

nej zabawie pt. „ Ptaki w karm-
niku”, której głównym celem było 
utrwalenie poznanych w czasie zajęć 
wiadomości. Podsumowaniem zajęć 
był konkurs, w którym przedszkolaki 
mogły wykorzystać poznane na lekcji 
wiadomości oraz zdobyć ciekawe 
nagrody.

Na wielką pochwałę zasługują 
starsi uczniowie, którzy wspaniale się 
przygotowali i przeprowadzili lekcję. 
Brak tremy  utwierdził ich w przeko-
naniu, że rola nauczyciela, w którą się 
wcielili nie była taka trudna. Mamy 
nadzieję, że wszyscy uczestnicy tych 
zajęć, młodsi, jak i starsi wiele z tej 
lekcji skorzystali.

inf ET opr. LMM 

Bilardowa fascynacja
Na co jak na co, ale na brak ludzi pozytywnie zakręconych w naszym 

mieście narzekać nie możemy.Najczęściej są  w różnym wieku i o różnym 
stopniu wykształcenia, ale łączy ich jedno – chce im się chcieć coś zrobić dla 
innych. Nierzadko bezinteresownie… 

Takimi w moim odczuciu są starsi panowie dwaj – entuzjaści i propa-
gatorzy bilardu: pan Czesław Olbrych – emerytowany mistrz stolarski i 
pan Wiesław Ościłowski – Prezes Zarządu Szczecińskiego Stowarzyszenia 
Sympatyków Snookera

Pewnego dnia pan Wiesław poka-
zał panu Czesławowi grę w snookera i 
pan Czesław od razu połknął balcyla. 
Trudną sztukę operowania kijem 
bilardowym opanowal w bardzo 
krótkim czasie na tyle dobrze, że już 
w pierwszym mini turnieju snookera 
wywalczył dyplom. 

Było to w grudniu ubiegłego roku 
w Nowogardzie. 

Próżno w słownikach szukać słowa 
„Snooker”, a jest to jedna z odmian 
gry w bilard. 

Pan Czesław z dumą pokazuje 
mi swój gustownie urządzony lokal 
gdzie jeszcze niedawno stały maszy-
ny stolarskie, pod nogami pałętały 
się drewniane odpady, zapasy desek 
sięgały  sufitu, a żywiczny zapach 
odurzał. Teraz mam wrażenie, że 
znajduję się na bilardowych salonach. 
W pomieszczeniu o większym metra-
żu dominuje pełnowymiarowy stół 
do gry w snookera z górnym oświet-
leniem. Jedyny taki stół w Nowogar-
dzie. W drugim, nieco mniejszym 
pomieszczeniu stoi stół do popu-

larnrgo poolbilardu. Szykownie, miło 
i przytulnie – wymarzone miejsce do 
uprawiania tego jak dotąd elitarnego 
sportu. Mimo krótkiej działalności 
już pojawiły się pierwsze młode ta-
lenty jak Mikołaj Berezowski i Paweł 
Janiszewski, którzy startowali w tur-
niejach krajowych (Szczecin, Kalisz, 
Zielona Góra). Dołączył do nich 
Dominik Berezowski. Ich opiekunem 
i trenerem jest Wiesław Ościłowski 
sędzia krajowy w tej dyscyplinie.

W imieniu Czesława Olbrycha, 
właściciela lokalu zapraszam wszyst-
kich do odwiedzenia tego bilardowe-
go przybytku codziennie od rana do 
wieczora. Trzeba mieć ukończone 13 
lat i ochotę do zgłębiania tajników tej 
jakże pasjonującej gry. Wykorzystaj-
cie wolny czas jaki dają ferie i wstąp-
cie do lokalu przy ul. Wiejskiej 11.

Marian A. Frydryk.
PS. Na terenie województwa za-

chodniopomorskiego kluby bilardo-
we działają w Szczecinie, Kołobrzegu, 
Koszalinie i Szczecinku. Czy do listy 
dołączy Nowogard?

Konkurs na najpiękniejszą 
palmę wielkanocną
NOWOGARDZKI 

DOM KULTURY

zaprasza dzieci, młodzież 
i dorosłych do wzięcia udziału 
w „KONKURSIE NA NAJPIĘK-
NIEJSZĄ PALMĘ WIELKA-
NOCNĄ”

Termin dostarczania prac* do 
12.03.2008 r. do pracowni pla-
stycznej – gabinet nr 20
w Nowogardzkim Domu kultu-
ry, Plac Wolności 7
Każda praca winna być opatrzo-
na: 
- imieniem, 
- nazwiskiem,
- wiekiem,
- adresem autora.

WYKLUCZA SIĘ PRACE 

ZBIOROWE!

Prace oceniane będą przez Jury 
w III kategoriach:
I – kategoria: dzieci do 12 lat
II – kategoria: młodzież 
       do lat 18
III – kategoria: dorośli

Ogłoszenie wyników nastąpi 
podczas imprezy 
„OBRZĘDY WIELKANOCNE” 
w dniu 16.03.2008 r.

*Organizatorzy nie zwracają 
prac przyniesionych 

na konkurs.

W kinie „Orzeł” obejrzymy
RANCZO WILKOWYJE
Polska 
Komedia obyczajowa  
–  100’
 od 15 lat     12 zł 

22.02.2008 godz. 19.00
23.02.2008 godz. 19.00
24.02.2008 godz. 19.00

JESZCZE RAZ
Polska 
Komedia romantyczna 
–  95’
 od 15 lat    12 zł 

29.02.2008 godz. 19.00
01.03.2008 godz. 19.00
02.03.2008 godz. 19.00
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ARIMR

Program Rozwoju Regionow 
Wiejskich w powijakach!

W czwartek 14 lutego br. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Warszawie odbyła się konferencja prasowa prezesa ARiMR 
Dariusza Wojtasika, na której przedstawiono bilans otwarcia opracowany 
przez nowe kierownictwo Agencji. W konferencji uczestniczyli także zastępcy 
prezesa: Bożena Lublińska-Kasprzak i Zofia Szalczyk. Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa przeżywa kryzys. Nie jest przygotowana 
do realizacji większości działań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. W ciągu ostatnich dwóch lat kierownictwo 
tej instytucji nie zaplanowało i nie przeprowadziło procesów niezbędnych 
do przekazania polskim rolnikom, przedsiębiorcom i samorządom kwot 
liczonych w miliardach euro w ramach nowej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej. Nowe kierownictwo ARiMR podejmuje pilne działania 
naprawcze, które mają uchronić nasz kraj przed koniecznością zwrotu 
niewykorzystanych środków do budżetu Wspólnoty. 

Na realizację Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w Polsce przewidziano ponad 
17 mld euro. Polska zgłaszała Komisji 
Europejskiej gotowość realizacji 
PROW na dzień 1 stycznia 2007 r. 
Jednakże, do połowy lutego 2008 
r. ARiMR wdrożyła tylko cztery 
działania, pozostałe czekają na uru-
chomienie. Największą przeszkodą 
we wdrażaniu kolejnych działań Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
jest brak niezbędnego systemu in-
formatycznego. Umowa ramowa na 
wykonanie systemów IT dla PROW 
2007-2013 została zawarta przez AR-
iMR 14 grudnia 2006 r. Rozbudowa 
systemu informatycznego mogła się 
rozpocząć niezwłocznie po wydaniu 
przez Prezesa ARiMR odpowiedniego 
zlecenia. Niestety, zlecenia uruchom-
ienia tej umowy dla konkretnych 
działań PROW nie były wydawane 
przez ponad rok. Dopiero 10 stycznia 
2008 r. obecny prezes Dariusz Wo-
jtasik podjął decyzję o rozpoczęciu 
budowy systemu. Nie udało się 
ustalić jakie były powody zwlekania 
ARiMR z rozpoczęciem rozbudowy 
systemów informatycznych. Premier 
Donald Tusk zwrócił się o zbadanie 
tej sprawy do Najwyższej Izby 
Kontroli, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Ministra Finansów. 
Poprzednie kierownictwa ARiMR 
kilkakrotnie dokonywały zmian 
w harmonogramach uruchamiania 
działań PROW 2007-2013. Oto fakty: 
Harmonogram wdrażania wybran-
ych działań PROW 2007-2013 z 
marca 2007 roku (Prezes Grzegorz 
Spychalski)

Pełana gotowość z systemem 
informatycznym:

- modernizacja gospodarstw rol-
nych – wrzesien 2007 r.

- ułatwienienie startu młodym 
rolnikom – wrzesień 2007 r.

- zwiekszenia dodanej produkcji 
rolnej i leśnej – wrzesień 2007 r.

-  róznicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej – wrzesień 
2007 r.

Ha r m o n o g r a m  w d r a ż a n i a 
wybranych działań PROW 2007-
2013 z października 2007 roku

(Prezes Leszek Droździel):
- modernizacja gospodarstw 

rolnych – rozpatrywanie wniosków 
i podejmowanie decyzji w kwietniu 
200r r, a podejmowanie decyzji o 
płatnosciach we wrzesniu 2008 r.

- ułatwianie startu młodym roln-
ikom – rozpatrywanie wniosków w 
kwietniu 2008 r, a wydawanie decyzji 
o płatnościach we wrzesniu 2008 r.

- zwiększenia wartości dodanej 
– wnioski rozpatrywane w kwietniu 
2008 r, a decyzja o płatnościach we 
wrześniu 2008 r.

- róóżnicowanie działalności ni-
erolniczej – wnioski rozpatrywane 
w kwietniu, a decyzje o płatnościach 
we wrzesniu 2008 r.

Zwłoka we wdrażaniu Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
skutkuje opóźnieniami w realizacji 
inwestycji na obszarach wiejskich, a 
niektórym podmiotom uniemożliwia 
skorzystanie z pomocy lub czyni 
zamierzone przez nie inwestycje 
bezprzedmiotowymi.

Nowe kierownictwo ARiMR 
przyjęło harmonogram naprawc-
zy. 

Wnioski we wszystkich dziedzinach 
programu rozpatrywane będą w maju 
2008 roku, a decyzje o płatnościach 
zapadną w lipcu 2008 r.

Przygotowywane jest w trybie 
pilnym uruchomienie kolejnych 
działań PROW:

- Działanie „Młody rolnik” zosta-
nie uruchomione z początkiem mar-
ca br. Wnioski o przyznanie pomocy 
finansowej będą mogli składać także 
rolnicy, którzy stali się młodymi 
rolnikami w 2007 r., rozpoczynając 
samodzielne gospodarowanie. 

- W działaniu „Modernizacja gosp-
odarstw rolnych” Agencja przystąpiła 
do preselekcji wniosków. Ministerst-

wo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje 
nad nowelizacją rozporządzenia 
określającego pomoc finansową w 
ramach tego działania. W noweli 
zwiększona zostanie koperta finan-
sowa na przyjęte wnioski, tak aby 
sfinansować wszystkie prawidłowo 
złożone projekty. Po wejściu w życie 
rozporządzenia nowelizującego 
rolnicy będą mogli realizować in-
westycje bez oczekiwania na zawarcie 
umowy z ARiMR. Ich wydatki będą 
kwalifikowalne. Projekt nowelizacji 
rozporządzenia został skierowany do 
konsultacji społecznych. 

-  Dzia łanie  „Różnicowanie 
działalności w kierunku nieroln-
iczym” zostanie uruchomione na 
przełomie marca i kwietnia br. 

- Działanie „Zwiększenie wartości 
dodanej podstawowej produkcji rol-
nej i leśnej” zostanie uruchomione na 
przełomie marca i kwietnia br. 

Aby osiągnąć postawione cele, ki-
erownictwo Agencji dokonało istot-
nych zmian w systemie zarządzania 
instytucją: uproszczono proce-
dury komunikacji pomiędzy de-
partamentami i biurami Agencji; 
powołano zespoły projektowe do 
wdrażania działań PROW, podej-
muje się niezbędne decyzje kadrowe, 
zmieniono system organizacji pra-
cy. Zacieśniono także współpracę 

z instytucjami nadzorującymi, 
akredytującymi i wykonawcami 
istotnych systemów. Dla wyelimi-
nowania w przyszłości zaistniałych 
błędów, prowadzone są intensywne 
prace audytorskie i kontrolne. Stwi-
erdzono ponadto, że zapisana w us-
tawie budżetowej dotacja dla ARiMR 
nie jest wystarczająca do sfinansow-
ania realizacji postawionych przed 
Agencją zadań. Na przykład pod 
znakiem zapytania stoi możliwość 
przyznawania przez ARiMR dopłat 
do oprocentowania nowo zaciąganych 
przez rolników kredytów inwesty-
cyjnych. Podnoszone przez Radę 
Polityki Pieniężnej stopy procentowe 
wyraźnie uszczupliły możliwości 
Agencji w tym zakresie. Agencja przy-
gotowuje wniosek o korektę jej planu 
finansowego. Zostanie on przed-
stawiony ministrom nadzorującym 
instytucję (MRiRW i MF).  

ARiMR wymaga sprawnego 
zarządzania. W Agencji pracuje 
wielu dobrze wykształconych i 
doświadczonych urzędników. Ki-
erownictwo instytucj i  będzie 
tworzyć niezbędne warunki, aby ich 
zaangażowanie było spożytkowane na 
rzecz sprawnej realizacji ustawowych 
zadań ARiMR. 

Materialy z konferencji opracował 
LMM

Z powodu śmierci 
brata

koleżance 
Marii 

Wiśniewskiej
oraz jej rodzinie
wyrazy szczerego 

współczucia składają 
koleżanki

K. B. M. H. J. T. U. M. H.

KONDOLENCJE

Składam szczere 
i serdeczne 

podziękowania
 za udział w ostatnim 

pożegnaniu 
męża 
ś   p. 

Jana Mańczyka
żona 

z dziećmi

PODZIĘKOWANIA

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci 
ojca 

Pani Teresie 
Skibskiej 

składają pracownicy 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej

Wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 

koleżance 

Teresie Skibskiej 
z powodu śmierci 

Ojca 
składa 

Burmistrz 
Nowogrdu oraz

 pracownicy Urzędu 
Miejskiego

KONDOLENCJEKONDOLENCJE
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Szanse Bezdroży Gmin Powiatu

Nowogard członkiem 
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Goleniów, Osina Przybiernów, 
Stepnica informuje, że w wyniku 
realizacji projektu pt. „Przeprowa-
dzenie cyklu szkoleń i warsztatów 
oraz opracowanie elementów strategii 
w celu przystąpienia Gminy No-
wogard do Pilotażowego Programu 
Leader +” w okresie od 1.02.2007 
r.  do 30.09.2007r.  Przeprowadzono 
następujące działania: 

- Zrealizowano cykl szkoleń i 
warsztatów oraz opracowano ele-
menty strategii, które przygotowały 
mieszkańców Gminy Nowogard do 
wstąpienia do Stowarzyszenia „Szan-
se Bezdroży Gmin Goleniów, Osina, 
Przybiernów, Stepnica”. W ramach po-
wyższego  przeprowadzono: wykład 
wprowadzający do programu „Leader 
+”; wykład „Znaczenie partnerstw i 
dlaczego warto współpracować”; wy-
kład : Aktualny stan wprowadzania 
i finansowania Programu Leader + 
w Polsce; prezentację „LGD Szanse 
bezdroży dzisiaj – kamienie milowe”; 
wykład „Kierunki rozwoju wsi”; 
przedstawiono i podjęto działania w 
celu zaktualizowania statutu, Regula-
minu Zarządu,  dostosowano Misję i 
Wizję LGD; Zrealizowano warsztaty 
interpersonalne. W zakresie budowy 
strategii – przeprowadzono analizę 
SWOT, wyznaczono kierunki roz-
woju i zadania. Głównym rezultatem 
realizacji zadania jest poszerzenie 
Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży 
Gmin Goleniów, Osina, Przybiernów, 
Stepnica” o mieszkańców Gminy 
Nowogard.

Aktualnie w Stowarzyszeniu 
działa 13 mieszkańców Gminy 
Nowogard przyjętych Uchwałą 
Zarządu z dnia  5 czerwca 2007r 
. W Zarządzie Gminę Nowogard 
reprezentują: Zygmunt Heland  i 
Tobiasz Lubczyński. W warsztatach 
brało udział 45 mieszkańców Gmi-
ny Nowogard.

- Do dnia 28 lutego 2008 Stowa-
rzyszenie realizuje projekt z zakresu 
II Schematu PP Leader +. 

W ramach tego projektu (ograni-
czonego do terenu 4 Gmin) repre-
zentanci Gminy Nowogard (3 osoby) 
w dniach 16-18 listopada 2007 roku, 
wzięli udział w wyjeździe studyjnym 
do Kotliny Kłodzkiej gdzie zapoznali 
się z projektami i działalnością lo-
kalnej LGD. Ponadto reprezentanci 
Gminy Nowogard uczestniczyli w 
wyjazdach studyjnych do Prenzlau 
- 22 listopada 2006r. I - Pinow 26 
marca 2007r. w Niemczech.

Aktualnie zapraszamy mieszkań-

ców Gminy Nowogard na:
- szkolenie dotyczące poszukiwania 

i rejestracji produktów regionalnych 
(dobre praktyki), w dniu 16 lutego 
2008 w sali konferencyjnej UG w Go-
leniowie (godz.10.00). Prowadząca 
Magdalena Głodek – Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- szkolenie dotyczące kształto-
wania krajobrazu (estetyzacja wsi, 
podstawy prawne, dobre praktyki, 
warsztaty- dotyczące zwłaszcza osób 
prowadzących lub mających zamiar 
prowadzić gospodarstwa agrotury-
styczne), w dniu 23 lutego 2008 w 
sali konferencyjnej UG w Goleniowie 
(godz.10.00). Prowadzący-  pracow-
nicy naukowi AR w Szczecinie: dr 
inż. arch. Magdalena Czałczyńska- 
Podolska; dr inż. arch Magdalena 
Rzeszotarska-Pałka, Katedra Projek-
towania Krajobrazu. 

- W m-cu lutym 2008r. możliwość 
skorzystania z doradztwa prawnika w 
zakresie- zakładania stowarzyszeń.

Na podstawie Uchwały Zarządu 
wystosowaliśmy do Burmistrza 
Gminy, radnych i sołtysów pisma z 
prośbą o wskazywanie głównych ich 
zdaniem kierunków finansowania 
w ramach Osi 4 PROW (wybór z 44 
propozycji). Otrzymane propozycje 
będą podstawą do podziału przypa-
dającej na Gminę Nowogard kwoty 
ok. 1,6 mln złotych w okresie 2009-
2015 (wielkość kwoty uzależniona 
od kursu EURO). Deklarujemy w 
tym względzie ścisłą współpracę z 
samorządem Gminy Nowogard.

Oczekujemy, że w II połowie 2008 
roku złożymy stosowne dokumenty 
jako stowarzyszenie obejmujące 
terytorium całego powiatu, doty-
czące weryfikacji LGD do Urzędu 
Marszałkowskiego. Niestety na dzień 
dzisiejszy brak jest stosownych roz-
porządzeń Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi.

Stąd mogące nastąpić opóźnienia.
Oto oficjalny harmonogram 

wdrażania osi LEADER w POL-
SCE.

2008 – samorządy województw 
(SW) przeprowadzają na swoim 
terenie pierwszy nabór wniosków 
i dokonują wyboru lokalnych grup 
działania. 

2008-2011 - LGD wybrane w 
ramach pierwszego naboru funkcjo-
nuje zgodnie z umową o warunkach i 
sposobie realizacji LSR oraz rocznymi 
umowami, zawartymi z Samorządem 
Województwa.

2011 – weryfikacja działalności 
LGD pod względem realizacji LSR 

oraz potencjału organizacyjno-admi-
nistracyjnego, przesunięcie niewyko-
rzystanych środków.

2011 - Samorządy województw 
(SW) przeprowadzają na swoim 
terenie drugi nabór wniosków i w 
jego ramach:

- dokonują wyboru dodatkowych 
LGD,

- przyznają dodatkowe środki naj-
lepiej działającym LGD. 

2011-2015 – LGD z pierwszego i 
drugiego naboru funkcjonuje zgod-
nie z umową o warunkach sposobie 
realizacji LSR oraz rocznymi umo-
wami, zawartymi z Samorządem 
Województwa

Materiał nadesłany przez Prezesa 
Stowarzyszenia Zbigniewa Łuka-
szewskiego.

Opr.red. LMM

PRZEKAŻ l % SWOJEGO PODATKU NA 

REHABILITACJĘ 10-MIESIĘCZNEJ

NIKOLI ŻUKOWSKIEJ

Drodzy Państwo, 1% swojego 
p o d at ku  m o ż e c i e  pr z e k a z a ć 
na leczenie i rehabilitację osób 
niepełnosprawnych.

Moja córeczka Nikola urodziła się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową 
na przejściu kręgosłupa piersio-
wo-lędźwiowego, ma całkowicie 
bezwładne nóżki i wymaga codzien-
nej rehabilitacji oraz specjalistycznej 
pielęgnacji, by w przyszłości mogła 
funkcjonować samodzielnie. Koszty 
związane z codzienną rehabilitacją 

i pielęgnacją tak chorego dziecka 
dalece przewyższają moje dochody, 
koszt 2-tygodniowego turnusu re-
habilitacyjnego wynosi 3700 PLN, 
a Nikola musi jeździć kilka razy do 
roku na taki turnus.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja posiada status Or-
ganizacji Pożytku Publicznego 
(OPP),

KRS: 0000037904
A b y  p i e n i ą d z e  t r a f i ł y 

bezpośrednio na konto Nikoli w 
Fundacji, należy w zeznaniu podat-
kowym:

PIT-28 : póz. 135, PIT-36 : póz. 311, 
PIT-36L: póz. 107, PIT-37 : póz. 123 
PIT-38 : póz. 59 wpisać:

Na leczenie i rehabilitacje Nikoli 
Żukowskiej, numer konta : 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362 „

Wszystkim, którzy chcieliby 
wspomóc rehabilitację Nikoli bardzo 
serdecznie dziękuje.

Mama Nikoli

Wyniki zdawalności egzaminów 
praktycznych na kategorię 
A, BE. C, CE, D, T 

L.p. Nazwa ośrodka szkolenia 
kierowców Kategoria

Ilość
zdających

/pozytywnych
%

1. Zbigniew Makarewicz  
Goleniów

A, C, BE, 
CE, D,T 138/91 65,9

2. „NAUKA JAZDY”A.Fedeńczak 
Szczecin, Nowogard

A, C, BE, 
CE, D, 116/68 58,6

3. Liga Obrony Kraju Goleniów A,C, 
CE,D 7/4 57,1

Razem 261/163 62,4

Zestawienie wykonano na podstawie informacji o uzyskanych 
przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów przekazane 
przez dyrektorów ośrodków egzaminowania w Szczecinie, 
Gorzowie Wlkp., Koninie, Słupsku oraz Koszalinie.

Opr.red. LMM
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Nowogardzianie “wczoraj” (działacze i sportowcy)

Rozmyslania „dociekliwskiego”

Czy możemy sobie wyobrazić 
ekumenizm społeczny?

Ekumena to: „obszar stale za-
mieszkany i wyzyskiwany gospo-
darczo przez człowieka”. Wnioskuję 
zatem, że od tej geograficznej (także 
historycznej) nazwy wywodzi się 
kolejna nazwa -ekumenizm, czyli: 
„ruch w chrześcijaństwie propa-
gujący porozumienie i współpracę 
między różnymi wyznaniami, 
dążący do przywrócenia jedności 
chrześcijan”. (Sł. J. Poi.- PWN War-
szawa 1998)

Połączenie tych haseł podsuwa mi 
myśl o wszczęciu działań na rzecz 
zwielokrotnienia efektywności ru-
chu propagującego porozumienie i 
współpracę wszystkich ludzi!

Utopia! - wykrzyknie niejeden. 
-     Nie sądzę.

Ideał! - dodadzą inni.
Z tym już muszę się zgodzić, jed-

nak ideał to drogowskaz, a z tych 
należy korzystać!

Ani przez moment nie pomyśla-
łem, że będę jednym z pierwszych 
tak myślących. Uważam jednak, że 
ciągle cierpimy na niedobór chęt-

nych do podążania tym tropem, 
a instytucje powoływane do ich 
wyłuskiwania - wśród nich są i te, 
które chciałyby mieć prawo do wy-
łączności - bardzo często podejmują 
działania zgodne tylko z własnym 
interesem albo ograniczają się do 
działań pozornych.

Próby jakichkolwiek zmian w 
tym zakresie zahaczają jednak bez-
pośrednio o wypracowaną w toku 
wielowiekowej historii mentalność 
Polaków. Mentalność, o której nie 
wszyscy wielcy naszego narodu 
wypowiadali się pozytywnie. W 
tym miejscu wspomnę tylko Józefa 
Piłsudskiego, który w 1927 r. prze-
mawiając na dorocznym święcie 
Legionów stwierdził: „Wytworzy-
łem całe mnóstwo pięknych słówek 
i określeń, które po mojej śmierci 
zostaną, a które naród polski stawia-
ją w rzędzie idiotów. (...)” (Gazeta 
Wyborcza. 2-3 lutego 2008).

Dlaczego...?
Mentalność to: „swoisty sposób 

myślenia i ustosunkowania się do 

rzeczywistości jednostki lub grupy 
społecznej, ogólne nastawienie i 
stopień aktywności intelektualnej, 
uwarunkowane biologicznie i spo-
łecznie; umysłowość”. (Sł. J. Poi.- 
PWN Warsz. 1998)

Na podglebiu wykreowanej 
mentalności wyrastają wybitne 
osobowości. Dzisiejsze narzekania 
na brak (może tylko na niedobór) 
wybitnych autorytetów skłaniają do 
zamyślenia się nad stanem naszej 
współczesnej mentalności.

Problemy z jakimi boryka się 
chrześcijański ruch ekumeniczny 
wskazują na skalę trudności, z 
jaką musi zmierzyć się każdy, kto 
zechciałby przystąpić do propo-
nowanego ruchu, któremu ja (ot 
tak, na roboczo) nadałem nazwę 
przedstawioną w tytule artykułu. 
Idea ta nie daje pełnej władzy, nawet 
ją ogranicza, ale stwarza możliwość 
wypracowywania odpowiedniego 
kompromisu. Czy to wystarczy, aby 
znalazła się odpowiednia ilość chęt-
nych do podjęcia się takich zadań?

Wiodące współcześnie polskie 
organizacje polityczne koncentrują 
się na poczynaniach gospodarczych, 
a chcąc uniknąć trudnych zabiegów 
nad ciągłym przekształcaniem men-
talności naszych rodaków, pozosta-
wiają je organizacjom religijnym. 

Kościoły w tym zakresie zwykle 
bywają bardzo zachowawcze, a prze-
cież bazowanie na zastanej mental-
ności czy dalsze jej ugruntowywanie 
prowadzi właśnie do ugruntowania 
różnicy interesów społecznych.(?)

W tym kontekście wspomnę o 
kontrowersyjnym (ogłoszonym 
przecież dopiero w XIX w.) dogma-
cie o nieomylności papieża, który 
w przypadku promieniowania na 
kolejne stopnie duchowieństwa staje 
się wręcz niebezpieczny. Tymcza-
sem aktywniejsze, choć rozumne, 
uczestnictwo np. w Duszpasterskich 
Radach Parafialnych mogłoby zapo-
biec niejednej próbie jakiegokolwiek 
zmanipulowania albo zlikwidować 
tylko wrażenie takowego zmanipu-
lowania.

Podobnie jest w innych dziedzi-
nach otaczającej nas rzeczywisto-
ści. Jeśli będziemy aktywniejsi w 
pracach różnego rodzaju komite-
tów (pewne ożywienie już daje się 
zauważyć), rad i innych organizacji 
społecznych, to w wielu przypad-
kach będziemy mieli możliwość 
chociażby tylko nagłośnienia próby 
ewentualnego „przekrętu”.

Jeśli pozostaniemy pasywni, po-
zostanie nam tylko narzekanie!

Lech Jurek
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Informujemy, że   

22 LUTEGO 2008 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Naprawa 
i konserwacja 

podwozi
Mechanika i blacharstwo

Michał Jankowski
Wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 958, 661 283 227

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 25.02.2008 r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki.

Wymagane kwalifikacje:
1)  studia magisterskie na kierunku zgodnym lub zbliżonym 
albo studia magisterskie na kierunku innym niż informatyka, 
i ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki,
2)  przygotowanie pedagogiczne

Kontakt: wicedyrektor szkoły – Piotr Łąpieś 
– nr tel. (091) 39 21 162

KSM TRADING SP. Z O.O.
ul. Nadtorowa 14 C

tel./fax (091) 392 69 43, (091) 392 71 13, www.ksm-trading.pl

RABAT - 5% przy naprawie węży hydraulicznych
RABAT - 25% na kultywatory

RABAT - 15% na maszyny Taarup
ZMIENIONE GODZINY PRACY

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

oferuje:
- duży wybór maszyn rolniczych,
- części zamienne do ciągników i maszyn różnych marek,
- przyczepy do transportu bali drewnianych Palms,
- wciągarki leśne i kleszcze zrywkowe Fransgard,
- produkujemy rozdrabniacze gałęzi,
- sprzedaż filtrów do wszystkich typów pojazdów,
- naprawa węży hydraulicznych końcówkami PARKER – ceny
   promocyjne,
- oleje silnikowe i hydrauliczne,
- części do uprawy ziemi, ochrony roślin, technika żniwna, leśna.

Zapraszamy
 do nowo otwartej restauracji 

„DWOREK PAN TADEUSZ”
- organizujemy imprezy 

okolicznościowe
Kikorze 49, tel. 695 044 663

www.restauracjadworek.pl

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobrej 

zatrudni 
od marca 2008 r. pracownika socjalnego . 
Zgłoszenia i dokumenty można składać 

osobiście lub pocztą elektroniczną 
Email:ops@dobragmina.pl 

Nr kontaktowy 091 3914191

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• bizuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• bizuteria sztuczna, 
• upominki

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu

(przeniesiony ze sklepu 
przy aptece Jantar)
zaprasza

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
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

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 

Plac Wolności 9 pok. 7a

•
•
•

te
l. 

69
5 

77
0 

72
4

KREDYTY BANKOWE

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



919-21.2.2008 r. 

OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie może 

być połowa lub piętro. 607 066 425.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-

we. 508 309 980.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 

o pow. 67,7 m kw w bloku przy ul. 
15 Lutego. Tel. 605 423 085 po godz. 
15.00.

• Sprzedam obiekt warsztatowo – ma-
gazynowo – biurowy na działce 1 ha 
w Boguszycach, cena 233 tys. zł brut-
to. 696 422 350.

• Sprzedam 2300 m kw działki w Red-
le. 603 353 789.

• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, 
podwyższony standard zamienię na 
większe lub mały dom z dopłatą. Tel. 
516 184 902.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. Tel. 
602 824 002.

• Poszukuję do wynajęcia mieszka-
nia 2 pokojowego z mediami. Tel. 
663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 54,60 
m kw w miejscowości Trzechel gm. 
Nowogard. Tel. 091 39 20 727 po 
20.00.

• Mokre – gm. Maszewo – sprzedam 
dom do remontu, zabudowania go-
spodarcze, 35 arów ziemi. Tel. 091 39 
21 988, 503 84 84 35.

• Pilnie poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 2 lub 1 pokojowego. Tel. 
516 310 809.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, 
I lub II piętro w Nowogardzie. Tel. 
077 461 00 44, 605 670 643.

• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe od 
zaraz. Tel. 512 320 755.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
2 pokojowego. 692 489 837.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we. Tel. 091 39 22 478 po 20.00.

• Kawalerkę w centrum miasta zamie-
nię na większe. Tel. 091 39 21 809.

• Przyjmę dziewczynę na pokój w cen-
trum z pełnym dostępem do kuchni, 
łazienki oraz toalety. Wiadomość tel. 
kom. 601 72 44 92 od zaraz.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Mercedesa Sprintera. 

694 325 416 po 16.00.
• Sprzedam Fiata 126 p, 1996 r., ra-

dio, nowy akumulator, kolor zielony, 
zadbany, całkowicie sprawny. 0888 
830 838.

• Sprzedam VW Golf II, 1986 r., 1,6 
D, sprawny, zarejestrowany, ubezpie-
czony. Cena 2600 zł do uzgodnienia. 
Tel. 692 117 524.

ROLNICTWO  
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 

091 39 21 070.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Punkt kopulacyjny koni, jazda kon-

na, wożenie na wesela bryczką. Tel. 
607 73 98 66.

• Sprzedam prosięta. Dąbrowa 32. 091 
39 26 344.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam 40 prosiaków. 

660 229 504.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• 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 dojaz-
du do klienta.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ 
deklaracja. Tel. 695 770 724.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• Usługi transportowe, przeprowadz-
ki. 511 92 36 92.

• Problem z komputerem? Tel. 
692 364 824.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki 
zakres – również umowne podwyko-
nawstwo. Tel. 0696 757 393.

• Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych i ściennych, regipsy, 
malowanie, itp. 693 021 097.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• Artystyczne malowanie pokoi, po-
koi dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Przecieranie drzewa, dłużyca tra-

kiem taśmowym. 091 39 186 89, 517 
21 96 27.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575

• Usługi remontowo – wykończe-
niowe mieszkań – szpachlowanie, 
malowanie, glazura, terakota, itp. 
Solidnie, szybko. Tel. 889 230 885.

• Wykonam płytki, panele podłogowe, 
malowanie, itp. 722 09 42 86.

• Kamaz wywrotka, usługi transporto-
we. Tel. 660 497 390.

• Naprawa RTV Sawicki, K. Wielkie-
go 7. Tel. 091 39 20 737.

• Remontujesz się? Zadzwoń!!! 
609 715 839. Najtańsze i najlepsze 
usługi remontowo - wykończenio-
we. Zajmujemy się: - montaż paneli 
podłogowych i ściennych, - kładze-

nie płytek podłogowych i ściennych 
wg Twojej fantazji, - płyty gipsowo-
kartonowe (regipsy), - stolarka bu-
dowlana, - montaż mebli kuchen-
nych i systemowych, - malowanie. 
Luksusowy efekt końcowy. Będziesz 
zadowolony. Gwarantowane!!!

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Docieplenia z własnym rusz-

towaniem, faktura VAT. Tel. 
792 093 127.

• Sprowadzę, pomogę sprowadzić sa-
mochód z Niemiec oraz zarejestro-
wać, j. niemiecki. 507 25 21 81.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-

dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa Zachodnia. 071 385 20 
18.

• Serwis Tachografów zatrudni elek-
tromechanika. Tel. 601 275 900.

• Firma Biznes Park zatrudni na wolne 
stanowisko: KSIĘGOWA i GŁÓW-
NY LUB GŁÓWNA KSIĘGOWA. 
Miejsce wykonywania pracy ul. 
Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice. Za-
interesowane osoby prosimy o skła-
danie podania i CV na adres podany 
wyżej, dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 091 
384 70 28 wew 25. 

• Zatrudnię pracowników do robót 
drogowych, ze znajomością zagad-
nień ogólnobudowlanych i typowo 
drogowych, z prawem jazdy kat. B lub 
T. Tel. 091 39 26 824, 606 879 329.

• Barnim – zatrudnię kucharkę. Tel. 
663 97 93 97.

• Zatrudnię kucharkę do restauracji. 
Tel. 695 044 663.

• Zatrudnię do pracy w sklepie meb-
lowym w charakterze sprzedawcy 
oraz pracowników do składania 
mebli. Wiadomość: sklep meblowy 
KWADRAT, ul. Armii Krajowej 49 
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

• Szukam dorywczej pracy, prawo jaz-
dy kat B. Tel. 601 230 332.

• Spółka Art poszukuje pracownika 
na stanowisko projektant, selektor 
odzieży. Wymagania: znajomość 
j. ormiańskiego i rosyjskiego. Tel. 
509 389 657.

• Zatrudnię pracownika do ociepleń 
budynków jednorodzinnych. Tel. 
693 482 277.

• Kierowca z kat. B podejmie pracę. 
Posiadam do dyspozycji samochód 
osobowy i dostawczy bus; dyspozy-
cyjność. Tylko poważne oferty. Tel. 
721 760 015.

• Firma zatrudni spawacza. Tel. 091 39 
25 875.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-

ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysoko-
ści, do mieszkania, dmku, warszta-
tu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł, ogrzewanie + ciepła woda, 
dwufunkcyjne cena 1200 zł, zapłon 
iskrowy, gwarancja serwisowa, eko-
nomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, ekono-
miczne, idealne do domku, war-
sztatu, abru, gastronomii, cena od 
150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-
we zasobnikowe podgrzewacze 
wody, firmy niemieckiej Vaillant, 
130,160,190 litr., stojące, ideal-
ne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie 
– to komfort ciepłej wody w domu, 
koszt 40 zł/ m-c, serwisowane cena 
1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• Telewizor Curtis, narożnik kuchen-
ny – sprzedam. Tel. 091 39 21 988, 
503 84 84 35.

• SPRZEDAM ZESTAW SIMPLUS 
Z KARTĄ I TELEFONEM NOKIA 
6020, NOWY W PUDEŁKU, NIE-
UŻYWANY, NA GWARANCJI, 
CENA 340 ZŁ, TEL: 0605 522 340.

• SPRZEDAM WANNĘ, KUCHENKĘ 
GAZOWĄ, LODÓWKĘ, SZAFKĘ 
POD ZLEWOZMYWAK, PRALKĘ 
AUTOMATYCZNĄ (USZKODZO-
NY MODUŁ), CENA DO UZGOD-
NIENIA, TEL: 0784 792 270, 091 39 
22 783

• W piątek 8 lutego w okolicach PKP 
zaginął mały piesek, biały w czarne 
łatki. Wabi się Tony. Dla znalazcy 
nagroda. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam drewno opałowe. 
603 353 789.

• Oddam gruz. Tel. 790 454 752.
• Sprzedam czarną ziemię wraz z 

transportem. Tel. 660 497 390.
• Sprzedam piece kaflowe 2 szt., są w 

całości. Można obejrzeć. Orzechowo 
21. 505 94 17 65.

• Sprzedam dachówkę cementową 
białą ok. 1000 szt. – rozbiórkową 
– tanio. Tel. 091 39 14 764.

• Oddam lodówkę w dobrym stanie. 
Tel. 665 290 750.

• Sprzedam okazyjnie za 2000 zł 
kuchnię Amica elektryczną z pły-
tą ceramiczną, nowa zapakowana 
fabrycznie szer. 60 cm, stalowy 
mat. Cena w sklepie 3600 zł. Tel. 
502 625 884.
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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

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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skład i druk “POLIGRAF”, adres jak wyżej. Redakcja nie odpowiada za treść reklam 

i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

 Nowogard 18.02.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW,

 FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Mechanik samochodowy
3. Ślusarz, spawacz
4. monter stolarki okiennej PCV + 

prawo jazdy kat. B
5. Inż. Budownictwa
6. Psycholog, wychowawca, 
7. Strażnik więzienny
8. Pracownik magazynowy 
9. Nauczyciel nauczania zinte-

growanego 
10. Robotnik budowlany
11. Ratownik medyczny
12. Operator żurawia budowlanego 
13. Pomocnik dekarza
14. Monter instalacji wodno – kanali-

zacyjnej
15. Mechanik operator koparki
16. Sprzedawca
17. Kierowca kat. B
18. Nauczyciel informatyki
19. Kierowca – magazynier
20. Listonosz miejski
21.Stolarz

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca kat. B,C (Łoziennica)
2. Pakowacz drobiu  (Szczecin 

Dąbie)
3.Przedstawiciel regionalny 
    (Szczecin)
4. Spedytor (Ostrowice, Gryfice)
5. Pracownik produkcji (Szczecin)
6. Przedstawiciel handlowy (Resko)
7. Recepcjonista/ka, parkingowy, 

kelner/ka (Łukęcin)
8. Fryzjer/ka (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,  „  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 yminujących 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 powier-
zeniem 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 za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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Sparingi Pomorzanina

Remis z Radovią i wygrana 
z Sarmatą

W miniony weekend Pomorzanin rozegrał dwa spotkania sparingowe 
notując remis i zwycięstwo.

Pierwsze spotkanie, z Radovią Ra-
dowo Małe, odbyło się na bocznym 
boisku nowogardzkiego Stadionu 
Miejskiego. Jego katastrofalny stan 
ze szczątkową murawą zna każdy kto 

choć trochę interesuje się lokalnym 
sportem. Prowadzenie na nim płyn-
nej gry jest niemal niemożliwe i taki 
był własnie obraz tego meczu: pełen 
chaosu, poślizgów i zaskakujących 
zachowań piłki. 

Na początku spotkania bliżej ob-
jęcia prowadzenia byli goście, ale 
strzał jednego z nich z pierwszej 
piłki przeleciał tuż nad poprzeczką. 
W 20. minuciue Pomorzanin wyko-
nywał rzut rożny. W zamieszaniu 
podbramkym piłka spadła pod nogi 
Wielgusa, który zdołał się odwrócić 
i zdobył bramkę dającą prowadzenie. 
Nasz zespół nie cieszył się nim zbyt 
długo, bo już trzy minuty później ak-
cja Radovii prawą stroną zakończyła 

się dośrdkowaniem w pole karne, 
celnym strzałem w światło bramki 
i zdobyciem bramki wyrównującej. 
Tuż przed przerwą Dudziec mógł 
zdobyć drugą bramkę dla Pomo-

rzanina, ale mając przed sobą tylko 
bramkarza z niewiadomych przyczyn 
uderzył obok bramki.

W 65. minucie dotychczas wystę-
pujący w sparingach jako bramkarz 
Dwojak wykorzystał dośrodkowanie 
z prawej strony i strzałem głową 
przelobował bramkarza Radovii zdo-
bywając bramkę na 2:1. Sześć minut 
przed końcem spotkania po celnym 
uderzeniu głową Radovia zdobyła 
bramkę na 2:2 i takim rezultatem 
zakończyo się to spotkanie.

Pomorzanin w tym meczu zagrał w 
składzie: Ebert (46’ Skrzypa) – Lem-
bas, Kram, Nieradka, Majczyna, 
Wielgus, Nosek, Kuś, Gronowski, 
Dudziec, Borowik. Na zmiany wcho-

 Turniej szachowy !!!

Jednym z nowych zawodnikow kadry pierwszego zespolu jest 
Gronowski (przy piłce) 

dzili: Dwojak i Pastusiak.
Niedzielny mecz z Sarmatą Dobra 

Nowogardzka miał się róznież odbyć 
na naszym stadionie, ale ze względu 
na to, że w Dobrej piłkarze mieli 
okazję zagrać na głównym boisku 
plany zostały zmienione i mecz 
odbył się na obiekcie Sarmaty (o tej 
zmianie dowiedzieliśmy się dopiero 
po zamknięciu poprzedniego wyda-
nia „Dziennika Nowogardzkiego”). 
Mimo, że było to tylko spotkanie 
sparingowe mecz mógł się podobać. 
Gra była wyrównana choć więcej 
sytuacji stwarzał sobie Pomorzanin. 
Przed szansą na zdobycie gola stawa-
li m.in. Gołdyn, Galus i M. Miklas. 
Jedyna bramka padła tuż przed koń-
cem pojedynku gdy Dwojak został 
sfaulowany w polu karnym Sarmaty. 
Do piłki ustawionej na jedenastym 
metrze podszedł Gołdyn i na raty 
zdobył bramkę dającą Pomorzani-
nowi zwycięstwo.

W meczu z Sarmatą nasz zespół za-
grał w składzie: Ebert (46’ Skrzypa) 
– Lembas, Kram, Ł. Marszałek, Nie-
radka, Borowik, M. Miklas, Galus, 

Dwojak, Gołdyn, Pastusiak.
„W tej chwili przede wszystkim 

biegamy i to jest widoczne w grze 
moich zawodników. - mówi trener 
Pomorzanina Zbigniew Gumienny 
– Wyniki tych spotkań są sprawą 
drugorzędną. W pierwszym meczu z 
Radovią Radowo Małe pozwoliłem 
pograć zawodnikom, którzy rzadziej 
pojawiają się na boisku więc najważ-
niejszy cel został osiągnięty. Z kolei 
mecz z Sarmatą Dobra Nowogardzka 
był najlepszym meczem z dotychczas 
rozegranych. Było to pierwsze spot-
kanie gdy nie straciliśmy gola. Raczej 
unikam indywidualnych ocen, ale 
na słowa pochwały zsaługują obaj 
bramkarze. Widzę, że coś się zaczyna 
zazębiać w naszej grze i myślę, ze coś 
ciekawego z tego uda się zrobić.”

W najbliższy weekend Pomorzanin 
zagra sparing z Masovią Maszewo.
Dokładny termin i miejsce jego 
rozegrania będzie znany dopiero za 
kilka dni. Mamy nadzieję, że uda nam 
się go podać w piątkowym wydaniu 
naszej gazety.

Andrzej Garguliński

Po tej akacji padła pierwsza bramka dla Pomorzanina

Jej zdobywcą był Wielgus (przy piłce) 

    W dniu 22. 02. 2008 r. (Niedziela)   
o godzinie 10. 00 odbędzie się otwarty 
turniej szachowy. Zawody odbędą się 
w Nowogardzie w świetlicy „Pomor-
zanina” przy Placu 
Szarych Szeregów. 
Grać będziemy 9 
rund po 15 minut 
dla zawodnika, 
kojarzenia syste-
mem szwajcarskim 
za pomocą kom-
putera. Zapras-
zamy wszystkich 
a m a t o r ó w  t e j 
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

foto J. Korneluk
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

375

12,000

                                           
    PH „HL” poszukuje osób chętnych  
   do pracy na stacji paliw                           
   w Nowogardzie 

w charakterze:
    S P R Z E D A W C Y

Szukamy osób, które:
• lubią pracę w handlu, 
• starają się zrozumieć potrzeby klienta,
• są energiczne, kreatywne , komunikatywne 
i zaangażowane w pracę,
• posiadają wykształcenie min. średnie 
i doświadczenie w handlu oraz obsługują komputer.

GOSPODARZA TERENU
• wykonywanie prac związanych z utrzymaniem 
porządku i czystości na terenie stacji paliw, 
• utrzymanie zieleńców i roślin,
• wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich.

Firma gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę.
CV + list motywacyjny ze zdjęciem - pocztą :
PH „HL” , Ul. Cukrowa 28, 71-004 Szczecin
lub e-mail:hl@phhl.pl

 

BIURO REDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

ŻYCZENIA

Kochanemu 
Maciusiowi 

serdeczne życzenia 
z okazji 5 urodzin

składają babcia i dzia-
dek Karolewscy 

oraz kuzyn Adaś
 z rodzicami.

Kronika 
już gotowa!

Wszystkich zainteresowanych 
informujemy, że jest już w sprzedaży 
„Kronika Odbudowy i Renowacji 
Kościoła pw. WNMP – cz. II”. Prze-
piękne wydanie można nabyć na 
plebanii. Całkowity dochód ze sprze-
daży zasili konto odbudowy świątyni. 
Zapraszamy.

Red.
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Sonda - sto dni 
rządu Donalda 
Tuska 

czytaj na s. 2

Nowy pawilon 
w Zakładzie Karnym

czytaj na s. 7

czytaj na s. 3
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REKLAMA REKLAMA

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Za blokadę pod sąd!

www.prywatneliceum.eu

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

Sklep Całodobowy 
„ELA”

ul.Boh. Warszawy 102
czynny całą dobę od 21.02.2008 r.

Zapraszamy
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KALENDARIUM
22 LUTEGO
Imieniny: Jakub, Konkordia, 
Maksymian, Małgorzata, Niki-
for, Papiasz, Paschazy, Wiktor, 
Wrocisław , Marta 
Katar - Rocznica Intronizacji 
Emira
Saint Lucia - Święto Niepod-
ległości
Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Ofiar Przestępstw

23 LUTEGO
Imieniny: Będzimir, Damian, 
Damiana, Feliks, Florentyn, 
Izabela, Łazarz, Marta, Milbu-
rga, Piotr, Polikarp, Prymian, 
Romana, Roma i Stefan. 
Brunei - Święto Narodowe
Gujana - Święto Republiki
Rosja - Dzień Obrońcy Oj-
czyzny
Tadżykistan - Święto Armii
Ogólnopolski Dzień Walki 
z Depresją

24 LUTEGO
Imieniny:  Bogurad, Bo-
rzygniew, Flawian, Jan, Ja-
śmina, Józefa, Julian, Lucjusz, 
Łucjusz, Maciej, Marek, Mo-
dest, Montan, Piotr i Sergiusz 
Estonia - Święto Niepodle-
głości
Meksyk - Dzień Flagi

25 LUTEGO
Imieniny:  # Bolebor, Ceza-
riusz, Cezary, Dioskur, Do-
nat, Gromisław, Herena, Just, 
Klaudian, Konstancjusz, Mo-
dest, Nicefor, Papiasz, Romeo, 
Serapion, Tarazjusz, Tolisław, 
Tolisława, Walburga, Wiktor i 
Wiktoryn
Kuwejt - Święto Niepodle-
głości

REKLAMA

Zebranie wędkarzy
Zarząd Koła PZW 

„Tęczak” 
w Nowogardzie 

organizuje zebranie 
sprawozdawcze dnia 

24.02.2008 r.
o godz. 10.00 
w sali PZM-ot 

ul. Boh. Warszawy.

REKLAMA

Sonda 
Mija właśnie 100 dni od objęcia teki premiera rządu 

przez Donalda Tuska.
Zapytaliśmy mieszkańców Gminy jak oceniają działa-

nia podejmowane przez koalicyjny rząd PO – PSL.

Józef Dobruchowski – rolnik z Wyszomierza.
Ja wyznaję zasadę, że zgoda 

buduje. Dlatego z obecnego 
rządu jestem zadowolony, a 
Donalda Tuska uważam za 
mądrego człowieka. Dni są 
spokojniejsze i przewidy-
walne, nie ma publicznych 
oskarżeń, o prostych obywa-
telach mówi się z szacunkiem.

Zapewne dużo zrobił w dziedzinie polityki zagranicznej 
– poprawił wizerunek Polski w Europie, na dobrej drodze 
są stosunki z Rosją.

!00 dni to zbyt krótki okres by mówić o spełnianiu 
obietnic przedwyborczych – ja jednak wierzę, że popra-
wa nastąpi. Szkoda tylko, że nie najlepsza koniunktura 
światowa wpływa na podwyżki cen, a obywatele obwiniają 
o to rząd.

Ryszard Posacki – trener kolarstwa.
Ja przedewszystkim doce-

niam spokojną wyważoną 
politykę zagraniczną. W co-
dziennej pracy rządu również 
widać rozwagę, która zbliża 
nas do normalności. Szcze-
gólnie jestem zadowolony 
z powołania Komisji Kody-
fikacyjnej – może wreszcie 
usuniemy z życia bzdurne przepisy. Liczę też na ułatwienia 
i ulgi dla przedsiębiorców. Tego co doświadczyłem gdy 
przez krótki okres prowadziłem własną firmę nie życzę 
nikomu – przykładowo składkę zdrowotną podniesiono 
mi czterokrotnie. Jako człowiek związany ze sportem 
życzę rządowi, by zdążył na czas ze wszystkimi inwesty-
cjami Euro 2012.

Franciszek Karolewski – emeryt
Dokuczają mi pełzające 

podwyżki cen. Nie wiem co 
z tym faktem zrobi rząd ale 
jest coraz gorzej – szczególnie 
ludziom o niskich docho-
dach. Głośno reklamowane 
podwyżki emerytur i rent 

pochłonie drożyzna.  Ostatni rachunek za gaz mnie 
normalnie przeraził.

Podoba mi się styl sprawowania władzy – cicho, bez fa-
jerwerkowyh konferencji prasowych. Ważne dla mnie jest 
także to, że skończył się czas obłudy – ludzie poprzedniej 
ekipy mieniący się chrześcijanami publicznie prezentowa-
li pogardę, a nawet nienawiść, prokuratorzy zaś wydawali 
wyroki zanim o winie rozstrzygnął sąd. Jak to się miało do 
nauki kościoła? Obawiam się, że za niesłuszne oskarżenia 
i aresztowania przez poprzednią ekipę obecny rząd (czyli 
my wszyscy) będzie płacił ogromne odszkodowania.

Powiem przekornie – życzę temu rządowi żeby nie 
chciał dobrze! Poprzednie rządy chciały dobrze, a wy-
chodziło jak zawsze…

Ryszard Zagórski
Aktualnie rządzący nie 

mają spokojnego i łatwego 
życia. Pomimo wielu prze-
ciwności jest spokojniej i 
bardziej rzeczowo. Nie ma 
tych uciążliwych wypowie-
dzi przedstawicieli rządu na 
przeróznych konferencjach 
prasowych. Nie ma ustawicz-
nego straszenia, słyszymy 

natomiast rzeczowe wypowiedzi. Pomimo żądań różnych 
grup zawodowych, protestów i strajków władza sobie ra-
dzi i umie się dogadywać, często wbrew przewidywaniom 
największych pesymistów.

Henryk Szczupak
Po tych 100 dniach rządy 

koalicji PO-PSL oceniam 
negatywnie, bo zbyt wiele się 
nie zmieniło.Współpracę Pre-
miera z Prezydentem widzę w 
ciemnych kolorach i nie zano-
si się na to, by stosunki uległy 
poprawnie – to są dwa prze-
ciwstawne bieguny. Wiekszą 
role odgrywają ambicjonalne 
uwarunkowania aniżeli dobro kraju. W pracach Sejmu 
i Senatu nie widać również wysiłków, aby przywrócić w 
kraju normalność minimalizując m.in.działania biuro-
kratycznej machiny.

LMM & Ag

Giełda Rozmaitości 
i Osobliwości

Klub Kolekcjonera zaprasza w 
dniu 24.02.2008 r (niedziela) w 
godz.11.00 – 13.00 na Giełdę Roz-
maitości i Osobliwości do Nowo-
gardzkiego Domu Kultury.

W programie tradycyjnie – pre-
zentacja, wycena, sprzedaż i skup 
wszelkich przedmiotów kolekcji: 
książek, monet, banknotów, kata-
logów, klaserów, kart telefonicznych 
itp.

Oczekujemy na wszystkich „po-
zytywnie zakręconych”, a szczegól-
nie na młodzież w ostatnie dni ferii. 
Mile widziani członkowie Koła Fila-
telistycznego i Numizmatycznego.

Zarząd Klubu
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Biuro Usług Finansowych
SKARBIEC

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 

Plac Wolności 9 pok. 7a
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KREDYTY BANKOWE

Za blokadę pod sąd
Blokada drogi krajowej nr 6, która odbyła się w zeszłym roku swój finał 

będzie miała w Sądzie Grodzkim.

W piątek 18 października na przejście 
dla pieszych w okolicy Ratusza weszli 
mieszkańcy Nowogardu, którzy w ten 
sposób domagali się przyspieszenia 
prac nad budową obwodnicy naszego 
miasta. Mimo chłodu, deszczu i gradu 
pod transparentem „Nowogard żąda ob-
wodnicy w 2008 roku” drogę blokowało 
70 osób. Demonstrację zabezpieczała 
policja, która zorganizowała objazd. Jak 
się okazało stróże prawa nie ograniczali 
się tylko do biernej obserwacji. Uczest-
nicy blokady zostali sfotografowani i 
po rozpoznaniu wezwani na komisariat 
w celu złożenia informacji. Na tym się 
nie skończyło. Policjanci po zebraniu 
zeznań wszczęli dochodzenie i wkrótce 
będą jego efekty.

„Sprawa jest już na ukończeniu i w 
najbliższym czasie skierujemy wnioski do 
Sądu Grodzkiego.” – poinformował nas 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie nadkom. Wiesław 
Ziemba.

Wniosków do Sądu Grodzkiego zosta-
nie skierowanych piętnaście. Uczestnicy 
odpowiedzą za bezprawne blokowanie 
drogi krajowej natomiast części radnych 
zostanie postawiony dodatkowy zarzut 
organizowania nielegalnej blokady. 
Jednym z nich jest Krzysztof Kosiński z 
PSL, którego z racji zaistniałej sytuacji 
lepiej nazywać Krzysztofem. K. 

„Nawet jeżeli zostanę ukarany to nie 
zapłacę żadnego mandatu. – katego-
rycznie stwierdził w rozmowie z nami 

– Mogę nawet pójść do więzienia, ale na 
pewno nie będę płacił kary. Jeżeli robi się 
coś w słusznej sprawie, jeżeli składało się 
przysięgę radnego to trzeba być konse-
kwentnym. Jeżeli rzeczywiście trafię za 
kratki to taki wyrok zrobi mi przysługę. 
Będzie to najlepsze świadectwo mówiące 
o tym, że demokracja w naszym kraju to 
fikcja. Przecież o tej blokadzie informo-
waliśmy wszystkich. W naszych planach 
wiedziała policja, która zorganizowała 
nawet objazd, a teraz okazuje się, że 
blokada była nielegalna i mamy za nią 
odpowiadać przed sądem.”

Zdaniem innego uczestnika tej de-
monstracji akcja była słuszna i uza-
sadniona: „Było tam bardzo dużo po-
licjantów, ale żaden nie powiedział, że 
blokada jest nielegalna. Gdyby ktoś mnie 
poinformował, że łamię prawo to nie 
brałbym w tym udziału.”

A przecież można było uniknąć całe-
go zamieszania. Gdyby w poprzek jezdni 
nie rozciągnięto taśm ostrzegawczych, a 
ograniczono się do samego przechodze-
nia przez przejście dla pieszych policja 
nie miałaby podstaw by wszczynać 
dochodzenie. Przecież nie można za-
bronić pieszemu przechodzenia przez 
pasy, nawet z transparentem w dłoni i 
z okrzykiem na ustach. Organizatorzy 
nie przemyśleli sprawy do końca i kto 
wie czy jeden z naszych radnych jako 
więzień sumienia nie trafi wkrótce za 
kratki.

Ag
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Tragedia pod Redostowem
Wczoraj około godziny siódmej rano na krajowej „szóstce” doszło do 

tragicznego w skutkach wypadku.

W okolicy skrzyżowania z drogą 
prowadzącą do miejscowości Redost-
wo jadący peugeotem w kierunku 
Nowogardu 53-letni mieszkaniec Go-
leniowa rozpoczął manewr wyprzed-
zania samochodu ciężarowego. Nie 
zdołał go jednak dokończyć i uderzył 
w prawidłowo jadący z naprzeci-
wka samochód fiat punto. W wyniku 

zderzenia śmierć na miejscu poniósł 
jadący fiatem 47-letni mieszkaniec 
powiatu kołobrzeskiego. Ranni zos-
tali pasażerka punto i kierowca peu-
geota. Zostali on i przewiezieni do 
szpitala w Goleniowie. 

Dochodzenie prowadzi golenio-
wska policja.

Ag

Z głębokim żalem 
żegnamy

Helenę Mordzak
Członka Stowarzyszenia 

Zachodniopomorskie
Forum Wodociągowe, 
wybitnego specjalistę

w dziedzinie rachunkowości 
oraz wodociągów i kanalizacji.

Rodzinie składamy
wyrazy głębokiego współczucia.

Stowarzyszenie
Zachodniopomorskie Forum 

Wodociągowe.

KONDOLENCJE KONDOLENCJE

Henrykowi Mordzak
oraz Jego rodzinie 

wyrazy współczucia
i ubolewania 

z powodu śmierci

Heleny 
Mordzak

składają
Elżbieta i Ryszard 

Sobieralscy

Z głębokim żalem żegnamy

Helenę Mordzak
Długoletniego członka zarządu i dyrektora finansowego 
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z.o.o.

w Nowogardzie, członka Stowarzyszenia
Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe, wybitnego specjalistę 

w dziedzinie rachunkowości oraz wodociągów i kanalizacji.
W osobie Heleny Mordzak tracimy serdeczną

Koleżankę i życzliwą szefową.
Rodzinie składamy 

wyrazy głębokiego współczucia
Zarząd i Pracownicy PUWIS Nowogard

KONDOLENCJE

Rozbity fiat...

... i peugeot.

Pijacki rajd kierowcy 
mercedesa

Pijany kierowca mercedesa zniszczył ogrodzenie jednej z posesji, uszkodził 
studzienkę i rozbił zaparkowanego na podwórku opla astrę.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 
wieczorem w Wierzbięc in ie . 
Kierujący samochodem 56-letni Rys-
zard N. wjechał w ogrodzenie posesji 
uszkadzając także studzienke oraz 
zaparkowany na podwórku samo-
chód. Właścicielka posesji usłyszała 
tylko głośne uderzenie, kiedy wyszła 
z domu zauważyła zniszczony samo-
chód i pijanego kierowcę mercedesa, 
który po wyjściu z samochodu... udał 
się w kierunku sklepu po alkohol. Nie 
zdołał jednak tam dotrzeć gdyż został 
zatrzymany przez mieszkańców 

Wierzbięcina i przekazany przybyłym 
na miejsce policjantom. Alkomat 
wykazał, że miał on 2.08 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Jego samochód zabezpieczono na 
poczet przyszłych kar, sporządzono 
pismo do Ubezpieczeniowego Fun-
duszu Gwarancyjnego, ponieważ 
pojazd nie był ubezpieczony. Sprawa 
trafi do Sądu Grodzkiego. Zatrzy-
manemu grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2.

Ag

Tombak za GPS
W środę nowogardzcy policjanci zatrzymali pięciu obywateli Rumunii, 

którzy sprzedawali tombak jako złoto. Przy okazji nieudanej transakcji 
okradli niedoszłego klienta.

Do nowogardzkiego komisariatu 
zgłosił się mężczyzna, i poinfor-
mował o dokonanym oszustwie 
i kradzieży. Jak powiedział jadąc 
swoim autem w okolicy Bienic 
zauważył stojący przy drodze sa-
mochód opel vectra w którym 
siedziało kilka osób. Stojący przy 
aucie mężczyzna zatrzymał go i 
powiedział, że zabrakło im paliwa 
a nie mają pieniędzy. Wyciągając 
z kieszeni wyglądający na złoty 
sygnet zaproponował jego sprzedaż 
za 400 zł. Pokrzywdzony odmówił 
tłumacząc, że nie ma pieniędzy. 
Wówczas jego rozmówca zauważył 
w jego samochodzie urządzenia 
do nawigacji satelitarnej. Zapro-
ponował mu za nie cztery sygnety i 
łańcuszek. Gdy i tym razem spotkał 
się z odmową zabrał z samochodu 
urządzenie rzucając na odchodne 

oferowaną biżuterię. Jak tłumaczył 
poszkodowany nie podejmował 
żadnych działań w obawie przed 
reakcją siedzących w samochodzie 
pozostałych mężczyzn, a jedynie 
pojechał do złotnika, który stwier-
dził, że sygnety i łańcuszek to nie-
wiele warte błyskotki z tombaku.. 
Działania podjęli natomiast poin-
formowani o zdarzeniu policjanci. 
Powiadomiono wszystkie patrole i 
już po chwili na stacji benzynowej 
w Nowogardzie zatrzymano opla 
wraz z czterema mężczyznami i 
kobietą. Przy okazji okazało się, że 
również tam usiłowali oni sprzeda-
wać fałszywe złoto. Zatrzymanych 
przekazano do Komendy Powia-
towej Policji w Łobzie. Teraz w 
areszcie czekają na zarzuty.

Ag
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Informujemy, że   

22 lutego 2008 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

(Podkowa obok “sklepu krzemienna”)

RATY NA DOWÓD OSOBISTY
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Marlenie 
Jaszcz

 z okazji 18 urodzin
12 lat później
wiele radości, 

uśmiechu, 
pogodny ducha
oraz spełnienia

 najskrytszych marzeń
życzą
Marta, Ada i Marta

ŻYCZENIA

Nowy pawilon w nowogardzkim 
Zakładzie Karnym

W nowogardzkim Zakładzie Karnym trwa budowa nowego pawilonu 
więziennego. Będzie tam mogło przebywać 258 osadzonych. 

Budowa rozpoczęła się pod koniec 
ubiegłego roku i dzięki sprzyjającej 
budowlańcom wyjątkowo łagodnej 
zimie roboty są zaawansowane i wy-
przedzają harmonogram. Wkrótce 
zaczną stawać ściany pierwszej z 
trzech planowanych kondygnacji. 
Poza pawilonem więziennym po-
wstanie tam nowy spacerniak a przed 
Zakładem Karnym parking. 

Wykonawca robót zatrudnia część 
osadzonych, którzy wykonują m.in. 
roboty zbrojarskie.

Koszt tej budowy to niebagatelna 
suma 14,5 mln. zł. To jednak nie jest 
jedyna inwestycja w nowogardzkim 
Zakładzie Karnym. W mieszczącym 
się w Płotach Oddziale Zewnętrz-
nym praca również wre. Budowany 

jest tam nieco mniejszy pawilon dla 
około 150 osadzonych z podgrupy 
otwartej. Koszt jego budowy wyniesie 
około 7,6 mln zł. Do tego kosztem 4 
mln zł powstanie tam nowa kotłow-
nia, garaże, magazyny, kuchnia, sala 
widzeń i pomieszczenie bramowe. 
Inwestycje te są realizacją większego 
programu, którego celem jest utwo-
rzenie w polskich więzieniach 17 
tys. nowych miejsc. Nowy pawilon 
w nowogardzkim Zakładzie Karnym 
pozwoli zlikwidować niewielkie jak 
dotąd przeludnienia a nawet przyjąć 
kolejnych skazanych. Po oddaniu go 
do użytku będzie to największe wię-
zienie w okręgu szczecińskim.

Ag

CZG R-XXI

Sesja Zgromadzenia 
Delegatów

W dniu 19 lutego 2008 roku odbyła się w Nowogardzie kolejna Sesja Zgroma-
dzenia Delegatów Związku Celowego Gmin R-XXI. Sesję można nazwać Nadzwy-
czajną, bo zwołana została w trybie pilnym by rozpatrzyć pisemne sprzeciwy jakie 
zgłosił Eugeniusz Maksymowicz mieszkaniec wsi Warnowo poczta Ładzin.

Pierwszy SPRZECIW dotyczył 
Planu Finansowego CZG R-XXI przy-
jętego podczas Sesji Zgromadzenia w 
listopadzie 2007 roku. Pan Maksy-
mowicz zgłaszając sprzeciw twierdził 
iż Plan wydatków nie uwzględnia 
rosnących kosztów robocizny i cen 
materiałów budowlanych jest więc 
nierealny. Drugi SPRZECIW dotyczył 
wyboru Roberta Wawrzyniaka na sta-
nowisko Przewodniczącego Zarządu 
ZCG R-XXI  w dniu 16 stycznia 2008 
roku po ustąpieniu z tego stanowiska 
Antoniego Bielidy.

Eugeniusz Maksymowicz zgłaszał 
podczas Sesji w Kamieniu Pomorskim 
swojego kandydata. Kandydat nie był 
obecny na Sali obrad, a pan Maksy-
mowicz nie dostarczył jego pisemnej 
zgody na kandydowanie. W tej sytuacji 
Delegaci zgłoszonej kandydatury nie 
zaakceptowali, a to spowodowało 
sprzeciw. W tym miejscu Czytelni-
kom należy się interpretacja prawna. 
Otóż Celowy Związek Gmin kieruje 
się w swojej działalności ustawą o 
samorządzie terytorialnym. W myśl 
ustawy pisemny SPRZECIW nawet 
jednego delegata wniesiony na piśmie 
w ciągu siedmiu dni blokuje wejście 
przedmiotowej uchwały w życie. (nie 
unieważnia uchwały tylko wstrzymuje 
wejście w życie).Z tego względu Prze-
wodniczący Zgromadzenia Andrzej 
Szczygieł zwołał Sesję, by SPRZECI-
WY rozpatrzyć.

Podczas nowogardzkiej Sesji delega-
ci zapoznali się z treścią sprzeciwów i 
jednogłośnie je odrzucili - oprotesto-
wane uchwały są więc prawomocne i 
weszły w życie. Pan Robert Wawrzy-

niak zaczyna pełnić obowiązki Prze-
wodniczącego Zarządu ZCG R-XXI.

W kolejnych punktach obrad dele-
gaci przyjęli plan pracy Komisji rewi-
zyjnej oraz zapoznali się z aktualnymi 
działaniami władz Związku. 

Jak informowaliśmy wcześniej 
Budowę Regionalnego Zakładu Go-
spodarki Odpadami w Słajsinie wy-
kreślono z ministerialnych planów 
finansowania dlatego  ZCG R-XXI 
przystępuje do kolejnego konkursu o 
dotacje. Wniosek został już wysłany. 
Związek liczy również na finansowe 
wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu 
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środo-
wiska. który ogłosił swoje priorytety:

W 2008 roku najwyższy priorytet 
będą uzyskiwały zadania zmierzające 
do poprawy czystości wód oraz poprawy 
gospodarki odpadami. Wynika to z 
koniecznosci zapewniena mieszkańcom 
województwa wysokiej jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych, 
największych potrzeb inwestycyjnych w 
tym zakresie, oraz zapisów w Traktacie 
Akcesyjnym, dotyczących zobowiazań 
Polski wobec Unii Europejskiej. Wspie-
ranie zadań związanych z realizacja 
kompleksowych programów gospodarki 
odpadami komunalnymi, szczególnie w 
gminach, gdzie podejmowane są wspól-
ne, międzygminne przedsięwzięcia o 
zasięgu regionalnym, w tym realizacja 
programu gospodarki odpadami Celo-
wego Związku Gmin R-XXI Budowy 
Regionalnego Zakładu Gospodarowa-
nia Odpadami w Słajsinie. 

 Bądźmy więc dobrej myśli – budo-
wa Zakładu niedługo ruszy!

Lesław M. Marek

W kinie „Orzeł” 
obejrzymy

 
RANCZO WILKOWYJE - Polska
Komedia obyczajowa  –  100’
 od 15 lat     12 zł 
22.02.2008 godz. 19.00
23.02.2008 godz. 19.00
24.02.2008 godz. 19.00
JESZCZE RAZ- Polska 
Komedia romantyczna  –  95’
 od 15 lat    12 zł 
29.02.2008 godz. 19.00
01.03.2008 godz. 19.00
02.03.2008 godz. 19.00 

Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw

 W dniach od 22 lutego 2008r. do 29 lutego 2008r. Sędziowie Sądu 
Rejonowego w Goleniowie będą udzielać bezpłatnych porad prawnych 
ofiarom przestępstw, informując pokrzywdzonych o ich uprawnieniach, 
w godzinach od 8.30 do 14.30, w ten sposób, że:

- w dniu 22.02.2008 (piątek) -po-
rady będą udzielane w Wydziale VI 
Grodzkim, mieszczącym się w bud-
ynku Starostwa Powiatowego w Go-
leniowie przy ul Dworcowej l (sędzia o 
specjalności w sprawach karnych),

- w dniu 25.02.2008 (poniedziałek) 
- porady będą udzielane w Wydziale 
VI Grodzkim, mieszczącym się w 
budynku Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 
l (sędzia o specjalności w sprawach 
cywilnych),

- w dniu 26.02.2008 (wtorek) -
porady będą udzielane w pokoju 27 
w budynku Sądu Rejonowego w Go-
leniowie przy uL Konstytucji 3 Maja 
45 (sędzia o specjalności w sprawach 
karnych),

~ w dniu 27.02.2008 (środa) -po-
rady będą udzielane w pokoju 17 w bu-
dynku Sądu Rejonowego w Goleniowie 
przy ul Konstytucji 3 Maja 45 (sędzia o 
specjalności w sprawach karnych),

- w dniu 28.02.2008 (czwartek) 
- porady będą udzielane w Wydziale 
VI Grodzkim, mieszczącym się w bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Go-
leniowie przy ul. Dworcowej l (sędzia o 
specjalności w sprawach karnych),

- w dniu 29.02.2007 (piątek) -
porady będą udzielane w pokoju 27 
w budynku Sądu Rejonowego w Go-
leniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 
45 (sędzia o specjalności w sprawach 
karnych).

Opr.red.LMM
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Wspomnienie - spotkanie

autorskie z pisarzem kpt. ż. w. - Andrzejem Soysalem

WITAMY WŚRÓD NAS...

REKLAMA

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• bizuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• bizuteria sztuczna, 
• upominki

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu

(przeniesiony ze sklepu 
przy aptece Jantar)
zaprasza

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

 Witamy wśród nas...

Syn Jagody Dawidson 
ur. 13.02.08 z Nowogardu

Córka Sylwi Michalskiej 
ur. 15.02.08 ze Starych Wyszomierek

Córka Krystyny Lendzin 
ur. 18.02.08 z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
1 dziecko

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców

Bramy, ogrodzenia, 
balustrady, 

produkcja, sprzedaż, 
montaż.

Tel. 662 046 807, 791 521 743

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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KSM TRADING SP. Z O.O.
ul. Nadtorowa 14 C

tel./fax (091) 392 69 43, (091) 392 71 13, www.ksm-trading.pl

RABAT - 5% przy naprawie węży hydraulicznych
RABAT - 25% na kultywatory

RABAT - 15% na maszyny Taarup
ZMIENIONE GODZINY PRACY

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

oferuje:
- duży wybór maszyn rolniczych,
- części zamienne do ciągników i maszyn różnych marek,
- przyczepy do transportu bali drewnianych Palms,
- wciągarki leśne i kleszcze zrywkowe Fransgard,
- produkujemy rozdrabniacze gałęzi,
- sprzedaż filtrów do wszystkich typów pojazdów,
- naprawa węży hydraulicznych końcówkami PARKER – ceny
   promocyjne,
- oleje silnikowe i hydrauliczne,
- części do uprawy ziemi, ochrony roślin, technika żniwna, leśna.

PANELE SKLEP
ul. 3 Maja 48 Dom Rzemiosła

(wjazd od rest. Przystań)
• podłogowe “Kronopol“ Klassen, 
  niemieckie “Tarket“ - już od 24,99 
  mkw na zamówienie i nie tylko
• panele PCV łazienkowe 
  i zewnętrzne - kolorowe i białe
• drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
• parapety PCV, 
   blacha marmuropodobne 
• listwy, kleje, progi, pianki

Tel. 091 39 26 077
Tel. 601 750 697  

REKLAMA REKLAMA

„Kapela Rycha” na falach eteru

13 lutego br. Nowogardzki Zespół 
Folklorystyczny „Kapela Rycha” 
gościł ekipę Polskiego Radia Szc-
zecin. Celem wizyty było dokonanie 
nagrania do audycji „Kraj za mi-
astem” 

Audycja będzie wyemitowana 
24 lutego o godz. 7:00 przez Radio 
Szczecin - 92,00 MHz. W audycji  
prowadzący przybliżą twórczość 
zespołu. Już dzisiaj można obejrzeć 
i posłuchać coś z tego co będzie 
na stronie:  http://www.radio.szc-

zecin.pl/krajzamiastem. Na stro-
nie znajdziecie Panstwo 17 fotografii 
prezentujących dotychczasowe trofea 
zespołu, 20 kolejnych fotografii 
przedstawia członków zespołu. Są 
też do posłuchania nagrania czterech 
piosenek zespołu.

Oglądajmy i posłuchajmy, bo 
warto!

LMM
 PS.O „Kapeli Rycha” można dużo 

się dowiedzieć na stronie:   www.
folklor.biz/

NDK zaprasza
•w czwartek, 28.02.2008 r. o godz. 10.00 
 na  X Turniej Poloneza Studniówkowego 
o Puchar Burmistrza Nowogardu, 
Udział biorą szkoły ponadgimnazjalne z województwa 
zachodniopomorskiego. 

• w piątek 29.02.2008 r. o godz. 10.00 
na eliminacje rejonowe 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
Poezji Śpiewanej  i Teatrów Jednego Aktora.
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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.

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66



1122-25.02.2008 r. 

OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie może być po-

łowa lub piętro. 607 066 425.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 

508 309 980.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe o pow. 

67,7 m kw w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
605 423 085 po godz. 15.00.

• Sprzedam obiekt warsztatowo – magazyno-
wo – biurowy na działce 1 ha w Boguszy-
cach, cena 233 tys. zł brutto. 696 422 350.

• Sprzedam 2300 m kw działki w Redle. 
603 353 789.

• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, pod-
wyższony standard zamienię na większe 
lub mały dom z dopłatą. Tel. 516 184 902.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. Tel. 
602 824 002.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 54,60 m kw w 
miejscowości Trzechel gm. Nowogard. Tel. 
091 39 20 727 po 20.00.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, I lub II 
piętro w Nowogardzie. Tel. 077 461 00 44, 
605 670 643.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia 2 po-
kojowego. 692 489 837.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
091 39 22 478 po 20.00.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania w No-
wogardzie lub okolicach, 1 lub 2 pokojowe-
go, umeblowane z AGD. Tel. 663 565 305.

• Kawalerkę w centrum miasta zamienię na 
większe. Tel. 091 39 21 809.

• Przyjmę dziewczynę na pokój w centrum z 
pełnym dostępem do kuchni, łazienki oraz 
toalety. Wiadomość tel. kom. 601 72 44 92 
od zaraz.

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe o 
pow. 113,3 m kw w starym budownictwie, 
I piętro, co gazowe + garaż przy ul. 3 Maja 
19/2. Tel. 0609 686 797.

• Wynajmę miejsce w lokalu pod tipsy lub 
fryzjerstwo ul. 3 Maja. Tel. 695 42 60 60.

• Wynajmę sklep spożywczo – przemysło-
wy przy ul. Wojska Polskiego 59a  wraz 
z towarem, cena łącznie z towarem do 
uzgodnienia. Tel. 667 312 369.

• Do wynajęcia pokoje w Goleniowie. 
695 780 299.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia w za-
mian za opiekę nad osobą starszą, chorą, 
potrzebującą. Tel. 516 310 809.

• Sprzedam lub zamienię na kawalerkę 
mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 501 436 964.

• Wynajmę lub zamienię mieszkanie. Tel. 
091 39 27 272.

• 2 pokojowe umeblowane mieszkanie do 
wynajęcia. 509 530 073.

• 3 pokojowe własnościowe zamienię na 2 
kawalerki. 509 530 073.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Fiata 126 p, 1996 r., radio, nowy 

akumulator, kolor zielony, zadbany, całko-
wicie sprawny. 0888 830 838.

• Sprzedam VW Golf II, 1986 r., 1,6 D, 
sprawny, zarejestrowany, ubezpieczo-
ny. Cena 2600 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 117 524.

• Sprzedam Opel Tigra, 1995 r., poj. 1,6, 
cena 7500 zł lub możliwość zamiany. Tel. 
782 349 249.

• Sprzedam Mercedes Sprinter 316, 1999 r., 
po małej kolizji. Tel. 601 890 830.

• Opel Kadett 1,4 sedan, 1991 r., ważny prze-
gląd 6.06.2008 r., progi do remontu, cena 
900 zł. Tel. 667 146 812.

• Sprzedam felgi aluminiowe wraz z opo-
nami i śrubami do Peugeot 106, Saxo lub 
Clio. Tel. 669 312 971.

ROLNICTWO  
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 091 39 

21 070.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Punkt kopulacyjny koni, jazda konna, wo-

żenie na wesela bryczką. Tel. 607 73 98 66.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam 40 prosiaków. 660 229 504.
• Sprzedam glebogryzarkę benzynową. 

661 521 554.
• Pomiar gruntów GPS. 606 627 663.
• Sprzedam króliki 6 – półrocznych i 1 dwu-

letni. 605 943 259.
• Sprzedam śrutownik bąk bijakowy z silni-

kiem. Tel. 603 895 622.
• Sprzedam obornik. Tel. 605 85 80 85.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty po 
uzgodnieniu terminu i godziny z pracow-
nikiem Gabinetu Kosmetycznego w No-
wogardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 39 20 714. 
Możliwość dojazdu do klienta.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ dekla-
racja. Tel. 695 770 724.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi transportowe, przeprowadzki. 511 
92 36 92.

• Problem z komputerem? Tel. 
692 364 824.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki zakres 
– również umowne podwykonawstwo. Tel. 
0696 757 393.

• Usługi budowlane, remonty, wykończe-
nia mieszkań, kładzenie płytek podłogo-
wych i ściennych, regipsy, malowanie, itp. 
693 021 097.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem ta-

śmowym. 091 39 186 89, 517 21 96 27.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575
• Usługi remontowo – wykończeniowe 

mieszkań – szpachlowanie, malowanie, 
glazura, terakota, itp. Solidnie, szybko. 
Tel. 889 230 885.

• Wykonam płytki, panele podłogowe, ma-
lowanie, itp. 722 09 42 86.

• Kamaz wywrotka, usługi transportowe. 
Tel. 660 497 390.

• Naprawa RTV Sawicki, K. Wielkiego 7. 
Tel. 091 39 20 737.

• Remontujesz się? Zadzwoń!!! 
609 715 839. Najtańsze i najlepsze usługi 
remontowo - wykończeniowe. Zajmu-
jemy się: - montaż paneli podłogowych 
i ściennych, - kładzenie płytek podło-
gowych i ściennych wg Twojej fantazji, 
- płyty gipsowo-kartonowe (regipsy), 
- stolarka budowlana, - montaż mebli 
kuchennych i systemowych, - malowanie. 
Luksusowy efekt końcowy. Będziesz za-
dowolony. Gwarantowane!!!

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Docieplenia z własnym rusztowaniem, 

faktura VAT. Tel. 792 093 127.

• Tynki, posadzki – maszynowo. Tel. 
514 057 148.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa Za-
chodnia. 071 385 20 18.

• Serwis Tachografów zatrudni elektrome-
chanika. Tel. 601 275 900.

• Firma Biznes Park zatrudni na wolne sta-
nowisko: KSIĘGOWA i GŁÓWNY LUB 
GŁÓWNA KSIĘGOWA. Miejsce wyko-
nywania pracy ul. Nowy Świat 8, 72-300 
Gryfice. Zainteresowane osoby prosimy o 
składanie podania i CV na adres podany 
wyżej, dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 091 384 70 28 
wew 25. 

• Zatrudnię pracowników do robót drogo-
wych, ze znajomością zagadnień ogólno-
budowlanych i typowo drogowych, z pra-
wem jazdy kat. B lub T. Tel. 091 39 26 824, 
606 879 329.

• Barnim – zatrudnię kucharkę. Tel. 663 97 
93 97.

• Zatrudnię do pracy w sklepie meblowym 
w charakterze sprzedawcy oraz pracow-
ników do składania mebli. Wiadomość: 
sklep meblowy KWADRAT, ul. Armii 
Krajowej 49 Nowogard. CV wraz z nu-
merem telefonu proszę składać w sklepie 
meblowym KWADRAT MEBLE ul. Ar-
mii Krajowej 49 lub GAMA MEBLE ul. 
Warszawska 9 lub na e-mail gama76@
tlen.pl

• Szukam dorywczej pracy, prawo jazdy kat 
B. Tel. 601 230 332.

• Spółka Art poszukuje pracownika na 
stanowisko projektant, selektor odzieży. 
Wymagania: znajomość j. ormiańskiego i 
rosyjskiego. Tel. 509 389 657.

• Zatrudnię pracownika do ociepleń budyn-
ków jednorodzinnych. Tel. 693 482 277.

• Kierowca z kat. B podejmie pracę. Posia-
dam do dyspozycji samochód osobowy i 
dostawczy bus; dyspozycyjność. Tylko po-
ważne oferty. Tel. 721 760 015.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 rocznego dzie-
cka. Tel. 604 77 55 63.

• Poszukuję kobiet do pracy w Danii 
– sprzątanie domów. Tel. 00 45 60 22 54 
23.

• Firma Praxis zatrudni osobę z wykształce-
niem ekonomicznym. Tel. 091 39 25 120, 
091 39 27 272.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne (fax, 

drukarka, skaner) Lexmark x5470, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 
palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 
1-2 płytowe, różne rozmiary także nie-
typowe długości, wysokości, do mieszka-
nia, dmku, warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, ogrze-
wanie + ciepła woda, dwufunkcyjne cena 
1200 zł, zapłon iskrowy, gwarancja ser-
wisowa, ekonomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrze-
wacze wody – 380 V, małe gabaryty, moc 
18-21 kw, ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, abru, gastronomii, cena 
od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasob-
nikowe podgrzewacze wody, firmy nie-
mieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., sto-
jące, idealne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie 
– to komfort ciepłej wody w domu, koszt 
40 zł/ m-c, serwisowane cena 1000 zł. Tel. 
0691 686 772.

• SPRZEDAM ZESTAW SIMPLUS Z KAR-
TĄ I TELEFONEM NOKIA 6020, NOWY 
W PUDEŁKU, NIEUŻYWANY, NA 
GWARANCJI, CENA 340 ZŁ, TEL: 0605 
522 340.

• SPRZEDAM WANNĘ, KUCHENKĘ 
GAZOWĄ, LODÓWKĘ, SZAFKĘ POD 
ZLEWOZMYWAK, PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ), 
CENA DO UZGODNIENIA, TEL: 0784 
792 270, 091 39 22 783

• Sprzedam drewno opałowe. 603 353 789.
• Oddam gruz. Tel. 790 454 752.
• Sprzedam piece kaflowe 2 szt., są w całości. 

Można obejrzeć. Orzechowo 21. 505 94 17 
65.

• Sprzedam dachówkę cementową białą ok. 
1000 szt. – rozbiórkową – tanio. Tel. 091 39 
14 764.

• Oddam lodówkę w dobrym stanie. Tel. 
665 290 750.

• Sprzedam okazyjnie za 2000 zł kuchnię 
Amica elektryczną z płytą ceramiczną, 
nowa zapakowana fabrycznie szer. 60 
cm, stalowy mat. Cena w sklepie 3600 zł. 
Tel. 502 625 884.

• Sprzedam owczarki niemieckie szczenięta 
po rodzicach rodowodowych. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam wypoczynek dziecięcy w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 669 310 785.

• Sprzedam rower składak Greenfield Shi-
mano 6 Speede, telewizor „Philips” 14 cali, 
kuchenkę elektryczną 3 płytową z piekar-
nikiem „Philips”. Tel. 792 318 575.

• Sprzedam nowe meble sklepowe po atrak-
cyjnej cenie. Tel. 668 851 263.

• Znaleziono psa Arie dale terier, 18 lutego 
w okolicach Długołęki. Piesek czeka na 
właścicieli. Tel. 091 39 104 15.

• Wynajmę warsztacik oraz zlecę pracę dla 
elektryka samochodowego 660 797 830, 
EL-CAR@o2.pl
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

375

12,000

Pani lat 46 
pozna Pana 
Cel matrymonialny
Tel. 661 283 943

P.H. Hurtpol 
w Nowogardzie 

zatrudni 
z-cę kierownika magazynu
Wymagamy:
• wykształcenia min. średniego
• doświadczenia magazynowego na 

podobnym stanowisku
• znajomości obiegu dokumentacji 

magazynowej
• umiejętności dobrej organizacji 

pracy własnej i podległego zespołu
• rzetelność i uporządkowanie

Oferty kadry@hurtpol.pl   
lub tel. 091 579 29 18

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
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 8

Rozwiązania krzyżówki nr 7 – ZIMA BEZ ŚNIEGU? – nadesłali: 
Władysława Kubisz, Joanna Rojek, Stanisława 

Pokorska, Jerzy Siedlecki, Beata  Ławniczak, An-
drzej Leszczyński, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Wojciech Wojewoda, Teresa Powalska, Józef Gó-
rzyński, Krystyna Zawidzka, Szczepan Falaciński, 
Halina Piotrowska, Janina Grudzińska, Krystyna 
Wojtkiewicz,  Grażyna Jurczyk (6 i 7), Teresa Janu-
szonek- wszyscy z Nowogardu, oraz Patrycja Żó-
ralska z Czermnicy, Elżbieta Lewandowska, Michał 
Furmańczyk i Sławomir Skowroński ze Strzelewa, 

Andrzej Czarnowski z Osowa, Teresa Młynarska ze 
Słajsina,  Bogdan Krystkiewicz z Dąbrowy, Agata 
Kochelska z Błotna, Maria Olszewska z Brzozowa, 
Bogumiła Urtnowska z Kulic. 

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
- Michał Furmańczyk ze Strzelewa,
- Bogdan Krystkiewicz z Dąbrowy,
- Szczepan Falaciński z Nowogardu.

Gratulujemy! 

Rogacze
Mały wyskok na boku
Każdy chyba wybaczy.
Kto ma tyle uroku
Jak małżonki rogaczy?

(Ob)sesja
Już zebrali się posłowie – 
Ten coś powie, ów coś powie,
A ten mały, ten nieśmiały,
Siedzi i wytrzeszcza gały.
Któryś rzucił stare hasło,
Co brzmi jak maślane masło –
Już wtóruje cała grupa
Barwna jak jarmarczna trupa.
Spójrzcie tu, na tego teraz,
Jaka duma go rozpiera!
Choć na nogach już się słania
Wciąż ma mnóstwo do gadania.
Zaczął i nie może skończyć!
W ławach już od dawana pusto,
A z trybuny wciąż się sączy
Kupa jadu, pomyj mnóstwo.

Laury
Laur przyznają za wybitne utwory –
Dzieła sztuki i literatury.
Lecz czemu by nie przyznać 
poniektórym
Za wybitne dzieła chałtury?
Bez nich wybitne utwory,
Mogłyby się wcale nie okazać 
tak wybitne.

Życiowe mądrości
Dogłębne doświadczenie, 
ambitna praca,
Na szczyt kariery wspinaczkę skraca:
Niechaj przyświeca ci ta dewiza,
Życia poprzeczki więc nie obniżaj.

Złożona natura
W kobiecie współczesnej
Konkurują ze sobą:
Maszyna biurowa
I kuchenny robot.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 

 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 

„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Urząd  ds. Komunikacji  - 091 392 18 52 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
Usługi pogrzebowe

J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 
 - 091 392 17 67
Gdaniec - Usługi Pogrzebowe  - 091 419 04 94
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 091 392 60 57
Apteki

Jantar - 091 392 13 30
Niebieska - 091 432 61 77
W Przychodni - 091 579 08 30
CEFARM                                   -  091 392 02 03
ASA - 091 392 04 94
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 Damian Rutkowski.  Współpracują: 

Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Irene-

usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
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i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 21.02.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Sprzedawca 
2. Ślusarz – spawacz
3. Monter stolarki PCV +Pr.
jazdy kat.”B”
4. Robotnik magazynowy
5. Strażnik więzienny, psy-
cholog, wychowawca
6. Inż.budownictwa
7. Księgowy
8. Nauczyciel naucz.zinte-
growanego
9. Operator żurawia budowlanego
10. Mechanik-operator koparki
11. Nauczyciel informatyki
12. Listonosz miejski
13. Pracownik produkcji

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca B+C (Łozienica)
2. Pakowacz drobiu (Szczecin Dąbie)
3. Fryzjer  (Szczecin)
4.Pracownik produkcji (Szczecin)
5. Recepcjonista, parkingowy, 
kelner, kucharz  (Łukęcin)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o promocji zatrudnienia i in-
stytucji 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 
wolnych 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  od nie j  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 za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej



1522-25.02.2008 r. 

Sezon kolarski zaczyna się na po-
czątku kwietnia. Chrabąszcze już w 
grudniu rozpoczęli przygotowania do 
nowego sezonu. Dzień po dniu syste-
matycznie ćwiczą siłę i wytrzymałość. 
W końcowej fazie przygotowań dojdą 
treningi szybkościowe. Korzystając 
z ferii młodzicy przygotowują się na 

zgrupowaniu Kadry Wojewódzkiej 
w Podczelu. Są to Paweł Kolasiński 
i Krzysztof Antczak. Na liście Kadry 
Wojewódzkiej Juniorów znalazł się 
Patryk Komisarek. Mateusz Magie-
recki miał problemy zdrowotne , ale 

już jest zdrowy i wznowił treningi. 
Natomiast nasz aktualnie najlepszy 
zawodnik Artur Komisarek dostał 
powołanie z Kadry Narodowej Ju-
niorów  i przebywa na zgrupowaniu 
w Sosnówce. Artur jest w grupie 
kolarzy którzy są przygotowywani 
do Mistrzostw i Mistrzostw Świata. 
W związku z powyższym Na macie-
rzystym klubie ciąży obowiązek stwo-
rzenia zawodnikowi odpowiednich 
warunków. Najważniejsze to sprzęt 
ponadto zabezpieczenie startów , 
opieka lekarska , odżywki , witaminy 
i odnowa biologiczna. Występo-
waliśmy również do Burmistrza o 
przyznanie stypendium za osiągnięte 
wyniki sportowe. Niestety dostaliśmy 
negatywną odpowiedź. Wiem że inne 
miasta fundują stypendia dla medali-
stów Mistrzostw Polski czy Olimpia-
dy Młodzieży. Szkoda ze nasze miasto 
nie jest zainteresowane wspieraniem 
sportu na wyższym poziomie. Może 
więc stając do konkursu o środki na 
„wspieranie kultury fizycznej” ko-
misja weźmie pod uwagę potrzeby 
kolarzy. Wierzę że środki przekazane 
na kolarstwo zaowocują następnymi 
wynikami sportowymi. 

Prezes LUKS Chrabąszcze 
Nowogard

Henryk Sawicki

Kolarze ładują akumulatory

Artur Komisarek prezentuje 
medale z Mistrzostw Polski

 Turniej szachowy
    W dniu 24. 02. 2008 r. (Niedzie-

la)   o godzinie 10. 00 odbędzie 
się otwarty turniej szachowy. Za-
wody odbędą 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 królews-
kiej gry, a w szczególności dzieci 
i młodzież. Na zwycięzców w kat-
egorii „ Junior” i „Open” czekają 
puchary ufundowane przez Zarząd 
M i G LZS , który też jest organiza-
torem turnieju.

 Janusz Kawecki  
foto J. Korneluk

Piłka siatkowa

Samorządowcy walczą 
o Puchar Starosty

23 lutego 2008 r. o godzinie 1000 
w hali Zespołu Szkół Ponadg-
imnazjalnych w Goleniowie; ul. 
Niepodległości 1 odbędzie się VII 
Turniej Piłki Siatkowej  o Puchar 
Starosty Goleniowskiego.

W zawodach udział potwierdziły 
gminy: Goleniów, Nowogard, Masze-
wo, Stepnica, Przybiernów, Osina i 
Starostwo Powiatowe – organizator 
turnieju. 

Turniej rozpoczna ustalenia tech-
niczno-organizacyjne o godz. 9.30, 
a oficjalne otwarcie z przemarszem 
zespołow z burmistrzami, wójtami i 
przewodiczącymi Rad o godz.9.50.

Organizatorzy dokonali losowania grup, 

które przedstawiają się następująco:
Grupa I: Goleniów, Przybiernów , 

Nowogard, Osina, 
Grupa II: Maszewo, Stepnica, 

Starostwo
Rozgrywki w grupach prowadzone 

będą systemem „każdy z każdym” do 
dwóch wygranych setów. Mistrzowie 
grup walczyć będą o w Finale Turnie-
ju, natomiast zespoły z drugich lokat 
zagrają   o III miejsce.          .

Mecz finalowy przewidziany jest 
na godz. 14.00, a o III miejsce na 
godz. 14.15.   

Oficjalne zakończenie o godz. 
15.00

Opr.red. LMM

Zawody strzeleckie w II LO
W dniach 22 i 23 lutego br. (piątek, sobota), odbędą się pierwsze otwarte 

zawody strzeleckie z broni pneumatycznej „Ferie 2008” pod opieką Klubu 
Strzeleckiego „Tarcza”.

Zapisy (bezpłatnie) w sekretariacie II LO przy ul. Boh. Warszawy 78, lub 
pod numerem telefonu 091 39 25 107.

Oldboje na hali
W najbliższą niedzielę w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

przy ulicy Bohaterów Warszawy odbędzie się halowy turniej piłkarski zorga-
niozwany przez nowogardzkich Oldbojów. W turnieju wezmą udział drużyny 
Enea Goleniów, reprezentacje Policji, Służby Więzeinnej oraz drużyny Ponton 
Osina i LZS Ostrzyca. 

Początek turnieju o godzinie 10.00.
Ag

Sparingi Pomorzanina

Z Masovią tym razem u siebie
W najbliższą sobotę Pomorzanin 

rozegra kolejny mecz sparingowy. 
Będzie to już drugie w tym roku spot-
kanie w Masovią Maszewo. Poprzed-
nie spotkanie kontrolne zakończyło 
się remisem 1:1. Bramkę dla naszego 

zespołu zdobył Maciej Gołdyn. Jak 
będzie tym razem. Kibice mogą się 
przekonać o tym sami. Mecz odbę-
dzie się na nowogardzkim stadionie. 
Początek o godzinie 15.00.

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•

CM

MATERIAŁY BUDOWLANE

LEKARZ 
ALERGOLOG
przyjmuje w czwartki 
dwa razy w miesiącu

w budynku Pogotowia 
Ratunkowego 

w Nowogardzie

Rejestracja codziennie
pod nr. telefonu 

0 506 369 963

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)
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 Cena 1,20 zł

Krajobraz po wichurze...

REKLAMA

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

www.prywatneliceum.eu

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

czytaj na s. 4

P.H. Hurtpol  
ul.Młynarska 1a Nowogard 
zatrudni specjalistę ds. kadr i płac

Wymagamy:
• min. dwuletnie samodzielne    
   doświadczenie na podobnym 
   stanowisku
• wykształcenie wyższe
• znajomość przepisów z zakresu
   prawa pracy, ubezpieczeń społecz-

nych, podatku od  osób  fizycznych 
• znajomość programu Płatnik oraz 

kadrowo-płacowego Aga
• doskonała organizacja  pracy.

Oferty: kadry@hurtpol.pl,  
tel. 091 579 29 18

Dnia 28.02.2008 godz. 17.00

Składam serdeczne podziękowania dla 
dr Piotra Grybowskiego, dr Andrzeja Więcka, 

siostry Grażyny Czernickiej 
oraz zespołu karetki reanimacyjnej 

za szybką i fachową pomoc udzieloną mi w dniu 09.02.2008 r.
Wyrażam serdeczne podziękowania dla dr Grażyny Danek 
z Przychodni Przyszpitalnej za to, że w tym samym czasie będąc 
na zwolnieniu lekarskim bezinteresownie zainteresowała się sta-
nem mojego zdrowia. Również składam ogromne podziękowa-
nia dla zespołu lekarzy Kliniki Kardiologii PAM w Szczecinie.

Dzięki Wam dalej mogę cieszyć się życiem.
Z poważaniem Stanisław Wiśniewski wraz z rodziną

PODZIĘKOWANIA

P.H. Hurtpol 
w Nowogardzie 

zatrudni 
z-cę kierownika magazynu
Wymagamy:
• wykształcenia min. średniego
• doświadczenia magazynowego na 

podobnym stanowisku
• znajomości obiegu dokumentacji 

magazynowej
• umiejętności dobrej organizacji 

pracy własnej i podległego zespołu
• rzetelność i uporządkowanie

Oferty kadry@hurtpol.pl   
lub tel. 091 579 29 18
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KALENDARIUM

26 LUTEGO
Imieniny: Aleksander, Bogumił, Dio-
nizy, Faustynian, Lutmiar, Lutosława, 
Mirosław, Mirosława, Nikolina, Nestor, 
Otokar, Porfiriusz i Porfiry.
Kuwejt - Święto Wyzwolenia

27 LUTEGO
Imieniny: Achacy, Achacjusz, Alek-
sander, Auksencja, Auksencjusz, Au-
ksenty, Baldomer, Baldomera, Bazyli, 
Bazyliusz, Gabriel, Honoryna, Julian, 
Leander, Leandra, Orfeusz, Prokop, 
Sierosława i Sirosława
Dominikana - Święto Niepodle-
głości

28 LUTEGO
Imieniny: Antonia, August, Bogu-
rad, Chwaliboż, Hilary, Józef, Kaj, 
Kaja, Kajus, Lech, Ludomir, Makary, 
Nadbor, Roman, Stanisław, Sylwana 
i Tymoteusz
Andaluzja - Święto Andaluzji
Finlandia - Dzień Kalewali

Kronika policyjna 
W poniedziałek na stację paliw 

HL podjechał samochód typu van. 
Jego kierowca po nalani benzyny 
wartości 50 zł odjechał w nieznanym 
kierunku nie uiszczając należności za 
rachunek.

We wtorek na ulicy 5 Marca patrol 
policji zatrzymał jadącego rowerem 
Wiesława S. Badanie alkomatem 
wykazało, ze wsiadł on na swój jedno-
ślad mając w wydychanym powietrzu 
2,6 promila alkoholu.

Personel sklepu „Lidl” zatrzymał na 
kradzieży mężczyznę. Za swój czyn 
odpowie przed Sądem Grodzkim.

W środę  na ulicy Kościuszki 
policjanci zatrzymali kolejnego pija-
nego rowerzystę. Wiesław K. miał w 
wydychanym powietrzu 2,62 promila 
alkoholu.

O godzinie 20.15 policjanci otrzy-
mali informacje, że pod jednym z 
drzew przy ulicy 700-lecia, między 
blokami 24 i 25 w pozycji klęczącej 

znajduje się mężczyzna. Z relacji 
informującego wynikła, że ma on 
na szyi linkę przywiązaną do gałęzi 
i wszystko wskazywało na to, że 
popełnił on samobójstwo przez po-
wieszenie. Przybyły na miejsce patrol 
potwierdził tę informację, a lekarz  
stwierdził zgon 35-letniego miesz-
kańca miejscowości Otręby.

W czwartek około godziny 2.00 
policjanci zatrzymali Waldemara G., 
który jechał rowerem mając w 0,94 
promila alkoholu.

Około godziny 15.00 policjanci 
zatrzymali do kontroli samochód 
ford fiesta. Jednego z funkcjonariu-
szy zaniepokoił wpis do dowodu 
rejestracyjnego, który wyglądał na 
sfałszowany. Dalsze badanie sprawy 
wykazało, że samochód, którym po-
ruszał się kontrolowany kierowca nie 
był tym z dowodu rejestracyjnego, a 
zupełnie inną fiestą sprowadzoną z 
zagranicy. Auto, którego dowód oglą-

dali policjanci, jest uszkodzone. Jego 
tablice rejestracyjne przyczepiono 
do sprowadzonego forda. Został on 
zabezpieczony, podobnie jak sfałszo-
wany dowód rejestracyjny, a sprawa 
trafi do sądu.

W sobotę włamano się do jednej 
z piwnic przy ulicy 3 Maja. Złodziej 
skradli rower górski wartości 350 zł.

W niedzielę na odcinku drogi 
między Nowogardem a Olchowem 
kierowca samochodu osobowego 
zahaczył rowerzystę, który z urazem 
nogi trafił do szpitala. Winę za to 
zdarzenie ponosi kierowca auta, ale 
od rannego rowerzysty policjanci 
wyczuli woń alkoholu. Pobrano mu 
krew do badania i jeśli podejrzenia 
się potwierdzą odpowie on za swój 
jazdę pod wpływem alkoholu.

Ag

Oferta dla poborowych

Możesz zdobyć prawo jazdy 
kategorii „C”!

KRYTERIA ;
- Wykształcenie minimum gimnazjalne
- Aktualne badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań 

zdrowotnych    do kierowania pojazdami według kategorii prawa jazdy 
„C” lub „OE”

- Bez przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami według 
kategorii  prawa jazdy kat.  „C” lub „OE” stwierdzonych  przez lekarza 
medycyny pracy w ośrodku szkolenia kierowców. 

- Posiadania prawa jazdy minimum kat. „B” 
- Wzrost powyżej 165 cm 
- Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądowym

SPOSÓB UZYSKANIA KWALIFIKACJI 
Poborowy zainteresowany odbyciem szkolenia zgłasza się do:
Wojskowej Komendy Uzupełnień, ul. Górska 2; 72- 300 Gryfice,
tel. 091 - 384 - 22-75 w.  711

SPOSÓB PlERWSZY: podpisz umowę z wojskowym komendantem 
uzupełnień o nabycie prawa jazdy kat. „C” lub „OE” na Twój koszt. a ko-
mendant WKU powoła Cię do służby na stanowisko odpowiadające tym 
kwalifikacjom. Jeśli następnie odbędziesz zasadniczą służbę wojskową w 
ustalonym czasie i w ciągu 30 dni od jej zakończenia złożysz wniosek do wo-
jskowego komendanta uzupełnień, otrzymasz w ciągu 14 dni zwrot wcześniej 
poniesionych kosztów za kurs, w postaci zrewaloryzowanego ekwiwalentu 
pieniężnego.

SPOSÓB DRUGI: Poprzez podpisanie umowy możesz zostać skierowany 
przez wojskowego komendanta uzupełnień na konkretny kurs prawa jazdy kat. 
„C” lub „OE”, finansowany przez Ministerstwa Obrony Narodowej. Szkolenie 
może trwać do trzech miesięcy. Jeśli pracujesz, otrzymasz zwolnienie z pracy 
na czas kursu i dojazdu na niego oraz wynagrodzenie w pełnej wysokości za 
czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć.

Opr.red.LMM

Kosmiczne rachunki za gaz
Szok – to słowo często padało z ust tych mieszkańców, których 

ostatnie rachunki za gaz były znacznie wyższe nie poprzednie.
„Poprzednio zapłaciłam za gaz 270 zł, teraz mam do zapłaty 670 

zł! – nie kryje wzburzenia jedna z mieszkanek naszego miasta – A 
przecież zima w tym roku jest wyjątkowo łagodna, więc zużycie gazu 
nie powinna być aż tak duże.” W podobnej sytuacji znalazła się inna 
mieszkanka Nowogardu, która pokazała nam rachunek opiewający 
na około 1200 zł. 

„To dwa razy tyle, co zazwyczaj.” – mówi zrezygnowana.
Inny mieszkaniec przyniósł nam cztery ostatnie rachunki. Z 

listopadowego wynika, że zużył 400 m3 gazu, w grudniu zużycie 
sięgnęło 411 m3 a w lutym już 666 m3. „A z gazu korzystałem tak 
samo jak zawsze” – zapewnia nas. Jego zdaniem dostarczony gaz 
był kiepskiej jakości i tym tłumaczy tak drastyczny wzrost jego 
zużycia. Podobnego zdania są pozostali odbiorcy, z którymi roz-
mawialiśmy.

Pytani o tę sprawę pracownicy nowogardzkiej gazowni tłuma-
czą, że nie są upoważnieni do udzielania takich informacji. Mówią 
jedynie, że osoby, które uważają, że ich rachunek jest zbyt wysoki 
powinny złożyć reklamację. Tak postąpiło już około dwudziestu 
mieszkańców naszego miasta. Po szczegółowe informacje odsy-
łają do szczecińskiego oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa SA, który gaz dostarcza. Tam z kolei radzą skon-
taktować się z warszawską rzeczniczką firmy. Telefon pełniącej tę 
funkcję Joanny Zakrzewskiej jest ciągle zajęty, natomiast na pytania, 
które w piątek wysłaliśmy do niej drogą mailową do tej pory nie 
uzyskaliśmy odpowiedzi.

Nowogard nie jest jedynym miastem, w którym miały miejsce ta-
kie przypadki. W podobnej sytuacji znalazła się część mieszkańców 
Szczecina. PGNiG jak na razie odrzuca ich reklamacje twierdząc, 
że gaz przez nich dostarczany jest odpowiedniej jakości. Firma ta 
uważa, że przyczyną tak wysokich rachunków mogą być awarie 
liczników lub... złe odczyty.

Z panią rzecznik będziemy próbowali porozmawiać. Przy okazji 
prosimy o kontakt mieszkańców naszego miasta i okolic, do których 
trafiła zbyt wysokie – ich zdaniem – rachunki za gaz.

Ag
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Akcja na rzecz zarządzenia 
referendum 
w sprawie ratyfikacji przez Polskę traktatu reformującego

Organizatorzy akcji chcą, aby to 
Naród w referendum powszech-
nym zdecydował o przyjęciu bądź 
odrzuceniu postanowień traktatu o 
Wspólnocie Europejskiej. Traktat 
ten w istocie decyduje o utworzeniu 
Państwa Europejskiego i ostatecznie 
redukuje rolę państw narodowych.

W związku z wagą rozstrzygnięcia 
tylko Naród jako suweren może 
zdecydować o przyzwoleniu  na 
rezygnację bądź nie z państwowości 
będącej instytucjonlanym wyrazem 
tej szczególnej, narodowej wspólnoty. 
Naród, bowiem to wspólnota języka, 
kultury, wiary, tradycji, wspólnota 
celów określonych odmiennością 
losów historycznych, położenia geo-
graficznego, możliwości naturalnych 

i kulturowych. To w tej narodowej 
wspólnocie każdy z nas odnajduje 
podstawowy sens wysiłku indywi-
dualnego, kierunek i sposób zaan-
gażowania, osobiste miejsce i rolę w 
społeczności. To właśnie społeczność 
narodowa tworzy taką płaszczyznę 
samoidentyfikacji, która umożliwia 
twórcze budowanie solidarności 
międzyludzkiej na skalę przerastającą 
inndywidualne ograniczenia. Tylko 
więc Naród może zdecydować czy 
chce wstąpić do kołchozu europej-
skiego czy też budować europej-
skość poprzez odmienność wartości 
wnoszonych jako wkład we wspólne 
dobro. Elity polityczne wielu krajów 
wyraźnie chcą obejść to uprawnienie 
suwerena i podjąć decyzję w formie 
ratyfikacji parlamentarnej. Dlatego 
obywatelska akcja o zarządzenie refe-
rendum narodowego w tej sprawie.

Aby takie referendum się odby-
ło konieczne jest zgromadzenie 
pod wnioskiem ponad 500 tysięcy 
podpisów. Aby umożliwić Państwu 
udzielenie poparcia dla wniosku o 
referendum załączamy odpowied-
nią kartę do złożenia podpisu wraz 
z adresami, na które należy wysłać 
wypełnione całkowiście lub częścio-
wo karty. W Nowogardzie do akcji 
tej włącza się m.in. partia Prawica 
Rzeczpospolitej.

Marek Słomski

Ważne dla Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych!

Rodzi się idea powołania Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych  
w wieku przedszkolnym tj od 1 roku do 6 lat. Stowarzyszenie działałoby na 
bazie oddziału integracyjnego Przedszkola nr 3.

Zainteresowani Rodzice i Opiekunowie takich dzieci z terenu Gminy No-
wogard proszeni są o kontakt telefoniczny – 503 734 075.

Zebranie organizacyjne planowane jest w ostatnim tygodniu marca.

XVI sesja Rady Miejskiej 
w Nowogardzie      

Początek obrad: 27 lutego 2008 
roku (środa) o godzinie 12.00 w sali 
obrad Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie, Plac Wolności 1, pok. nr 7.

Porządek obrad przewiduje przy-
jęcie uchwał w sprawie:

- Planów Odnowy Miejscowości 
Glicko, Trzechel, Boguszysce, Orze-
chowo, Sikorki, Czermnica, Żabów-
ko, Osowo, Wyszomierz, Szczytniki, 

Orzesze, Strzelewo, Brzozowo, Sąpol-
nica, Słajsino i Wołowiec

- nadania nazwy ulicy,
- zmiany uchwały (dot. regulaminu 

utrzymania czystości),
- wyrażenia zgody na powołanie 

członków do Rady Fundacji,
- powołania członków zespołu,
- rozpatrzenia skargi.

LMM

(cd z dnia 18.01.2008 r) 

Razem zrobimy lepiej!
Budować to znaczy tworzyć, rozwi-

jać – nie tylko wykonywać!
***

Drogi w mieście są jak układ 
krwionośny w żywym organiźmie. 
Do sprawnego funkcjonowaia po-
trzebuje swobodnego przepływu i 
wielu połączeń między sobą.

***
Opieranie rozwoju sieci drogowej 

miasta na 2-3 drogach głównych – bez 
stwarzania możliwości powstania no-
wych dróg w obecnej sytuacj sprzyja 
wewnętrznej blokadzie miasta.

***
Obwodnica miasta nie odciąży ru-

chu mieszkańców okolicznych osiedli 
w mieście.

Moim zdaniem tworzenie dróg o 
ruchu jednokierunkowym nie zwięk-
sza bezpieczeństwa na drodze. Duży 
wpływ ma sposób projektowania 
drogi, oraz łączących je chodników i 
przejść drogowych.

***
Obserwując przyrodę, np. sieć pa-

jęczyny można wyciągnąć pouczające 
wnioski – propozycje dla projektanta 
dróg. Nowogard ma zbliżony układ 
przestrzenny dróg głównych do 
podstawy sieci. Może rozwiązanie i 
sposób przebiegu połączeń między 
nimi zaczerpnąć ze swiata natury?

Uważam, że praca nad rozwiąza-
niem przebiegu dróg jest pierwszo-
planowa przy podejmowaniu decyzji 
o podziale terenu na poszczególne 
działki o różnym przeznaczeniu.

***
Sądzę, że niewiele jest miast z 

tak dużą ilością zamkniętych dróg 
jednokierunkowych, prowadzących 
właściwie do nikąd jak na Osiedlu 
Gryfitów i w okolicach ul. Bohaterów 
Warszawy.

***
Zza biurka urzędnika widoczność 

jest często ograniczona nieaktual-
nymi planami lub mało czytelnymi 
zmianami w planach. Z tego powodu 
wskazane są spacery w terenie po 
drogach i bezdrożach miasta – efekty 
pracy będą lepsze, a pomysły bardziej 
twórcze!

***
„Dorabianie „ drogi do inwestycji 

już powstałej nie stworzy harmo-
ijnej przestrzeni drogowej. Działki 
gruntowe należy tak podzielić, aby 
umożliwić właściwy przebieg po-
łączeń drogowych z istniejącymi 
drogami. Zostało to przez nas okre-
ślone i złożone we wniosku do planu 
przestrzennego zagospodarowania 
dla obrębu nr 6.

Z poważaniem Halina S.

NDK zaprasza
- w czwartek, 28.02.2008 r. o godz. 10.00 

 na  X Turniej Poloneza Studniówkowego o Puchar Burmistrza 
Nowogardu, 

- udział biorą szkoły ponadgimnazjalne z województwa zachodnio-
pomorskiego. 

- w piątek 29.02.2008 r. o godz. 10.00 
na eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 

Poezji Śpiewanej i Teatrów Jednego Aktora.
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Krajobraz po wichurze
Szalejąca pod koniec tygodnia wi-

chura wyrządziła znaczne szkody.
Na cmentarzu w Dobrej przewrócone 

przez wicher drzewo uszkodziło aż 15 
pomników nagrobnych. Straty material-
ne ocenia się na blisko 50 tys. złotych. 

Zniszczone nagrobki robią przygnębia-
jące wrażenie, a koszty poniosą najbliżsi 
zmarłych. 

Zarządca ubezpiecza się na wypadek 
szkód jakie powstają podczas prac bu-
dowlanych i konserwacyjnych – nie są 
tym ubezpieczeniem objęte szkody spo-
wodowane zdarzeniami losowymi. Od 
zdarzeń losowych każdy nagrobek wi-
nien być ubezpieczony indywidualnie.

W sobotnią noc nowogardzcy strażacy 
mieli sporo pracy. Telefony zaczęły dzwo-
nić o godzinie 23.00 i nie przestały do 
rana. W tym czasie wyjeżdżali dwanaście 
razy, za każdym razem do zwalonych 
drzew i konarów. A to nie są wszystkie 
zdarzenia.

„W nocy jechałem z Łosośnicy i pokona-
nie tych kilkunastu kilometrów zajęło mi 
blisko dwie godziny. Co chwile musiałem 
stawać i ściągać z drogi zwalone konary.” 
– opowiada jeden z mieszkańców No-
wogardu.

O szczęściu w nieszczęściu mogą 
mówić mieszkańcy ulicy Kilińskiego, 
gdzie drzewo zwaliło się na ich ogródek 
niszcząc ogrodzenie, drzewka owocowe i 
krzewy ozdobne omijając jednak dom.

„Drzewa te powinny być już dawno 
wycięte. Zwisające gałęzie zagrażają na-
szemu zdrowiu i życiu. To samo zresztą 
dotyczy topól rosnących przy jeziorze, 
tam wędkarze łowia ryby, również pod-
czas deszczu i wiatru. Co może się stać 

podczas większej wichury, gdy gruba gałąź 
spadnie na wędkarza? Szczęście, że pod-
czas ostatniej wichury to drzewo spadło 
w nocy i nikogo nie było w tym czasie w 
jego pobliżu, w przeciwnym razie mogłoby 
dojść do tragedii. Za pośrednictwem gaze-
ty zwracamy się do pracowników Urzędu 
Gminy odpowiedzialnych za ten stan rze-
czy, aby wreszcie doprowadzić do wycinki 
tych drzew a w ich miejsce nasadzić inne 
drzewka, które są bezpieczniejsze.” – mó-
wią mieszkańcy ulicy Kilińskiego.

W Osowie kilku mieszkańców pró-
bowało zagospodarować wiatrołomy do 
własnych celów. O wszystkim została 
jednak poinformowana policja. Po przy-
byciu na miejsce zastali kilku mężczyzn 
piłujących drzewo i zabierających je ze 
sobą. Drewno zostało zabezpieczone a 
sprawą zajmie się policja.

Wichura oszczędziła tym razem dachy, 
dając się jednak we znaki właścicie-
lom samochodów. Jeden z nich został 
uszkodzony przez zerwaną dachówkę. 
Inny może mówić o szczęściu. Gdy rano 
wyszedł do swego auta tuż obok zauważył 
zerwaną antenę satelitarną.

Ag

Zwalone drzewo na ulicy Kilińskiego zniszczyło ogródek oszczędzając 
jednak dom.                                                                              foto. I.Karczyński

Zniszczone nagrobki na cmentarzu w Dobrej.                          foto. J. Furmańczyk

Multimedialna prezentacja zapisu niesamowitej podróży z 

Nowogardu do Iranu

Szaszłyki i kałachy, czyli 
podróżować inaczej

 
Nowogard, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Gruzja, Arme-
nia, Górny Karabach, Iran. I z powrotem. To trasa którą w ciągu 
5 tygodni pokonało dwóch młodych nowogardzian. Podróżowali 
czym się dało. Przede wszystkim autostopem, ale również autobu-
sem, pociągiem, taksówką, ciągnikiem, konno i kawałek... czołgiem.  

U zwykłego człowieka, któremu nie 
chce się czasem wyjść na zwykły 
spacer, takie słowa wywołują dresz-
czyk emocji. Dla Maćka Tumulca i 
Pawła Ceranki to nic specjalnego. 
Opowiadają o tym jak o wyjeździe 
na basen do Goleniowa. Ale dla po-
tocznego słuchacza jest to opowieść 
fascynująca, tym bardziej, że zilu-
strowana fantastycznymi zdjęciami.  
Dwaj nowogardzcy globtroterzy po 
niezbyt długich namowach dali się 
przekonać do tego, aby podzielić 
się swoimi wspomnieniami z tej 
wyprawy. Oprowadzą nas oni po 
gruzińskich biesiadach, wejdziemy z 
nimi na najwyższy wulkan Armenii 
– Aragats, pokażą nam oblicza wojny 
w Górnym Karabachu, by wreszcie 
ukazać zupełnie nieznany obraz Ira-
nu. Swoją opowieść zilustrują setką 
z ponad 2000 zdjęć wykonanych 
podczas podróży. Magiczny nastrój 
obcych krajów i ich kultur zbuduje 
regionalna muzyka towarzysząca 
pokazowi multimedialnemu. Po po-
kazie fotografii będzie czas na pytania 
i dyskusję, podczas której będzie 

można dowiedzieć się czym są lobio, 
chinkali, chaczapuri i z czym się je je.  
Spotkanie organizują Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Nowogardzkiej i 
Biblioteka Miejska w Nowogardzie. 
Będzie ono początkiem cyklu „No-
wogard – miasto ciekawych ludzi”. 
Dwaj młodzi nowogardzianie ideal-
nie nadają się do zapoczątkowania 
tej formuły. Maciek Tumulec (22 
l.) jest wielokrotnym laureatem 
olimpiad wiedzy o Unii Europej-
skiej. Obecnie studiuje stosunki 
międzynarodowe na Uniwersytecie 
Warszawskim. Paweł Ceranka (21 
l.) odnosił sukcesy w olimpiadach 
filozoficznych, a w dniu dzisiejszym 
studiuje filmoznawstwo i filozofię 
na Uniwersytecie Jagiellońskim.  
Jeżeli chciałbyś wybrać się z nimi w 
prowadzącą przez doliny i szczyty 
gór, liczącą 9 tysięcy kilometrów 
podróż, to masz jedyną i niepowta-
rzalną okazję.

Spotkanie odbędzie się w piątek 
29 lutego o godzinie 17.00 w sali 
wystawowej Biblioteki Miejskiej.

Rafał Szpilkowski

Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw

 W dniach od 22 lutego 2008r. do 29 lutego 2008r. Sędziowie Sądu Re-
jonowego w Goleniowie będą udzielać bezpłatnych porad prawnych ofiarom 
przestępstw, informując pokrzywdzonych o ich uprawnieniach, w godzinach 
od 8.30 do 14.30, w ten sposób, że:

- w dniu 22.02.2008 (piątek) -po-
rady będą udzielane w Wydziale VI 
Grodzkim, mieszczącym się w bud-
ynku Starostwa Powiatowego w Go-
leniowie przy ul Dworcowej l (sędzia o 
specjalności w sprawach karnych),

- w dniu 25.02.2008 (poniedziałek) 
- porady będą udzielane w Wydziale 
VI Grodzkim, mieszczącym się w bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Go-
leniowie przy ul. Dworcowej l (sędzia o 
specjalności w sprawach cywilnych),

- w dniu 26.02.2008 (wtorek) -
porady będą udzielane w pokoju 27 
w budynku Sądu Rejonowego w Go-
leniowie przy uL Konstytucji 3 Maja 
45 (sędzia o specjalności w sprawach 
karnych),

~ w dniu 27.02.2008 (środa) -po-
rady będą udzielane w pokoju 17 w bu-
dynku Sądu Rejonowego w Goleniowie 
przy ul Konstytucji 3 Maja 45 (sędzia o 
specjalności w sprawach karnych),

- w dniu 28.02.2008 (czwartek) 
- porady będą udzielane w Wydziale 
VI Grodzkim, mieszczącym się w bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Go-
leniowie przy ul. Dworcowej l (sędzia o 
specjalności w sprawach karnych),

- w dniu 29.02.2007 (piątek) -
porady będą udzielane w pokoju 27 
w budynku Sądu Rejonowego w Go-
leniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 
45 (sędzia o specjalności w sprawach 
karnych).

Opr.red.LMM
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Znowu do lekcji
Skończyły się niestety ferie i czas zasiąść w szkolne ławy. 
Na zdjęciach prezentujemy ostatni dzień ferii w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Foto. Franciszek Karolewski

Ferie w „Promyku”
Dwa tygodnie wypełnione atrakcjami – tak wyglądały ferie zimowe w 

Świetlicy Socjoterapeutycznej „Promyk”. 
Zajęcia w Świetlicy „Promyk” rozpo-

czynały się z samego rana. Całe dnie 
wypełnione były grami, zabawami i in-
nymi atrakcjami. Odbyły się m.in. wy-
bory miss i mistera Świetlicy, organi-
zowano liczne konkursy, odwiedzano 
Bibliotekę gdzie odbywały się projekcje 
filmów. Jeden z dni poświecony był 
na wycieczkę do kościoła pw. WNMP 
gdzie ks. Grzegorz Zaklika opowiadał 
o jego historii i oczywiście pamięt-

nym pożarze. Innego dnia odbyła się 
wycieczka na basen. Dzieci odwiedził 
policjant Sebastian Żróbek, który zo-
stał wprost zasypany pytaniami.

Z przyczyn niezależnych od pracow-
ników Świetlicy nie zorganizowano ani 
kuligu ani innych zabaw na śniegu. 
Tego jednak brakuje od dłuższego 
czasu i chyba będziemy musieli się do 
tego przyzwyczaić.

Ag

Czym skorupka nasiąknie..

Uczniowie w roli radnych
W czwartek 28 lutego w Sali obrad Rady Miejskiej zasiądą …uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych. Będzie to robocza Sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. „Radnymi” są uczniowie trzech szkół nowogardzkich - każdą 
szkołę reprezentuje 7 przedstawicieli.

Pierwsza, inauguracyjna Sesja 
odbyła się 8 lutego. Prowadzili ją 
przedstawiciele Wydziału Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy, gminny koor-
dynator ds. sportu i kultury oraz za-
proszeni nauczyciele. Była to swoista 
lekcja samorządności i demokracji. 
W czasie jej trwania mlodzież wybra-
ła spośród siebie Przewodniczącego 
Rady (Kamil Nieradka) oraz dwoje 
zastępców przewodniczącego (Anna 
Mroczka i Dawid Szewc).

Nowe prezydium dokończyło 
obrady inauguracyjnej Sesji. Dysku-

towano o „Majowych spotkaniach w 
plenerze”. Młodzi radni wspomogą 
organizację Majowych Spotkań 
poprzez swoje pomysły na imprezy 
sportowo-rekreacyjne i kulturalne.

W dniu 28 lutego młodzi radni 
wybiorą członków komisji stałych 
Rady ds. promocji, kultury i sportu 
oraz przedyskutują zebrane pomysły 
na organizację „Majówki 2008” i jej 
promocję poprzez plakaty, ulotki i 
artykuły w lokalnych mediach.

LMM

Urząd Skarbowy radzi 

Szkolenie dla podatników
Naczelnik Urzedu Skarbowego w 

Goleniowie zaprasza wszystkie zain-
teresowane osoby w czwartek 06 marca 
2008 r. o godzinie 14.00 na spotkanie 
informacyjne, które odbędzie

się w siedzibie Urzędu Skarbowego 
w Goleniowie przy Pl. Lotników 1 
(salka szkoleniowa na parterze).

Temat spotkania:
Ulga Rechabilitacyjna 
w rozliczeniu za 2007 r..

Podczas spotkania omówione zos-
tana najwieksze problemy zwiazane

z korzystaniem z odliczenia z tytułu 
ulgi rehabilitacyjnej oraz najczestsze 
błedy popełniane przez Podatników. 
Uczestnicy spotkania otrzymaja 
broszury i ulotki informacyjne przy-
gotowane przez pracowników Urzedu 
wraz z kompletem druków niezbed-
nych do prawidłowego rozliczenia.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać dzwoniąc pod nr tel.:

- 091 43 21 500,
- 091 43 21 492,
- 091 43 21 428.

PRZEKAŻ l % SWOJEGO PODATKU NA 

REHABILITACJĘ 10-MIESIĘCZNEJ

NIKOLI ŻUKOWSKIEJ

Drodzy Państwo, 1% swojego po-
datku możecie przekazać na leczenie i 
rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Moja córeczka Nikola urodziła się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową 
na przejściu kręgosłupa piersiowo-
lędźwiowego, ma całkowicie bezwładne 
nóżki i wymaga codziennej rehabilitacji 
oraz specjalistycznej pielęgnacji, by w 
przyszłości mogła funkcjonować samo-
dzielnie. Koszty związane z codzienną 

rehabilitacją i pielęgnacją tak chorego 
dziecka dalece przewyższają moje 
dochody, koszt 2-tygodniowego tur-
nusu rehabilitacyjnego wynosi 3700 
PLN, a Nikola musi jeździć kilka razy 
do roku na taki turnus.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja posiada status Orga-
nizacji Pożytku Publicznego (OPP),

KRS: 0000037904
Aby pieniądze trafiły bezpośrednio 

na konto Nikoli w Fundacji, należy w 
zeznaniu podatkowym:

PIT-28 : póz. 135, PIT-36 : póz. 311, 
PIT-36L: póz. 107, PIT-37 : póz. 123 
PIT-38 : póz. 59 wpisać:

Na leczenie i rehabilitacje Nikoli 
Żukowskiej, numer konta : 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362 „

Wszystk im,  którzy  chcie l iby 
wspomóc rehabilitację Nikoli bardzo 
serdecznie dziękuje.

Mama Nikoli
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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
 

Trzydziestego stycznia klasy I Technikum Mechanicznego oraz klasa I 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego zobaczyły spektakl 
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Anny Au-
gustynowicz. Przedstawienie w szczecińskim Teatrze Współczesnym 
uczniowie obejrzeli w ramach projektu Szkoła Równych Szans. 
 
Ósmego lutego z okazji zbliżającego się Dnia Zakochanych w szkole 
funkcjonowała „Poczta  Walentynkowa”, która została przygotowana przez 
uczniów klasy II Technikum Informatycznego. Dodatkowo Redakcja 
„WBREW”, w składzie: Ewa Kawczyńska, Natalia Praska, Adam Kawczyński, 
Dawid Olejniczak oraz Paweł Pieczywek, wydała specjalny numer gazetki 
szkolnej, który został poświęcony właśnie tej tematyce i trafił do przed-
stawiciela każdej klasy. Ponadto tego samego dnia odbył się przegląd 
artystyczny grup młodzieżowych. Swoje umiejętności zaprezentowały 
tancerki, recytatorka, wokalistka oraz grupa rockowa Out-Siders.  
 

KĄCIK KULINARNY
Budyń z dyni (4 porcje)

Składniki:
10 dag dyni, 2 duże jabłka, 1 szklanka mleka, 1 łyżka kaszy manny, 2 łyżki 

cukru pudru, 1 jajko, 1 łyżka masła.

Sposób przyrządzenia:
Obrać dynię, pokroić w kostkę, 

poddusić w mleku. Obrać jabłka, 
pokroić w cząstki, dodać do dyni, dusić 
do miękkości. Dodać (powoli) kaszę 
mannę, wymieszać, gotować ok. 5 
minut. Do masy dodać utarty z żółtkami 
cukier, wymieszać. Ubić pianę z białek, 
dodać do masy, delikatnie wymieszać 
– zapiec (temp.180°C). Połać masłem, 
udekorować jabłkiem.

Danie grejpfrutowo-serowe 
(proporcje podane dla jednej osoby)

Składniki:
1 grejpfrut, pół ogórka, 3 pieczarki, 1 pomidor, 100g żółtego sera (najlepiej 

edamskiego), 2 łyżki soku grejpfrutowego, pół łyżeczki oliwy. 

Sposób przyrządzenia: 
Grejpfrut przekroić na pół, miąższ wyjąc, odlać 2 łyżki soku, ogórek, 

pomidor i ser pokroić w kostkę, pieczarki pokroić w plasterki, wymieszać 
pokrojone składniki, farszem napełnić połówki grejpfruta, sok grejpfrutowy 
wymieszać z oliwą i połać połówki owocu.

Smacznego!!!

HOROSKOP
Baran – Nie próbuj za wszelką cenę dowiedzieć się wszystkiego, co 

dzieje się w życiu Twojego partnera. On potrzebuje trochę luzu, bo coraz 
bardziej dusi się w Waszym związku. Nadopiekuńczość bywa szkodliwa.

Byk – W sferze szkolnej sprawy będą układać się we właściwym ki-
erunku. Drzwi do kariery zaczynają się powoli przed Tobą otwierać. Jedyne 
co Cię martwi, to zbyt wolno napływające pieniądze. Na razie nic nie zmi-
enisz. 

Bliźnięta – Tydzień pełen niespodzianek. Kroi się mały romans, ale 
czy się na niego zdecydujesz? Zastanów się, czy zmiana partnera lub wys-
tawienie stałego związku na próbę to jest właśnie to, czego teraz pragniesz 
najbardziej.

Rak – Za bardzo ulegasz nastrojom. Również pogoda ma na Ciebie 
niemały wpływ. Lecz może to tylko przejściowa pustka uczuciowa. Twoje serce 
zabije żywiej do osoby, która zaimponuje Ci swoją wiedzą i serdecznością. 

Lew – Pierwsza połowa tygodnia niezwykle udana. Zaliczysz wszystkie 
sprawdziany i testy, ale niestety, kieszonkowe nie wzrośnie. 

Panna – Twoje plany mogą ulec istotnym zmianom. Twój przyjaciel 
okaże z tego względu swoje niezadowolenie, ale postaraj się wynagrodzić to 
mu w inny sposób.

Waga – Ten tydzień może okazać się najbardziej udany w tym całym 
miesiącu! Ktoś nieoczekiwanie odwiedzi Cię, czym sprawi miłą niespodziankę. 
Jeśli jesteś samotna Wagą, masz szanse spotkać kogoś wyjątkowego.

Skorpion – Nie staraj się zyskać zbyt wiele naraz, bo się rozczarujesz. 
Nie można mieć wszystkiego. Skoncentruj się lepiej na załatwieniu pewniej 
istotnej dla Ciebie sprawy, a już wkrótce odczujesz poprawę w domowym 
budżecie. 

Strzelec – Mogą pojawić się kłopoty finansowe i nie będziesz mógł, kupić 
sobie tego, co na ten czas zaplanowałeś. Ponadto na Twoją głowę spadnie za 
dużo różnego rodzaju obowiązków.

Koziorożec – Znajdziesz się pod presją wcale niemałych oczekiwań 
otoczenia i jeśli stanowczo temu nie zapobiegniesz, będą one stale wzrastać. 
Duża zmiana wymagać będzie wiele wysiłku.  

Wodnik – Osoba, na której względach Ci zależy, domyśla się tego. To 
Ty jednak musisz wykonać pierwszy krok. Nawiązana przyjaźń – a może z 
czasem pojawi się coś więcej – okaże się bardziej trwała.

Ryby – Trudniejszy moment związany z przeżyciami z ostatnich bliskich 
dni jest przełamany. Odnajdziecie dla siebie płaszczyznę, na której będziecie 
mogły wykazać się swoją pomysłowością. 

KACIK HUMORU
Do sklepu w Nowym Jorku wbiega bardzo zdenerwowana kobieta:
- Chciałabym kupić rewolwer, najlepiej duży, nabity.
- Czy ma służyć do obrony? – pyta uprzejmie sprzedawca.
- Nie, do obrony to ja wezmę sobie dobrego adwokata.
                                        
                                          * * *

Córeczka pyta mamę: 
- Dlaczego wyszłaś za tatusia?
- Ty dziecko też zaczynasz się dziwić!?
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Sarni  las “wczoraj”
Pan Lucjan Budzisz nadzoruje budowę ogrodzenia stadionu.

Wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 

śmierci męża Pani 
Marii 

Mordzak 
składają właściciele 
i pracownicy FHPU 

„Janpol”, Salonu Urody 
„Aleksandra” oraz 

„Max - Net” s.c. 

KONDOLENCJE

W tych dniach 
odszedł do Pana 

ś   p. 
Stanisław 
Kotłów 

Wyrazy głębokiego 
współczucia rodzinie i 

bliskim składają
 koledzy i koleżanki 

z Liceum

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia 
z powodu 

smierci Ojca
 koledze 

Władysławowi 
Jasek 

składa
 Zarząd Koła 

M-G PZW Nowogard.

KONDOLENCJE

Konkurs SMS-owy
„Kwadrans po nieparzystej”  
  Na ostatniej stronie „Dodatku Te-
lewizyjnego” znajdziecie Państwo 
informację o konkursie „Kwadrans 
po nieparzystej”. W obecnej, czwar-
tej już, edycji można wygrać odtwa-
rzacz MP4. Do tej pory zwycięzcy 
otrzymali: pralkę automatyczną, 
xbox-a 360, odtwarzacz MP4. Zasa-
dy uczestnictwa są nieskomplikowa-
ne, koszt wysłania SMS-a niewyso-
ki. Czy warto zagrać ? - każdy musi 
ocenić sam. Zwycięzca z naszego re-
gionu otrzyma nagrodę w siedzibie 
naszej redakcji. Grajmy…

LMM

Czytelnicy oceniają
Pokłosie sondy ulicznej

Sto dni Donalda Tuska oceniam 
pozytywnie bo:

- nastąpiło uspokojenie sytuacji 
politycznej w kraju. Skończyły się 
spektakularne zamykania o godz. 
6.00 w świetle reflektorów i w 
obecności mediów co nie znaczy, 
że wymiar sprawiedliwości nie 
funkcjonuje.

- podjęto decyzje o wycofaniu 
wojsk z Iraku.

- poprawił się wizerunek 
Polski w polityce zagrani-
znej jako kraju otwartego na 
dialog i przyjaznego o czym 
świadczy poprawa stosunków 
z Moskwą i zniesienie embar-
ga na produkty rolne chociaż 
na razie tylko częściowe.

- podjęto dialog z licznymi 
grupami społecznymi, które 
też chcą korzystać ze wzrostu 
gospodarczego, uważam jed-
nocześnie , że żądania niektó-
rych grup są „na wyrost”.

Negatywy to:
- brak zdecydowanych dzia-

łań w reformie podatków, 
ochrony zdrowia i ubezpie-
czeń społecznych, bo po-
wszechnie wiadomo, że nasze 

przyszłe emerytury są zagrożo-
ne.

- podejrzana jest daleko idąca 
ostrożność w pracach Sejmu 
chociaż może to w przyszłości 
zaowocować lepiej merytorycznie 
przygotowanymi ustawami.

Witalij Grebieniuk
Drogeria „Natura – Witter”
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• bizuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• bizuteria sztuczna, 
• upominki

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu

(przeniesiony ze sklepu 
przy aptece Jantar)
zaprasza

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

W.P. Finance 
Plac Wolności 9 pok. 7a

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 

•
•
•

te
l. 

69
5 

77
0 

72
4

KREDYTY BANKOWE

Zaproszenie na szkolenie
Stowarzyszenie POLITES zaprasza (w ramach szkoleń regionalnych nt. 

projektów w ramach Programu „Młodzież w działaniu” oraz pozyskiwania 
środków z Programu) do udziału w szkoleniu „Od pomysłu do projektu” 
przeznaczonym dla osób zainteresowanych realizowaniem projektów w 
ramach Inicjatyw Młodzieżowych - Akcja 1.2, które odbędzie się w dniach 
14 – 16 marca 2008 w Kulicach k. Nowogardu. Koszty pobytu na szkoleniu 
(wyżywienie, zakwaterowanie) pokrywają organizatorzy. Koszty podróży 
pokrywają uczestnicy. Termin zgłoszeń upływa 2 marca 2008.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących:
- założeń Programu Młodzież w działaniu
- rodzajów działań, które związanych realizacją projektu
- przygotowania oraz zrealizowania projektu Inicjatyw Młodzieżowych
- wypełniania wniosku o fundusze na podstawie formularza dotyczącego 

Inicjatyw Młodzieżowych
Szkolenie jest skierowane do osób, które:
- są zainteresowane realizacją projektów w ramach Programu Młodzież w dzia-

łaniu - Inicjatywy Młodzieżowe, a nie mają jeszcze w tym zakresie doświadczenia 
(młodzi ludzie, organizacje, instytucje)

- Instytucje/ Organizacje, które mają swoją siedzibę na terenie województwa 
zachodniopomorskiego

Miejsce i termin:
Szkolenie odbędzie się w Kulicach k. Nowogardu, woj. zachodniopomorskie, 
w dniach 14 - 16 marca 2008. Koszty pobytu na szkoleniu (wyżywienie, zakwa-

terowanie) pokrywają organizatorzy.  Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

Zgłoszenia - Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać e-mailem 
na adres: ma_wisniewska@yahoo.pl Termin zgłoszeń upływa 2. marca 2008. 
Informację o zakwalifikowaniu prześlemy e-mailem na adres podany w formularzu 
zgłoszeniowym do 5. marca 2008. We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia 
prosimy kontaktować się z Martą Wiśniewską (e-mail: ma_wisniewska@yahoo.pl 

tel.. 91 450 11 46, gg: 564 72 94
opr.red. LMM

REKLAMA
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom w Nowogardzie może 

być połowa lub piętro. 607 066 425.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 

o pow. 67,7 m kw w bloku przy ul. 
15 Lutego. Tel. 605 423 085 po godz. 
15.00.

• Sprzedam obiekt warsztatowo – ma-
gazynowo – biurowy na działce 1 ha 
w Boguszycach, cena 233 tys. zł brut-
to. 696 422 350.

• Sprzedam 2300 m kw działki w Red-
le. 603 353 789.

• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, 
podwyższony standard zamienię na 
większe lub mały dom z dopłatą. Tel. 
516 184 902.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. Tel. 
602 824 002.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 54,60 
m kw w miejscowości Trzechel gm. 
Nowogard. Tel. 091 39 20 727 po 
20.00.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, 
I lub II piętro w Nowogardzie. Tel. 
077 461 00 44, 605 670 643.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
2 pokojowego. 692 489 837.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
w Nowogardzie lub okolicach, 1 lub 
2 pokojowego, umeblowane z AGD. 
Tel. 663 565 305.

• Kawalerkę w centrum miasta zamie-
nię na większe. Tel. 091 39 21 809.

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe o pow. 113,3 m kw w starym 
budownictwie, I piętro, co gazowe + 
garaż przy ul. 3 Maja 19/2. Tel. 0609 
686 797.

• Wynajmę miejsce w lokalu pod tip-
sy lub fryzjerstwo ul. 3 Maja. Tel. 
695 42 60 60.

• Wynajmę sklep spożywczo – prze-
mysłowy przy ul. Wojska Polskiego 
59a  wraz z towarem, cena łącznie 
z towarem do uzgodnienia. Tel. 
667 312 369.

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w zamian za opiekę nad osobą 
starszą, chorą, potrzebującą. Tel. 
516 310 809.

• Sprzedam lub zamienię na kawa-
lerkę mieszkanie 3 pokojowe. Tel. 
501 436 964.

• 3 pokojowe własnościowe zamienię 
na 2 kawalerki. 509 530 073.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
w Żabówku na kawalerkę (parter) 
w Nowogardzie, ewentualnie sprze-
dam. Tel. 091 39 106 73.

• Sprzedam lub zamienię na Nowo-
gard mieszkanie 2 pokojowe o po-
wierzchni 54,5 m kw w bloku cztero-
rodzinnym Słajsino. 1250 zł za m kw. 
Tel. 507 845 881 lub 507 619 358.

• Do wynajęcia kawalerka w centrum 
– 500 zł + opłaty. Tel. 504 951 298.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we od 1 marca. Tel. 513 157 133 po 
15.00.

• Zamienię kawalerkę w centrum mia-
sta na parterze na większe z dopłatą  
666 162 850 wieczorem.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Mercedes Sprinter 

316, 1999 r., po małej kolizji. Tel. 
601 890 830.

• Opel Kadett 1,4 sedan, 1991 r., waż-
ny przegląd 6.06.2008 r., progi do re-
montu, cena 900 zł. Tel. 667 146 812.

• Sprzedam Golf II, 1987 r., 1,8 benzy-
na, stan dobry, sportowe zawieszenie, 
ładny wygląd, alufelgi, cena 3700 do 
uzgodnienia. Tel. 601 476 065.

ROLNICTWO  
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 

091 39 21 070.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Punkt kopulacyjny koni, jazda kon-

na, wożenie na wesela bryczką. Tel. 
607 73 98 66.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam glebogryzarkę benzyno-

wą. 661 521 554.
• Pomiar gruntów GPS. 606 627 663.
• Sprzedam króliki 6 – półrocznych i 1 

dwuletni. 605 943 259.
• Sprzedam śrutownik bąk bijakowy z 

silnikiem. Tel. 603 895 622.
• Sprzedam obornik. Tel. 605 85 80 

85.
• Kupię zboże: jęczmień, pszenży-

to i mieszankę – każdą ilość. Tel. 
660 229 504.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• 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 dojaz-
du do klienta.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ 
deklaracja. Tel. 695 770 724.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• Usługi transportowe, przeprowadz-
ki. 511 92 36 92.

• Problem z komputerem? Tel. 
692 364 824.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki 
zakres – również umowne podwyko-
nawstwo. Tel. 0696 757 393.

• Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych i ściennych, regipsy, 
malowanie, itp. 693 021 097.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• Artystyczne malowanie pokoi, po-
koi dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Przecieranie drzewa, dłużyca tra-

kiem taśmowym. 091 39 186 89, 517 
21 96 27.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575

• Usługi remontowo – wykończe-
niowe mieszkań – szpachlowanie, 
malowanie, glazura, terakota, itp. 
Solidnie, szybko. Tel. 889 230 885.

• Naprawa RTV Sawicki, K. Wielkie-
go 7. Tel. 091 39 20 737.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Docieplenia z własnym rusz-

towaniem, faktura VAT. Tel. 
792 093 127.

• Tynki, posadzki – maszynowo. Tel. 
514 057 148.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-

dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa Zachodnia. 071 385 20 
18.

• Serwis Tachografów zatrudni elek-
tromechanika. Tel. 601 275 900.

• Firma Biznes Park zatrudni na wolne 
stanowisko: KSIĘGOWA i GŁÓW-
NY LUB GŁÓWNA KSIĘGOWA. 
Miejsce wykonywania pracy ul. 
Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice. Za-
interesowane osoby prosimy o skła-
danie podania i CV na adres podany 
wyżej, dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 091 
384 70 28 wew 25. 

• Zatrudnię do pracy w sklepie meb-
lowym w charakterze sprzedawcy 
oraz pracowników do składania 
mebli. Wiadomość: sklep meblowy 
KWADRAT, ul. Armii Krajowej 49 
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

• Szukam dorywczej pracy, prawo jaz-
dy kat B. Tel. 601 230 332.

• Poszukuję opiekunki do 1,5 roczne-
go dziecka. Tel. 604 77 55 63.

• Poszukuję kobiet do pracy w Danii 
– sprzątanie domów. Tel. 00 45 60 
22 54 23.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysoko-
ści, do mieszkania, dmku, warszta-
tu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł, ogrzewanie + ciepła woda, 
dwufunkcyjne cena 1200 zł, zapłon 
iskrowy, gwarancja serwisowa, eko-
nomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, ekono-
miczne, idealne do domku, war-
sztatu, abru, gastronomii, cena od 
150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-
we zasobnikowe podgrzewacze 
wody, firmy niemieckiej Vaillant, 
130,160,190 litr., stojące, ideal-
ne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie 
– to komfort ciepłej wody w domu, 
koszt 40 zł/ m-c, serwisowane cena 
1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM ZESTAW SIMPLUS 
Z KARTĄ I TELEFONEM NOKIA 
6020, NOWY W PUDEŁKU, NIE-
UŻYWANY, NA GWARANCJI, 
CENA 340 ZŁ, TEL: 0605 522 340.

• SPRZEDAM WANNĘ, KUCHENKĘ 
GAZOWĄ, LODÓWKĘ, SZAFKĘ 
POD ZLEWOZMYWAK, PRALKĘ 
AUTOMATYCZNĄ (USZKODZO-
NY MODUŁ), CENA DO UZGOD-
NIENIA, TEL: 0784 792 270, 091 39 
22 783

• Sprzedam drewno opałowe. 
603 353 789.

• Sprzedam dachówkę cementową 
białą ok. 1000 szt. – rozbiórkową 
– tanio. Tel. 091 39 14 764.

• Sprzedam owczarki niemieckie 
szczenięta po rodzicach rodowodo-
wych. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam wypoczynek dziecię-
cy w bardzo dobrym stanie. Tel. 
669 310 785.

• Sprzedam nowe meble sklepowe po 
atrakcyjnej cenie. Tel. 668 851 263.

• Sprzedam dwie piły Stihl 0,44 i 0,64 
po 900 zł każda – do negocjacji. Tel. 
606 879 329.

• Kupię karbid. 0665 414 064.
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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

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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 25.02.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Sprzedawca 
2. Ślusarz – spawacz
3. Monter stolarki PCV +Pr.

jazdy kat.”B”
4. Strażnik więzienny, psy-

cholog, wychowawca
5. Inż.budownictwa
6. Księgowy
7. Nauczyciel naucz.zintegrow-

anego
8. Operator żurawia budow-

lanego
9. Mechanik-operator koparki
10. Nauczyciel informatyki
11. Listonosz miejski
12. Pracownik produkcji
13. Projektant-selektor odzieży 

(j.ormiański)
14. Stolarz
15. Ratownik medyczny
OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca B+C (Łozienica)
2. Pakowacz drobiu (Szczecin 

Dąbie)
3. Fryzjer  (Szczecin)
4. pracownik produkcji (Szc-

zecin)
5. Recepcjonista, parkingowy, 

kelner, kucharz  (Łukęcin)
6. Spedytor (Wolin)
7. Kierowca-dostawca wody 

(teren województwa)
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 dyskr yminujących 
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 powier-
zeniem 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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Sparing Pomorzanina

Porażka z Masovią
W sobotę Pomorzanin rozegrał drugie już w tym roku sparingowe spotka-

nie z Masovią Maszewo. Poprzedni mecz zakończył się remisem, tym razem 
nasz zespół przegrał wyraźnie i w pełni zasłużenie.

Wraca halówka LZS
Po przerwie spowodowanej feriami zimowymi ponownie ruszają halowe 

rozgrywki piłkarskiej ligi LZS. W najbliższą środę o godzinie 18.30 rozpo-
czną się mecze dziewiątej kolejki.

Aktualna tabela:
1. Wołowiec 8 20 17-2,
2. Osowo 8 20 14-2,
3. Błotno 8 19 11-1,
4. Ostrzyca 8 19 19-3,
5. Miętno 8 18 13-9,
6. Karsk 8 16 13-4,
7. Oldboje 8 16 15-6,
8. Wyszomierz 8 15 19-6,
9. Jarchlino 8 15 9-2,
10. Słajsino 8 12 10-6,
11. Sikorki 8 7 7-15,
12. Wojcieszyn 8 6 7-18,
13. Dąbrowa 8 6 7-12,
14. Długołęka 8 5 5-11,
15. Wierzbięcin 8 4 5-18,
16. Nowogard 8 3 4-18,
17. Kulice 8 3 4-24,
18. Żabowo 8 1 2-22.

Wydarzeniem kolejki z pewnością 
będzie mecz na szczycie między no-
wym liderem z Wołowca a trzecim 
w tabeli Miętnem. Gdy dwóch się 
bije czasami korzysta ten trzeci. Tak 
może być z wiceliderem z Osowa, 
który zagra z jedną ze słabszych 
ekip, czyli drużyną z Wojcieszyna i 
w przypadku korzystnego rezultatu 
meczu kolejki może wysunąć się na 
prowadzenie.

Zestaw par dziesiątej kolejki:
18.30 Sikorki – Nowogard,
18.42 Miętno - Karsk,
18.54 Kulice – Jarchlino,
19.06 Oldboje – Długołęka, 
19.18 Słajsino – Żabowo,
19.30 Ostrzyca – Dąbrowa,
19.42 Wyszomierz – Wierzbięcin,
19.54 Błotno – Wołowiec,
20.06 Osowo – Wojcieszyn.
Andrzej Garguliński

Halówka oldbojów

Zwycięstwo Enei
W niedzielę w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Boha-

terów Warszawy odbył się piłkarski turniej oldbojów o Puchar Burmistrza 
Nowogardu. Zwyciężyła Enea Goleniów.

W turnieju zorganizowanym przez 
nowogardzkich Oldbojów wystarto-
wało pięć drużyn. Poza gospodarzami 
w rywalizacji wzięły udział reprezen-
tacje Pilicji, Zakładu Karnego, LZS 
Ostrzycy i Enei Goleniów. Grano 
systemem każdy z każdym.

Turniej był wyrównany. Zwycięzca, 
czyli Enea Goleniów, zdobył w czte-
rech meczach siedem punktów, tyle 
samo ile zdobywca drugiego miejsca, 
zespół LZS Ostrzyca. O ostatecznym 
tryumfie zadecydował bezpośredni 
mecz obu ekip wygrany przez Eneę 
4:3. Trzecie miejsce zajęli Oldboje. 
Służby mundurowe znalazły się za 
podium. Zakład Karny uplasował 
się na czwartym a Policja na piątym 
miejscu.

Najlepszym strzelcem został Marek 
Osesik z Enei, a najlepszym bramka-
rzem Roman Olkowski z Oldbojów.

Organizatorzy dziękują dyrektoro-
wi ZSO Leszkowi Beceli, Zakładowi 
Mechanicznemu Wojciecha Szcześ-

niaka, Hurtowni Budowlanej Leszka 
Cedro, Hurtowni Budowlanej Ada-
ma Dembińskiego oraz Zakładowi 
Stolarskiemu Leszka Pastusiaka za 
wsparcie turnieju.

Wyniki meczów:
Zakład Karny – LZS Ostrzyca 1:1,
Enea – Policja 4:0,
Zakład Karny – Oldboje 2:0,
LZS Ostrzyca – Enea 3:4,
Policja – Oldboje 1:3,
Zakład Karny – Enea 1:1,
LZS Ostrzyca – Oldboje 2:1,
Zakład Karny – Policja 3:6,
Enea – Oldboje 2:3,
LZS Ostrzyca – Policja 3:2.

Andrzej Garguliński

Końcowa tabela:
1. Enea Goleniów 7 11-7,
2. LZS Ostrzyca 7 9-8,
3. Oldboje 6 7-7,
4. Zakład Karny 5 7-8,
5. Policja 3 9-13.

Zanim mecz rozpoczął się na dobre 
Pomorzanin zdołał objąć prowadze-
nie. W 2. minucie Gronowski będąc 
na środku boiska posłał górną piłkę 
za plecy obrońców. Jego podanie było 
jednak zbyt mocne by spaść pod nogi 
nowogardzkiego napastnika i powin-
no znaleźć się w rękach bramkarza. 
Ten jednak źle wyliczył jej lot i piłka 
po koźle wpadła do siatki. Kuriozalna 
bramka i przypadkowe prowadzenie 
było jednym z najlepszych elementów 
tego sparingu. W pierwszej połowie 
Pomorzanin na tle czwartej drużyny 
klasy okręgowej wyglądał po prostu 
gorzej. I niestety nie wszystko można 
zgonić na fatalny stan boiska. Akcje 
Masovii były groźniejsze, zespół ten 
sprawiał wrażenie dojrzalszego, lepiej 
zorganizowanego. W 25. minucie 
Dwojak, który powrócił między słup-
ki, wygrał pojedynek sam na sam z 
rywalem. Po chwili po raz kolejny 
uratował Pomorzanin przed startą 
bramki broniąc mocny strzał z ostre-
go konta. W 37. minucie w dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego i celnym 
strzale nie miał już szans i Masovia 
wyrównała. W ostatnich sekundach 
pierwszej połowy po akcji prawą stro-
ną, dośrodkowaniu i celnym strzale 
goście wyszli na prowadzenie.

Pomorzanin największe zagrożenie 

pod bramką rywali stwarzał sobie po 
stałych fragmentach gry, ale nikt nie 
potrafił zamienić na bramkę dośrod-
kowań z rzutów rożnych i wolnych.

W drugiej połowie mecz się wy-
równał, momentami inicjatywa 
należała do Pomorzanina, ale sku-
teczniejsi znów byli gracze Masovii. 
Wynik meczu ustalili w 75 minucie 
po pewnie wyegzekwowanym rzucie 
karnym.

„Ten sparing oceniam bardzo po-
zytywnie. – powiedział po meczu 
trener Zbigniew Gumienny – W 
ostatnich dniach moi zawodnicy prze-
de wszystkim biegali i to dało efekty, 
bo wytrzymałościowo byliśmy lepsi. 
W pierwszej połowie zagraliśmy bez 
dynamiki i bez szybkości, ale to, co 
chcieliśmy osiągnąć to osiągnęliśmy. 
W drugiej połowie to my przeważa-
liśmy. Jest oczywiście w naszej grze 
sporo mankamentów, ale czynimy 
pewne postępy. Teraz przechodzimy 
do innych treningów.”

Pomorzanin zagrał w składzie: 
Dwojak (46’ Skrzypa) – Lembas, Ł. 
Marszałek, Kram, Borowik, Majczy-
na, T. Marszałek, M. Miklas, Wielgus, 
Gołdyn, Gronowski. Na zmiany 
wchodzili: Pastusiak, Budzich, Nie-
radka, Dudziec.

Andrzej Garguliński

Borowik zagrał przyzwoity mecz, a trener Gumienny twierdzi, ze stać go 
na dużo więcej.

Gołdyn walczył, ale bramki nie strzelił.
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

375

12,000

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

OSP Wyszomierz

To już 60 lat!
W dniu 22 lutego w OSP Wyszomierz odbyło się zebranie sprawozdawcze 

za rok 2007. Zebranie uświetnili swoją obecnością burmistrz Kazimierz 
Ziemba, Wiceprzewodniczący RM Mieczysław Laskowski, strażaków zawo-
dowych reprezentowali Komendant Powiatowy PSP Bogusław Tunkiewicz 
oraz przedstawiciel nowogardzkiego posterunku Andrzej Husarz.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes 
Gminny  OSP Józef Dobruchowski, 
a sprawozdanie roczne przedstawił 
Rafał Kłys. Główne kierunki działań 
w roku 2008 nakreślił Komendant 
Gminny OSP Zygmunt Nawrocki.

Rok 2008 to 60-ty rok działalności 
OSP Wyszomierz i dlatego waznym 
punktem zebrania były przygotow-

ania do obchodów tej rocznicy 
planowanych na maj.

Mobilizacja mieszkańców jest duża 
– na zebraniu obecny był sołtys, 
Rada Sołecka oraz znane ze swego 
zaangażowania w sprawy wsi „młode 
mamy”.  

(inf. Mirek).

Druhowie OSP to chluba mieszkańców. Młodzi i aktywni  - inicjują wiele 
pożytecznych przedsięwzięć, organizują imprezy . Atrakcją festynu z okazji 
„Dnia Dziecka”był niewątpliwie wóz strażacki                                       LMM
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biwakowania 
w Czermnicy

czytaj na s. 4

Głos w sprawie 
obwodnicy
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Sesja  Rady 
Miejskiej
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

www.prywatneliceum.eu

OGŁASZA NABÓR
 NA KIERUNKI:

• TECHNIK  ADMINISTRACJI     
   (2 lata) 
• TECHNIK BHP    (1,5 roku) 
• TECHNIK OCHRONY OSÓB    
   (2 lata)

Czesne: 130 zł miesięcznie 
  -------------------------------------

--------------- 

Nabór na semestr : I, II, IV , VI 

   Gwarancja 
bezpłatnej nauki! 

  -------------------------------------
-------------- 

Informujemy, 
że posiadamy wolne miejsca w 

   klasach: I, II, III . 
   Przy przejściu z innej szkoły 

1 semestr gratis! 
   -------------------------------------

-------------- 
   Uwaga: Szkoły posiadają 

uprawnienia szkół publicznych!

   PRYWATNE LICEUM
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DZIENNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

   BEZPŁATNIE 
PRYWATNE LICEUM 

ZAOCZNE 
   Ul. 3 Maja 22, Nowogard, 

tel.091-3922181

PRYWATNE POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 

 UL. 3 MAJA 22, Nowogard, 
tel.091-3922181

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

Koalicja trzeszczy 
w szwach
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29 LUTEGO

Imieniny: Antonia, Dobro-
siodł, Oswald i Roman

1 MARCA

Imieniny:  Albin, Aldona, 
Antoni, Antonina, Budzisław, 
Dawid, Eudokia, Eudoksja, 
Feliks, Herakles, Herkulan, 
Herkules, Joanna, Józef, Leon, 
Leona, Radosław i Switbert
Baleary - Święto Balearów
Międzynarodowy Dzień 

Obrony Cywilnej

Międzynarodowy Dzień 

Walki Przeciw Zbrojeniom 

Atomowym

Dzień Puszystych

2 MARCA

Imieniny: Absalon, Franci-
szek, Halszka, Helena, Henryk, 
Januaria, Karol, Krzysztof, 
Łukasz, Michał, Paweł, Piotr i 
Radosław 
1922 - Litwa Środkowa zosta-
ła włączona do Polski.

3 MARCA

Imieniny:  Agrypin, Asteriusz, 
Eutropiusz, Gerwin, Gerwina, 
Hieronim, Innocenty, Jakub, 
Kleonik, Kleonika, Kolumba, 
Kunegunda, Marcjusz, Maryn, 
Maryniusz, Teodor, Teresa, Ty-
cjan, Tycjana i Wirzchosława.
Międzynarodowy Dzień 

Pisarzy

Sesja Rady Miejskiej

Czy ks. Racibor I był łobuzem?
Środową sesję Rady Miejskiej zdominowały Plany Odnowy Miejscowości. 

Sporo też czasu zajęło radnym ustalenie czy ks. Racibor I był łobuzem czy nie.

W porządku obrad aż 16 z 21 
projektów uchwał stanowiły Plany 
Odnowy Miejscowości dla poszcze-
gólnych sołectw. Ostatecznie w 
błyskawicznym głosowaniu przyjęto 
15 z nich, czyli Plany dla Glicka, 
Trzechla, Boguszyc, Orzechowa, 
Sikorek, Czermnicy, Żabówka, 
Osowa, Wyszomierza, Szczytników, 
Orzesza, Strzelewa, Brzozowa, Słaj-
sina, i Wołowca. Planu dla Sąpolnicy 
nie uchwalona gdyż sołtys tej miej-
scowości nie zdążył zorganizować 
zebrania w swojej wsi. Tym sposo-
bem uchwalono już dokumenty dla 
32 z 33 sołectw gminy Nowogard. 
Szerzej o POM napiszemy w jednym 
z najbliższych wydań naszej gazety.

Kolejny punkt obrad miał być 
również błyskawiczny. Chodziło 
bowiem o nadanie nazwy jednej z 
ulic na osiedlu Gryfitów. Projekt 
uchwały zakładał, że będzie ona 
nosić nazwę ks. Racibora I i radni 
mogli albo poprzeć ten pomysł albo 
go odrzucić. Jednak radni obecnej 
kadencji lubią dyskutować, więc 

zamiast kolejnego szybkiego głoso-
wania wyszła 36-minutowa sprzecz-
ka. Poszło przede wszystkim o to, że 
część z nich uznała, że Racibor to 
zwykły łobuz i nie zasługuje na to 
by w Nowogardzie jego imieniem 
nazywać ulice. W krótkiej biogra-
fii napisano m.in., że rozbił flotę 
duńską, zniszczył ówczesną stolicę 
tego kraju Roskilde i inne miasto. 
Radny Szpilkowski zaproponował 
więc by o nazwie tej ulicy decydo-
wali mieszkańcy. Radny Bielida z 
kolei jako patrona zaproponował 
Heide, gdyż mieszkańcy naszego 
niemieckiego partnera mają już 
ulicę Nowogardzką, więc byłby to 
rewanż. Z kolei radna Wysoszyńska 
zaproponował jakiegoś polskiego 
patrona. W końcu głos zabrał wi-
ceburmistrz Gałęski stwierdzając, 
że dołączona do projektu uchwały 
biografia Racibora była pisana 
najprawdopodobniej z punktu wi-
dzenia duńskiego. Dla Polski był to 
jeden z najlepszych wojów i strate-
gów. Ostatecznie ulica prowadząca 

od Bohaterów Warszawy w okolicę 
Jana Pawła II nosić będzie nazwę ks. 
Racibora I.

Wybrano również członków Rady 
Fundacji „Zdrowie”. Po wielu za-
biegach i dyskusjach w organie tym 
Radę Miejską reprezentować będą 
Rafał Szpilkowski, Tomasz Szafran 
i Mieczysław Laskowski. Przy-
szłość Fundacji nie jest jasna. Choć 
Szpilkowski uznaje, że w obecnym 
kształcie nie ma ona racji bytu to 
jej automatyczne rozwiązywanie 
nie byłoby dobrym posunięciem. 
Lepszym rozwiązaniem wydaje się 
być analiza możliwości jej działania 
i być może przy obsadzeniu jej od-
powiednimi ludźmi stanie się ona 
organem pożytecznym.

Poza tym powołano członków ze-
społu decydującego o ilości środków 
przekazywanych poszczególnym or-
ganizacjom pozarządowym. W sześ-
cioosobowym organie Radę Miejską 
reprezentować będą Mieczysław 
Laskowski i Marek Krzywania. Wraz 
z nimi pracować będą dwie osoby 
powołane przez burmistrza i dwie 
przez Forum Organizacji Pozarzą-
dowych.

Rada przyjęła również poprawki 
do regulaminu utrzymania czystości 
i porządku w gminie.

Ag

Wiatr uszkodził Ratusz

Nawiedzające nas ostatnio wichury dały się we znaki nowogardzkiemu Ratuszowi. Z jego kopuły zerwane zostało 
kilka blach. Wczoraj na Placu Wolności stanął podnośnik i rozpoczęto naprawy.

Ag

Ważne dla Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych!

Rodzi się idea powołania Sto-
warzyszenia dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych  w wieku przed-
szkolnym tj od 1 roku do 6 lat. 
Stowarzyszenie działałoby na 
bazie oddziału integracyjnego 
Przedszkola nr 3.

Zainteresowani Rodzice i 
Opiekunowie takich dzieci z 
terenu Gminy Nowogard pro-
szeni są o kontakt telefoniczny 
– 503 734 075.

Zebranie organizacyjne planowa-
ne jest w ostatnim tygodniu marca.
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W.P. Finance 
Plac Wolności 9 pok. 7a

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
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KREDYTY BANKOWE

Koalicja trzeszczy w szwach
Gminna koalicja trzeszczy w szwach. Rozpadł się największy klub Rady 

Miejskiej zrzeszający trzy rządzące ugrupowania: Polskie Stronnictwo Lu-
dowe, Platformę Obywatelską i Nowogardzkie Forum Samorządowe.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
powstały dwa nowe kluby. W jednym 
zrzeszonych jest dziewięciu radnych 
PSL. Przewodniczy mu Andrzej 
Wasiak, poza nim zrzeszeni są tam 
Mieczysław Laskowski, Tomasz Sza-
fran, Krzysztof Kosiński, Michał Bo-
ciarski, Robert Augustynek, Jan Mu-
larczyk, Jerzy Kubicki i Jan Fedeńczak. 
W klubie NFS poza przewodniczącym 
Sławomirem Kucalem zasiadają 
Krystyna Wysoszyńska i Marek 
Krzywania. Dwoje radnych z PO 
czyli Rafał Szpilkowski i Krystyna 
Kłosowska (widoczni na zdjęciu str.1) 
to za mało by założyć odrębny klub. 

W kuluarowych rozmowach radni 
rządzących ugrupowań zaprzeczali ja-
koby istnienie koalicji było zagrożone. 
Tłumaczą, że powstanie osobnych 
klubów po prostu usprawni ich pracę. 
Potwierdzają to również oficjalnie.

„Często jest tak, że na posiedze-
niach klubowych członkowie poszc-
zególnych ugrupowań rozmawiają o 
swoich sprawach. Pozostałych to nie 
interesowało. Koalicja trwa dalej, ale 
każdy zbiera się oddzielnie i przed 

sesjami wypracowuje się wspólne 
stanowisko.” – mówi kierujący now-
ogardzkim PSL burmistrz Kazimierz 
Ziemba dodając, że nikt nie chce 
wyrzucić najmniejszego z koalic-
jantów czyli Platformy.

Z  d o bro d z i e j s t w a  t w or z e -
nia odrębnego klubu PSL zdążył 
skorzystać na ostatniej sesji już 
dwukrotnie,  gdy po krótkich 
przerwach radni wypracowywali 
wspólne stanowisko wpływając na 
rozstrzygnięcie głosowania.

Ag

Burmistrz Nowogardu informuje 
o programie uroczystości związanych 
z obchodami  państwowości polskiej 

w Nowogardzie w dniu 5 marca 2008 roku:
godz. 10,30 - kościół pw.  św. Rafała Kalinowskiego
 - msza świętadziękczynna z okazji 63 rocznicy państwowości 

polskiej w Nowogardzie

godz. 12,00 - składanie wieńców pod pomnikiem Sybiraków 
na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie.
Zapraszam wszyskich mieszkańców gminy do udziału w uroczystościach.

BurmistrzNowogardu
Kazimeierz Ziemba
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ZAWIADOMIENIE

Dnia 27 lutego 2008 roku w wieku 37 lat 
odszedł do Pana mój najukochańszy mąż 

ś    p. 
Karol Głębicki 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 
29 lutego 2008 r. o godz. 13.00 

na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie 
o czym zawiadamia w smutku pogrążona żona

Koniec biwakowania 
w Czermnicy?
Jezioro w Czermnicy jest jednym z najpopularbniejszych miejsc odpoczyn-
ku mieszkańców Nowogardu i okolic. Do tej pory, poza urokliwym jezio-
rem położonym pośród lasu, czekały tam na nich stoły, ławki, wiaty i inne 
tego typu obiekty. Teraz to już przeszłość.

Wjeżdżając dziś nad czermnickie je-
zioro ujrzymy pustą polanę i asfaltowy 
plac. Wszystkie drewniane elementy, 
które jeszcze niedawno służyły biwa-
kowiczom, zostały zdemontowane. Z 
pytaniem dlaczego tak się stało zwró-
ciliśmy się do właściciela terenu czyli 
Nadleśnictwa Nowogard. w piśmie 
skierowanym do naszej redakcji nad-
leśniczy Tadeusz Piotrowski wyjaśnił:
„Miejsce biwakowania nad jeziorem 

w Czermnicy od kilku ostatnich lat 
do końca ub.r. podlegało dzierżawie.
Dzierżawca na wskutek strat wynika-
jących z realizacji umowy dzierżawy 
wystąpił z wnioskiem do Nadleśnictwa 
Nowogard jako właściciela gruntu o 
rozwiązanie umowy dzierżawy. Nad-
leśnictwo wniosek uwzględniło.
Warto podkreślić, że teren ten dla właś-
ciwego wypełniania swej roli wymaga 
stałego nadzoru. Realizacja zadań, 
jakie wiążą się z wypełnianiem funkcji 
miejsca biwakowania to zapewnienie 
wody pitnej, zabezpieczenie w drew-
no opałowe, porządkowanie i wywóz 
śmieci oraz stała inwestycja i kon-
trola stanu urządzeń turystycznych. 
Wypełnienie tych zadań wiąże się ze 
znacznym nakładem kosztów poten-
cjalnego dzierżawcy, co niestety działa 
odstraszająco. Inwentaryzacja stanu 
obiektu wykazała znaczną dewastację 
istniejących urządzeń turystycznych. 
Znacznemu zniszczeniu (spaleniu) 
uległy istniejące wiaty (groźba zagro-
żenia życia i zdrowia przebywających 
tu osób), ławki, kosze na śmieci, kra-
dzieży uległ jeden ze słupów boiska do 
piłki siatkowej, dewastacji uległa także 

studzienka z doprowadzoną wodą bie-
żącą oraz kran. Stwierdzono przypadki 
wyrzucania szkła do wody stanowiącej 
tzw. cześć kąpieliska oraz znaczne za-
śmiecenie terenu. Należy podkreślić, że 
teren ten znajduje się w środku duże-
go kompleksu leśnego, co w znacznym 
stopniu utrudnia skuteczny nadzór.
Aktualnie Nadleśnictwo porządkuje te-
ren usuwając zagrażające zawaleniem 
wiaty oraz usuwaniem znacznych ilo-

ści śmieci i odpadów.
Plany na przyszłość będą obejmowały 
przede wszystkim poszukiwania ewen-
tualnych potencjalnych dzierżawców 
wśród osób lub instytucji, które gotowe 
byłyby zapewnić właściwe wykorzy-
stanie obiektu. Warte zastanowienia 
jest zainteresowanie lokalnych władz 
samorządów. 
Dla przebywających tu osób podziwiają-
cych niezwykłe bogactwo przyrody sku-
pione wokół wyjątkowej urody i boga-
tych w rzadkie gatunki zwierząt i roślin 
zarastających jeziorko w Czermnicy na-
leży znaleźć rozwiązanie, które bogactwa 
tego w żadnym stopniu nie zakłóci.”
Działanie wandali i złodziei odstra-
szyło dotychczasowego dzierżawcę. 
Nadleśnictwo ma nadzieję na znale-
zienie kolejnego, ale czy to się uda? 
Dzierżawca nowogardzkiej plaży 
miejskiej, jakże łatwiejszej w upilno-
waniu, nie raz mówił o problemach z 
tym związanych. Czy znajdzie się więc 
ktoś, kto zdecyduje się na wzięcie pod 
swoją opiekę obiektu położonego w 
sercu lasu? Chyba łatwiej byłoby zain-
teresować nasze władze. 

tekst i foto Ag

SP.1

Otwarcie multimedialnej 
pracowni językowej

W dniu 26.02.2008r. Burmistrz 
Kazimierz Ziemba dokonał  oficjal-
nego otwarcia pracowni multime-
dialnej języków obcych w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. 
Sala językowa została wyposażona w 
urządzenia multimedialne wspierające 
naukę języka obcego, indywidualne 
stanowiska pracy dla każdego ucz-

nia, programy edukacyjne, pomoce 
naukowe, meble oraz cykl szkoleń 
dla nauczycieli języków w zakresie 
obsługi pracowni multimedialnej. 
Pracownia jest przystosowana dla 
osób niepełnosprawnych. Koszt in-
westycji to ok. 40.000zł. 

inf. własna 
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Informujemy, że   

12 marca 2008 r.
środa w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

(Podkowa obok “sklepu krzemienna”)

RATY NA DOWÓD OSOBISTY
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Z okazji 
1 urodzin, 
kochanej 

Mai Turek 
najserdeczniejsze 

życzenia 
składają:
Rodzice, 

Dziadkowie 
i ciocie z wujkami

ŻYCZENIA

Osuszanie murów kościoła
Szum dmuchaw i urządzeń osuszających wypełnia kościół Wniebowstąpienia 

Najświętszej Marii Panny. Od tygodnia trwa osuszanie jego murów.
Wilgoć to przede wszystkim 

pozostałość po akcji gaśniczej z grud-
nia 2005 roku. Swoje zrobiły też prace 
konserwatorskie i budowlane. W 
efekcie wilgotność wewnątrz świątyni 
sięgała już 80 procent. W takich wa-
runkach szybciej rozwijają 
się grzyby i zachodzą pro-
cesy gnilne, a to stanowiło 
realne zagrożenia dla 
znajdujących się tam zabyt-
ków. Ksiądz Grzegorz Za-
klika najbardziej obawaiał 
się o drewniany ołtarz i 
ambonę. 

Osuszanie zlecono spec-
jalistycznej firmie „Protech” 
z Kiełcza koło Wrocławia. 
Zainstalowane przez nią 
urządzenia pracują niemal 
bez przerwy. Wyłączane są 

jedynie na czas mszy świętych. Efekty 
już są. Przez pierwsze trzy dni pracy z 
murów kościoła wyciekło blisko 100 
litrów wody!

Ag
foto F. Karolewski

Obwodnica:  

Szybciej nie znaczy lepiej.
Przed dwoma tygodniami na 

łamach DN ukazało się informacja 
redaktora LMM o tym, iż nie jest 
dobrze, że mieszkańcy dyskutują na 
bardzo ważny temat dla swojej gmi-
ny jakim jest obwodnica,a zwłaszcza 
jej przebieg , twierdząc iż jest to 
sprawa spóźniona, więc nie ma po-
trzeby mówić o trasie południowej i 
że lepiej będzie podporządkować się 
decyzji oficjeli. Przypomnijmy, że w 
dotychczasowej koncepcji przygo-
towywany jest wariant północny . 
W myśli rodzi się pytanie dla kogo 
jest ta obwodnica ? dla rządzących ? 
Czy może jednak dla mieszkańców 
gminy Nowogard którzy chcą mieć 
najlepsze z możliwych rozwiązań 
komunikacyjnych dla miasta, a 
także zdrową dla człowieka i nie 
skażającą środowisko przyrodnicze 
drogę. Projekt północnej trasy bę-
dzie przebiegać tuż obok rezerwatu 
przyrodniczego Sarni Las, ujęć 
wody pitnej dla Nowogardu oraz 
między jeziorami Nowogardzkim 
i Olchowskim. Spowodować to 
może skażenie środowiska takimi 
czynnikami jak: wydzielane przez 
samochody związku Nox ( czyli 
szkodliwych związków azotu) które 
przedostając się do  gleby powodują 
ich zakwaszanie, poprzez działalność 
spływu powierzchniowego, a także  
wód podziemnych (zaskórnych i 
gruntowych) prowadzi również do 
eutrofizacji (zarastania)  jeziora,  
powstania warstwy beztlenowej 
oraz gwałtownego rozwoju sinic  co 
w  konsekwencji doprowadza do  

zaniku jeziora (przypomnę tutaj że 
obwodnica północna leży w  zlewni 
jeziora Nowogardzkiego). Kolejnym 
szkodliwym zwłaszcza w kontekście 
kompleksu przyrodniczego Sarni Las 
są lotne związki organiczne VOC 
(przyczyniające się do znaczących 
szkód w lasach, którego najpo-
ważniejszym źródłem są właśnie 
samochody), Inwestycja ta  będzie 
miała oczywisty wpływ na pobliskie 
ujęcia wody pitnej dla naszej gminy. 
Natomiast zagrożenia takiego nie 
będzie jeśli obwodnica powstanie 
z południowej strony ponieważ jest 
oddalona w bezpiecznej odległości 
od ujęć wody , jeziora i kompleksu 
przyrodniczego Sarni Las. Byłaby 
więc to trasa w pełni ekologiczna.  
Myślę, że ten wątek będzie ważym 
elementem przemawiającym za 
obwodnicą południową, dlatego 
pokpiwanie sobie, że po południowej 
stronie też są lasy nie jest poważnym 
głosem w poważnej sprawie. A co 
do parlamentarzysty który poczynił 
starania o obwodnicę północną to 
nasuwa mi się  odpowiedź iż pan po-
seł nie będzie pił wody z nowogardz-
kich źródeł i zapewne  również nie 
przyjedzie wypoczywać w Sarnim 
Lesie nad nowogardzkim jeziorem. 
Uważam, że mieszkańcy pownini 
mieć prawo zadecydowania której 
chcą obwodnicy, skoro decydenci 
wykazują tak daleko posuniętą igno-
rancję w żywotnej właśnie dla nas i 
przyszłych nowogardzian sprawie.                                                                 

Paweł Słomski

 NDK zaprasza
- 04.03.2008 r. (wtorek), godz. 

8.00, 10.00, 12.00 Nowogardzki 
Dom Kultury i Agencja Artystyczna 
„Joanna” z Kielc są organizatorami 
zorganizowanych  spektakli dla 
młodzieży pt. „Zdążyć przed Pa-
nem Bogiem” oraz „Wspomnienia 
narkomanki”. 

- 05.03.2008 r. (środa), godz. 
18.00 Nowogardzki Dom Kultury 
(sala widowiskowa) zaprasza na 

spektakl z okazji święta Nowogardu 
pt. „A radości będzie tyle” w reż. 
Lecha Jurka. Wstęp bezpłatny.

- 08.03.2008 r. (sobota), godz. 
17.00 Nowogardzki Dom Kultury 
(sala widowiskowa) zaprasza na 
spektakl z okazji Dnia Kobiet pt. 
„Gwiezdne wojny czyli sceny z życia 
Wenusjanek i Marsjan” wg scena-
riusza Edyty Turowskiej, reż. Jolanta 
Gornowska. Wstęp bezpłatny. 

SP Nr 1 z wizytą Bibliotece Miejskiej

„Zaczarowany świat bajek”
25.01.2008r. klasa II c wraz z 

wychowawcą Elżbietą Kwiatkowską 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Now-
ogardu gościła w Miejskiej Bibliotece 
.Pani Danuta Baran przywitała z 
uśmiechem wszystkich uczniów. 
Następnie dzieci udały się do działu 
dziecięcego, który przeznaczony jest 
właśnie dla nich. Dzieci uważnie 
słuchały rad pani Danusi na temat 
korzystania z księgozbioru biblioteki. 
W końcu nadszedł moment wykaza-
nia się wiedzą literacką. W czytelni 
dla dzieci każdy uczeń wziął udział 
w konkursie o zimie. Zadaniem 
dzieci było odgadnięcie 3 zimowych 
zagadek. Rozwiązaniem były nazwy 
zwierząt zamieszkujących tereny pod-
biegunowe. Potem odbyła się lekcja 
biblioteczna, na której dzieci musiały 
uważnie wysłuchać czytanej książki 
„Żabka i obcy”- Max 
Velthuijs, a następnie 
opowiedzieć historię 
bohaterów-Żabki i 
S z c z u r k a .  Fr a j d ę 
sprawiło dzieciom 
podnoszenie do góry 
gotowych sylwet bo-
haterów z książki na 
czytany fragment i 
opowiadanie historii 
bohatera trzymanej 

sylwety przez dzieci. Z przeczytanej 
książki dowiedziały się o tolerancji 
do drugiej osoby. Na sam koniec kl. 
II c mogła wykazać się w pracach 
zręcznościowych. Każde dziecko 
miało za zadanie zrobić zieloną żabkę 
z gotowych elementów- kółek. Niek-
tórzy musieli trochę „pogłówkować”, 
aby wyszła żabka. Jednak po kilku 
wskazówkach każdy wykonał swoją 
piękną zieloną żabkę, które trafiły 
na wystawę w Bibliotece. Na koniec 
wszyscy wyszli z uśmiechem na 
twarzy ze słodką niespodzianką.

Kl. II c z  wychowawcą Elżbietą 
Kwiatkowską dziękują pani Danusi 
Baran i pani dyrektor Biblioteki Mie-
jskiej wprowadzenie w świat książki i 
ciekawie przeprowadzenie zajęć.

Inf.własna



8 M - Nr 17 (1654)

W obiektywie  Jana Korneluka    -  21.02.08 o godz. 4:26 

- kosmiczny  szpieg  został  zestrzelony i przestał  nam  zagrażać

 Witamy wśród nas...

Córka Gabrieli Dec 
ur. 21.02.08 z Starzyc

WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Anny Ebert - Gałka 
ur. 21.02.08 z Nowogardu

Córka Magdaleny i Michała 
ur. 24.02.08 z Nowogardu

Syn Moniki i Alana 
ur. 23.02.08 ze Szczecina

Córka Anny i Bogumiła Gały ur. 
26.02.08 z Nowogardu

Córka Ewy Kucypera 
ur. 26.02.08 z Nowogardu

Córka Sylwi i Grzegorza Piekar-
skich ur. 26.02.08 z Glicka

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
4 dzieci

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców
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SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• bizuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• bizuteria sztuczna, 
• upominki

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu

(przeniesiony ze sklepu 
przy aptece Jantar)
zaprasza

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.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 6 lutego 2008r. Sąd Rejonowy w Łobzie IT Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Karolina Szabo Protokolant: Emilia Olas
Przy udziale Prokuratora Asesora Prokuratury Rejonowej w Łobzie Moniki 

Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 6 lutego 2008r.3 sprawy: Marka Zająca, 
s. Stanisława i Marianny z d. Opałach, ur. 15 maja 1975r. w Nowogardzie; 
oskarżonego o to, że:

w nocy 26 maja 2007r. około godziny 00.50 na ulicy Armii Krajowej w 
Dobrej kierował rowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym 
się wynikiem 0,90 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o czyn z art. 178a §2 kk
I. oskarżonego Marka Zająca uznaje za winnego popełnienia zarzu-

canego mu czynu z art. 178a §2 kk i na tej podstawie wymierza mu karę 
8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania 
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w Nowoga-
rdzie w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II. na podstawie art. 42 §1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prow-
adzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) 
lat;

III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej 
wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w „Dzienniku Nowoga-
rdzkim”;

IV. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, w tym od 
opłaty w sprawie.

Kupię 
drewno tartaczne, 

nadające 
się na palety. 

Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

Zajęcia integracyjne 
w Płotkowie

Dnia 06.02.2008r. klasa II c z 
wychowawcą Elżbietą Kwiatkowską 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Now-
ogardu wybrali się na wycieczkę do 
Płotkowa. Celem wycieczki było 
zwiedzanie obiektu „Zielonej Kuźni” 
na terenie Płotkowa, opieka i pomoc 
zwierzętom w czasie zimy oraz rozwi-
janie zainteresowań przyrodniczych. 
Pod czujnym okiem pana leśniczego 
Rafała Maruszewskiego uczniowie kl. 
II c uważnie wysłuchali ciekawostek 
na temat zachowań roślinności w 
różnych porach roku, o dokarmi-
aniu zwierząt w czasie zimy oraz 
obowiązku i odpowiedzialności, jakie 
spoczywają na osobie. która pomaga 
bezbronnym zwierzętom zwłaszcza 
w okresie długotrwałych mrozów. 
Wszyscy uczniowie przynieśli ze sobą 
przepyszne smakołyki-marchew, 
pietruszkę, buraczki, ziemniaki, 

siano, nasiona zbóż dla zwierząt. 
Oprócz pogadanki uczniowie uc-
zestniczyli w ciekawych formach 
zajęć z zakresu środowiska na te-
renie „Zielonej Kuźni”. Zadaniem 
dzieci było wskazać zwierzętom 
ich mieszkanie i wpisać nazwę tych 
zwierząt również wyszukiwały z 
pośród różnych zwierząt, te które 
potrafią latać. Nie obyło się bez og-
niska-pieczenia kiełbasy i wspólnego 
biesiadowania.

Uczniowie kl. II c otrzymali od pana 
Rafała Maruszewskiego kalendarzyki 
na 2008r. z informacją o rozkładzie 
śmieci, a także zakładki „Czupurek” 
do książki, na których było zamieszc-
zone 10 leśnych przykazań. Spotkanie 
w Płotkowie przebiegało w miłej i 
ciekawej atmosferze.  

Inf.własna

„Bezpiecznie z Agatką” w SP nr 1
W dniach 29 i 30 stycznia 2008r. 

w Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Nowogardzie w ramach udziału w 
akcji „Bezpiecznie z Agatką” roz-
prowadzono 80 kart wśród uczniów 
naszej szkoły. Uzyskana kwota ze 
sprzedaży wyniosła 160zł i została 
przekazana na konto Warmińsko- 
Mazurskiego Centrum Pomocy Dzie-
ciom w Elblągu. Akcja ma na celu 

zakupienie opasek odblaskowych dla 
dzieci, które będą bardziej widoczne 
na drodze, a dzięki temu zmniejszy 
się statystyka wypadków. Każda 
zakupiona kartka weźmie udział w 
losowaniu laptopa. Nad przebiegiem 
całej akcji czuwała pani Elżbieta 
Kwiatkowska. 

Inf. własna
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

PANELE SKLEP
ul. 3 Maja 48 Dom Rzemiosła

(wjazd od rest. Przystań)
• podłogowe “Kronopol“ Klassen, 
  niemieckie “Tarket“ - już od 24,99 
  mkw na zamówienie i nie tylko
• panele PCV łazienkowe 
  i zewnętrzne - kolorowe i białe
• drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
• parapety PCV, 
   blacha marmuropodobne 
• listwy, kleje, progi, pianki

Tel. 091 39 26 077
Tel. 601 750 697  
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe o pow. 

67,7 m kw w bloku przy ul. 15 Lutego. Tel. 
605 423 085 po godz. 15.00.

• Sprzedam obiekt warsztatowo – ma-
gazynowo – biurowy na działce 1 ha w 
Boguszycach, cena 233 tys. zł brutto. 
696 422 350.

• Sprzedam 2300 m kw działki w Redle. 
603 353 789.

• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, 
podwyższony standard zamienię na 
większe lub mały dom z dopłatą. Tel. 
516 184 902.

• Sprzedam kawalerkę 29 m kw. Tel. 
602 824 002.

• Sprzedam mieszkanie o pow. 54,60 m kw 
w miejscowości Trzechel gm. Nowogard. 
Tel. 091 39 20 727 po 20.00.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia 2 po-
kojowego. 692 489 837.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
w Nowogardzie lub okolicach, 1 lub 2 
pokojowego, umeblowane z AGD. Tel. 
663 565 305.

• Kawalerkę w centrum miasta zamienię 
na większe. Tel. 091 39 21 809.

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
o pow. 113,3 m kw w starym budowni-
ctwie, I piętro, co gazowe + garaż przy ul. 
3 Maja 19/2. Tel. 0609 686 797.

• Wynajmę sklep spożywczo – przemy-
słowy przy ul. Wojska Polskiego 59a  
wraz z towarem, cena łącznie z towarem 
do uzgodnienia. Tel. 667 312 369.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe w Ża-
bówku na kawalerkę (parter) w Nowo-
gardzie, ewentualnie sprzedam. Tel. 091 
39 106 73.

• Sprzedam lub zamienię na Nowogard 
mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 
54,5 m kw w bloku czterorodzinnym Słaj-
sino. 1250 zł za m kw. Tel. 507 845 881 
lub 507 619 358.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe od 
1 marca. Tel. 513 157 133 po 15.00.

• Zamienię kawalerkę w centrum mia-
sta na parterze na większe z dopłatą  
666 162 850 wieczorem.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
II piętro przy ul. Warszawskiej. Tel. 
784 671 459.

• Sprzedam kawalerkę ścisłe centrum 
ul. Warszawska. Tel. 091 39 23 259, 
514 451 525.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw Błądko-
wo. Tel. 600 695 546.

• Kupię kawalerkę. 501 141 655.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Golf II, 1987 r., 1,8 benzyna, 

stan dobry, sportowe zawieszenie, ładny 
wygląd, alufelgi, cena 3700 do uzgodnie-
nia. Tel. 601 476 065.

• Sprzedam Daewoo Nubira, 1,6 benzyna 
+ gaz, 1998 r., radio CD (JVC), przegląd 
ważny do września 2008 r., cena 8000 zł. 
0696 016 786.

• SPRZEDAM RENAULT SCENIC, POJ. 1,6 
(110 KM) 16V BENZYNA, AUTOMATIC, 
PRZEBIEG 34000KM, SREBRNY META-
LIK, WAŻNE PRZEGLĄD, OC, KSIĄŻKA 
SERWISOWA, BARDZO ZADBANY. ABS, 
6 POD.POW, KLIMATRONIC, 4 EL. SZY-
BY, EL.LUSTERKA, RO/CD, RADIO STER. 

PRZY KIEROW, KOMP.POKŁADOWY, 
TAPICERKA SKÓRZANO – MATERIA-
ŁOWA CZARNA, ALUFELGI, ALARM, 
IMMOBILISER, NOWE OPONY LETNIE 
I ZIMOWE. CENA 28 900 ZŁ DO NEGO-
CJACJI. TEL; 0695 888 970,0510 708 718.

ROLNICTWO  
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 091 

39 21 070.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Punkt kopulacyjny koni, jazda konna, 

wożenie na wesela bryczką. Tel. 607 73 98 
66.

• Pomiar gruntów GPS. 606 627 663.
• Sprzedam śrutownik bąk bijakowy z sil-

nikiem. Tel. 603 895 622.
• Sprzedam obornik. Tel. 605 85 80 85.
• Kupię zboże: jęczmień, pszenżyto i mie-

szankę – każdą ilość. Tel. 660 229 504.
• Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus C-360, 

cena 15 tys. zł. Tel. 692 360 084.
• Sprzedam klacz 2 letnią. Tel. 692 360 084. 

Cena 3000 zł.
• Sprzedam ziemniaki półwczesne (Karle-

na) 3 tony. Tel. 091 39 26 904.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne 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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty po 
uzgodnieniu terminu i godziny z pra-
cownikiem Gabinetu Kosmetycznego w 
Nowogardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do klienta.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ de-
klaracja. Tel. 695 770 724.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi transportowe, przeprowadzki. 511 
92 36 92.

• PROBLEM Z KOMPUTEREM? Tel. 
692 364 824.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki za-
kres – również umowne podwykonaw-
stwo. Tel. 0696 757 393.

• Usługi budowlane, remonty, wykończe-
nia mieszkań, kładzenie płytek podłogo-
wych i ściennych, regipsy, malowanie, itp. 
693 021 097.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem ta-

śmowym. 091 39 186 89, 517 21 96 27.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575
• Usługi remontowo – wykończeniowe 

mieszkań – szpachlowanie, malowanie, 
glazura, terakota, itp. Solidnie, szybko. 
Tel. 889 230 885.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Docieplenia z własnym rusztowaniem, 

faktura VAT. Tel. 792 093 127.

• Tynki, posadzki – maszynowo. Tel. 
514 057 148.

• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie na wy-
miar. 606 883 936.

• Zlecę wykonanie elewacji budynku jed-
norodzinnego. Tel. 091 39 20 008.

• Tynki tradycyjne i inne remonto-
wo – budowlane, tanio, solidnie. Tel. 
889 498 179.

• Usługi remontowe domów i mieszkań, 
elektryka, hydraulika, płytki, panele, sta-
wianie ścian, płyty kartonowo – gipsowe, 
tynki, gładzie. Tel. 668 695 072.

• Żaluzje – rolety, montaż, naprawa, 
krótkie terminy. Tel. 091 39 72 656.

• Usługi transportowe 1,5 tony. Tel. 
503 322 168.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Serwis Tachografów zatrudni elektrome-
chanika. Tel. 601 275 900.

• Firma Biznes Park zatrudni na wolne sta-
nowisko: KSIĘGOWA i GŁÓWNY LUB 
GŁÓWNA KSIĘGOWA. Miejsce wyko-
nywania pracy ul. Nowy Świat 8, 72-300 
Gryfice. Zainteresowane osoby prosimy 
o składanie podania i CV na adres poda-
ny wyżej, dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 091 384 
70 28 wew 25. 

• Zatrudnię do pracy w sklepie meblo-
wym w charakterze sprzedawcy oraz 
pracowników do składania mebli. Wia-
domość: sklep meblowy KWADRAT, ul. 
Armii Krajowej 49 Nowogard. CV wraz 
z numerem telefonu proszę składać w 
sklepie meblowym KWADRAT MEB-
LE ul. Armii Krajowej 49 lub GAMA 
MEBLE ul. Warszawska 9 lub na e-mail 
gama76@tlen.pl

• Poszukuję kobiet do pracy w Danii 
– sprzątanie domów. Tel. 00 45 60 22 54 
23.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Dam pracę pielęgniarkom w Danii, min. 
2 lata w zawodzie, bardzo dobre zarobki, 
zakwaterowanie. 691 664 658.

• Restauracja przy stacji paliw w Olchowie 
zatrudni pomoc kuchenną. Tel. 091 39 
20 733.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodow-
ki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary tak-
że nietypowe długości, wysokości, do 
mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 0691 

686 772.
• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunk-
cyjne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, 
gwarancja serwisowa, ekonomiczne, 
tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kw, ekonomiczne, idealne do 
domku, warsztatu, abru, gastronomii, 
cena od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, firmy 
niemieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., 
stojące, idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej wody w 
domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM ZESTAW SIMPLUS Z 
KARTĄ I TELEFONEM NOKIA 6020, 
NOWY W PUDEŁKU, NIEUŻYWANY, 
NA GWARANCJI, CENA 250 ZŁ, TEL: 
0605 522 340.

• SPRZEDAM SZAFKĘ POD ZLEWO-
ZMYWAK, PRALKĘ AUTOMATYCZ-
NĄ (USZKODZONY MODUŁ), DRZWI 
POKOJOWE 4 SZT.CENA DO UZGOD-
NIENIA, TEL: 0784 792 270, 091 39 
22 783

• Sprzedam owczarki niemieckie szczenię-
ta po rodzicach rodowodowych. Tel. 091 
39 21 828.

• Sprzedam wypoczynek dziecięcy w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 669 310 785.

• Sprzedam dwie piły Stihl 0,44 i 0,64 
po 900 zł każda – do negocjacji. Tel. 
606 879 329.

• Kupię karbid. 0665 414 064.
• Sprzedam telewizor Philips 21 cali + pi-

lot, dobry, cena 80 zł. Tel. 603 601 758.
• Odddam gruz. Tel. 790 454 752.
• Tanio sprzedam dwie sofy dwuosobowe, 

maszynę walizkową, wirówkę do bieli-
zny, cena do uzgodnienia. 091 39 26 155, 
dzwonić po 15.00.

• Sprzedam maszyny stolarskie używa-
ne, Wiejska 11, Nowogard. Tel. 091 39 
21 186.

• Sprzedam ladę chłodniczą i regały skle-
powe. Tel 091 39 21 257.
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375

12,000

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 9

Rozwiązania krzyżówki nr 8 – NOŻYCE CEN TNĄ KIESZEŃ – nadesłali: 
Halina Szwal, Grażyna Jurczyk, Maria Olszew-

ska, Zdzisława Chorążyczewska (?), Elżbieta Le-
wandowska (?), Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 
Andrzej Leszczyński, Jerzy Siedlecki, Adam Stefań-
ski, Janina Grudzińska, Pelagia Feliksiak, Krystyna 
zawidzka, Maryla Piątek, Bogdana walewska, Jan 
Roman Nikicin (także 7), Jolanta Gruszczyńska, 
Halina Stefańska, Halina Piotrowska, Władysława 
Kubisz, Bogumiła Urtnowska, Andrzej Czarnow-

ski, Grażyna Kosmalska, Konrad Słomski, Bogumi-
ła czu[ryńska, Franciszek Palenica (także 7), Teresa 
Powalska, Patrycja Żóralska.

Prenumeraty „DN” na marzec wylosowali:
- Maryla Piątek z Nowogardu,
- Patrycja Żóralska z Czermnicy,
- Andrzej Czarnowski z Osowa.

Gratulujemy!    

KREZUS
Najpierw omówił swoje zyski,
Tudzież krociowe swe obroty.
Potem się nadął, a po wszystkim
Wyszeptał: Pożycz 10 złotych!

SENTYMENT
Niczego nie ma bez ryzyka –
Dlatego mogę stwierdzić śmiało,
Że mam sentyment, 
zwłaszcza do tych,
Którym się coś tam nie udało.
Kocham pechowców i ofermy,
Kocham frajerów i naiwnych.
Oni dodają nam poezji ,
Bez nich świat byłby arcyzimny.
Bez nich, bez tła, niejeden cwaniak
Nie wdziałby szaty księcia z bajki,
W mędrca nie wyrósł byle szaman, 
W pociąg nie zmienił 
zwykły czajnik…
Kocham statystów szóstych planów,
Co grają czasem głos rozsądku.
Rzadko przechodzą do historii,
Częściej przechodzą do porządku.
Nieraz pół kroku od sukcesu,
Giną w rozterkach lub apatii,
Nie chcą na siłę być na wierzchu …
(starczy powodów do sympatii).
I tylko czasem gdy dzień wstaje,
Myśli nachodzą mnie niemiłe:
Co dzieje się gdy jakiś frajer
Dostanie nagle wielką siłę?

PRZYCZYNA
Przyczyna wyjaśnia cały dylemat – 
Nie traci rozumu ten kto go nie ma.

ŻYCIORYS
Historia jego życia krótka:
Mleko, piwo, wino, wódka.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 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 02

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-

ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Damian Rutkowski.  Współpracują: 
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usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
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i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 25.02.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Sprzedawca 
2. Ślusarz – spawacz
3. Monter stolarki PCV +Pr.

jazdy kat.”B”
4. Strażnik więzienny, psycho-

log, wychowawca
5. Inż.budownictwa
6. Księgowy
7. Nauczyciel naucz.zinte-

growanego
8. Operator żurawia budow-

lanego
9. Mechanik-operator koparki
10. Nauczyciel informatyki
11. Listonosz miejski
12. Pracownik produkcji
13. Projektant-selektor odzieży 

(j.ormiański)
14. Stolarz
15. Ratownik medyczny
OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca B+C (Łozienica)
2. Pakowacz drobiu (Szczecin 

Dąbie)
3. Fryzjer  (Szczecin)
4. pracownik produkcji (Szc-

zecin)
5. Recepcjonista, parkingowy, 

kelner, kucharz  (Łukęcin)
6. Spedytor (Wolin)
7. Kierowca-dostawca wody 

(teren województwa)
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 dyskr yminujących 
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 powier-
zeniem 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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Halowa liga LZS

Osowo liderem
Po przerwie zimowej wznowiła swoje rozgrywki halowa liga piłkarska LZS. 

W środę w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozegrano dziewiątą 
kolejkę. Liderem po raz pierwszy zostało Osowo.

Osowo wykorzystało potknięcie 
poprzedniego lidera z Wołowca, 
który w meczu na szczycie prze-
grał z Błotnem 2:1. Nowy lider 
pokonał Wojcieszyn i teraz ma 
przewagę jednego punktu nad 
drugim w tabeli Błotnem. 

Wyraźną zadyszkę mają Old-
boje. Drużyna, która w pięciu 
kolejkach przewodziła tabeli nie 
wygrała już trzech meczów z rzę-
du. W środę tylko bezbramkowo 
zremisowała z jedną z najsłab-
szych ekip rozgrywek czyli Dłu-
gołęką. Oldboje zajmują aktualnie 
dopiero siódmą pozycję w tabeli.

Na dole tabelki bez większych 
zmian. Zestawienie zamyka Ża-
bowo, które w ostatniej kolejce 

zostało rozgromione przez Słaj-
sino aż 6:0. Nieco od dna odbił 
się Nowogard, który wygrywając 
wysoko z Sikorkami znalazł się 
w gronie pięciu zespołów ma-
jących w swoim dorobku sześć 
punktów.

Wyniki dziewiątej kolejki:
Sikorki – Nowogard 0:4,
Miętno – Karsk 2:0,
Kulice – Jarchlino 3:2,
Oldboje – Długołęka 0:0,
Słajsino – Żabowo 6:0,
Ostrzyca – Dąbrowa 3:0,
Wyszomierz – Wierzbięcin 

6:1,
Błotno – Wołowiec 2:1,
Osowo – Wojcieszyn 2:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Osowo 9 23 16-2,
2. Botno 9 22 13-2,
3. Ostrzyca 9 22 22-3,
4. Miętno 9 21 15-9,
5. Wołowiec 9 20 18-4,
6. Wyszomierz 9 18 25-7,
7. Oldboje 9 17 15-6,
8. Karsk 9 16 13-6,
9. Jarchlino 9 15 11-5,
10. Słajsino 9 15 16-6,
11. Sikorki 9 7 7-19,
12. Wojcieszyn 9 6 7-20,
13. Długołęka 9 6 5-11,
14. Dąbrowa 9 6 7-15,
15. Nowogard 9 6 8-18,
16. Kulice 9 6 7-20,
17. Wierzbięcin 9 6 5-24,
18. Żabowo 9 1 2-28.

Tuskowe boisko w Nowogardzie 
W Nowogardzie powstanie „Tuskowe boisko” budowane w ramach rzą-

dowego programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. 
Na ten  program Ministerstwo 

Sportu i Turystyki przeznaczy 180 
mln zł, dzieki czemu powstanie 
ponad 500 boisk w gminach. Jedno 
z nich powstanie w Nowogardzie. 
Na razie jest to jeszcze nieoficjalna 
wiadomość, ale można ją traktować 

jako pewną. Powstanie ono w okolicy 
ZSO. Podobne boisko powstanie w 
Stepnicy. Przetarg rozpocznie się na 
przełomie marca i kwietnia, zaś boi-
sko wykonane ma być już w lecie.

Andrzej Gargulinski 

Takie boisko powstanie w okolicy ZSO.

Z Iną w Goleniowie
W najbliższą sobotę w ramach przygotowań do rundy rewanżowej piłkar-

skiej V ligi Pomorzanin zagra kolejne spotkanie sparingowe. Rywalem naszego 
zespołu będzie goleniowska Ina. Mecz odbędzie się na jej boisku. Początek 
spotkania najprawdopodobniej o godzinie 13.00.

Ag

Pierwszy trening Bosmana 
Nowogard

Zawodnicy, którzy w przyszłym sezonie mają reprezentować nowo powsta-
ły nowogardzki klub piłkarski spotkali się na pierwszym treningu.

O godzinie 20.00 w hali Szkoły 
Podstawowej nr 1 zjawiło się 24 za-
wodników. Wraz z kilkoma nieobec-
nymi mają oni stanowić szeroką kadrę 
drużyny Bosman Nowogard, która w 
przyszłym sezonie ma wystartować w 
B-klasie. Pierwszy trening to był zwy-
czajna gierka. Jak mówi 
trener zespołu Paweł 
Kaczmarek prawdziwa 
praca ma się rozpocząć 
od następnych zajęć. 
Pierwszy sparing zespo-
łu zaplanowany jest na 9 
marca. Wówczas Bos-
man zagra w Golczewie 
z tamtejszą Iskrą.

R ów n i e  w a ż ny m 
elementem spotkania 
była prezentacja stro-
jów. Prezes klubu An-
drzej Szafran pokazał 
komplet piłkarskich 
uniformów ufundowa-
nych przez szczeciński 
browar. Logo sponsora 
widnieje na koszulce.

Przypomnijmy. Powstanie Bosma-
na Nowogard jest efektem konfliktu 
w Pomorzaninie Nowogard. Inicja-
torem utworzenia nowego klubu 
są m.in. Andrzej Szafran i Paweł 
Kaczmarek.

Andrzej Garguliński

Andrzej Szafran prezentuje stroje.

„Trójka - Niebieska Team” 
wraca do gry

Po przerwie zimowej wracają do gry młode koszykarki. W najbliższą so-
botę zawodniczki UKS „Trójka – Niebieska Team” Nowogard rozegrają swój 
kolejny mecz ligowy. Ich rywalkami będą młode zawodniczki reprezentujące 
UKS 16 Koszalin. 

Trener Rafał Rożek wraz ze swoimi podopiecznymi zaprasza wszystkich 
miłośników koszykówki. Początek meczu o godzinie 12.00.

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•

CM

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

P.H. Hurtpol  
ul.Młynarska 1a Nowogard 
zatrudni specjalistę ds. kadr i płac

Wymagamy:
• min. dwuletnie samodzielne    
   doświadczenie na podobnym 
   stanowisku
• wykształcenie wyższe
• znajomość przepisów z zakresu
   prawa pracy, ubezpieczeń społecz-

nych, podatku od  osób  fizycznych 
• znajomość programu Płatnik oraz 

kadrowo-płacowego Aga
• doskonała organizacja  pracy.

Oferty: kadry@hurtpol.pl,  
tel. 091 579 29 18

STOISKO Z MĘSKĄ 
ODZIEŻĄ

na ul. Wojska Polskiego 4

zaprasza
w godz. 10.00.- 18.00
soboty 10.00 - 14.00

zakupiony towar pakujemy 
także jako prezent

POLECAMY:
koszule, spodnie, bluzy, swetry, 

skarpety, bieliznę,
a także zapachy i dodatki
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 Cena 1,20 zł

Artur Gałęski 

kuratorem oświaty

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

czytaj na s. 2

Czyżby prorocza fotografia ze stycznia 2007? 

Gratulacje dla wiceburmistrza od …wiceburmistrza?

Maciej Tumulec 

-droga do Iranu
czytaj na s. 4
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KALENDARIUM
4 MARCA
Imieniny: Adrian, Adrianna, Arka-
dia, Arkadiusz, Arkady, Bazyli, Ba-
zyliusz, Efrem, Elpidia, Elpidiusz, 
Eugeniusz, Humbert, Kaj, Kajus, 
Kazimierz, Leonard, Leonarda, 
Lucjusz, Łucja, Łucjusz, Nestor, 
Placyda i Witosław
1863 - Powstanie styczniowe: sto-
czono bitwę pod Pieskową Skałą.
1945 - Koszalin zajęła Armia 
Czerwona.

5 MARCA
Imieniny: Adrian, Adrianna, Fokas, 
Fryderyk, Gerazym, Jan, Krzysztof, 
Marek, Oliwia, Pakosław, Teofil, 
Wergilia, Wergiliusz, Wirgilia, 
Wirgiliusz i Wolimir
Dzień Teściowej 
1940 - II wojna światowa: Biuro Po-
lityczne KC WKP(b) podjęło decy-
zję o wymordowaniu ok. 25. tysięcy 
polskich jeńców wojennych.

6 MARCA
Imieniny: Agnieszka, Cymbarka, 
Cyryl, Eugenia, Felicyta, Frydolin, 
Jordan, Klaudian, Klaudiusz, Kole-
ta, Konon, Marcjan, Róża, Wiktor, 
Wiktoriusz i Wojsław. 
1454 - Król Kazimierz IV Jagiel-
lończyk wydał przywilej inkorpo-
racyjny, na mocy którego Prusy i 
Pomorze Gdańskie wcielono do 
Polski.

Kronika policyjna 

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

ś   p. 
Karola 

Głębickiego 
serdeczne 

podziękowania 
składa 
żona

PODZIĘKOWANIA

Koleżance
WANDZIE 

 MICHAŁOWSKIEJ
wyrazy współczucia

z powodu śmierci

T A T Y
składają 

koleżanki i koledzy
z Komendy Powiatowej Policji 

w Goleniowie
oraz Komisariatu Policji 

w Nowogardzie

KONDOLENCJE

Artur Gałęski kuratorem oświaty
Kto wiceburmistrzem?

We wtorek zgłoszono włamanie 
do pomieszczenia gospodarczego. 
Złodziej po wyważeniu drzwi skradł 
osiem wędek wartości 5 tys. zł. 
Następnego dnia około 9.00 polic-
janci zostali poinformowani, że z 
jednego z bloków nieletni próbuje 
wyprowadzić rower. Gdy przyjechali 
na miejsce ustalili, że rower został 
skradziony z piwnicy tego budynku. 
Przy okazji okazało się, że sprawca ma 
na swoim koncie również wtorkową 
kradzież wędek oraz inne włamanie 
do piwnicy i kradzież roweru. Stanie 
on przed Sądem Rodzinnym.

W czwartek z klatki schodowej jed-
nego z bloków przy ulicy Żeromskiego 
skradziono rower typu damka. Jego 
wartość oszacowano na 150 zł.

W piątek policjanci zatrzymali 

do kontroli samochód marki volvo. 
Okazało się, ze kierująca nim Irena 
J. jest w stanie nietrzeźwym. Wsiadła 
za kierownicę mając w wydychanym 
powietrzu 1,16 promila alkoholu.

W s ob otę  włamano s ię  do 
pomieszczenia gospodarczego w 
Kikorzach. Złodziej pop wyłamaniu 
drzwi skradł komplet kluczy ocz-
kowych wartości 200 zł.

W okolicy ulicy 5 Marca zatrzy-
mano Wiesława M., który usiadł za 
kierownica swego samochodu mając 
1,20 promila alkoholu.

Włamano się do piwnicy jed-
nego z bloków na osiedlu Gryfitów. 
Złodziej po zerwaniu kłódki skradł 
elektronarzędzia.

Wieczorem wybito szyby w jed-
nym z mieszkań przy ulicy 3 Maja. 

Przybyły na miejsce patrol policji 
zatrzymał dwie osoby, które od ręki 
pokryły koszty wstawienia nowej 
szyby. Nie uchroniło ich to jednak 
przed mandatem karnym.

W niedzielę włamano się do 
pomieszczeń biurowych jednej z 
nowogardzkich firm. Skradziono 
komputer, monitor i maszynę do 
pisania. Straty oszacowano na 3200 
zł.

Zgłoszono również kradzież tel-
efonu komórkowego sony ericsson 
w300i. Doszło do niej w nocy z 
sobotę na niedzielę w Restauracji 
„Przystań”.

ag

Od piątku Artur Gałęski pełni funk-
cję zachodniopomorskiego kuratora 
oświaty.

O tym, że dotychczasowy wicebur-
mistrz Nowogardu zastąpi Macieja 
Kopcia na tym stanowisku informo-
waliśmy już w ostatnim ubiegłorocz-
nym wydaniu DN. Jednak procedury 
trwały aż dwa miesiące i dopiero 29 
lutego wojewoda powołał go na szefa 
Zachodniopomorskiego Kuratorium 
Oświaty.

„Obejmując ten urząd chciałbym 
aby stał się on bardziej merytoryczny, 
mniej medialny a bardziej zajęty pra-
cą. To po pierwsze. Po drugie muszę 

doprecyzować kwestię procedur opinio-
wania likwidacji szkół, aby były jasne 
i przejrzyste zasady w jaki sposób pra-
cownicy Kuratorium opiniują wnioski 
o likwidację czy przekształcanie, bo to 
rodzi najwięcej emocji. Poza tym chcę 
utworzyć wydział diagnoz i analiz, 
który będzie dostarczał informacje dla 
samorządów i dla dyrektorów szkół na 
temat zmian zachodzących w edukacji. 
Bardzo ważną rzeczą jest stworzenie 
mechanizmów, które wsparły by szkoły 
i instytucje okołooświatowe w pozyski-
waniu środków w ramach okresu pro-
gramowania.” – tak w skrócie przedsta-
wił swoje plany nowy kurator.

Jego odejście z funkcji wicebur-
mistrza doprowadzi do małego bądź 
większego przemeblowania na szczy-
cie gminnej władzy. Dotychczas nie-
oficjalnie mówiło się, ze następcą Ga-
łęskiego będzie kierownik Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
Tobiasz Lubczyński. Dziś, również 
nieoficjalnie, można usłyszeć, że nie 
zostanie on jednak wiceburmistrzem 
choć, sam Gałęski twierdzi, że nadal 
jest on jednym z kandydatów. 

O innych nazwiskach nie chce 
mówić tłumacząc, że sprawa roz-
strzygnie się w czwartek. Innym 
nieoficjalnym kandydatem jest Rafał 
Szpilkowski, który jednak twierdzi, 
że o niczym nie wie.

ag

Ważne 
dla Rodziców 
Dzieci Niepełno-
sprawnych!

Rodzi się idea powołania Sto-
warzyszenia dla Dzieci Niepełno-
sprawnych  w wieku przedszkolnym 
tj od 1 roku do 6 lat. Stowarzyszenie 
działałoby na bazie oddziału inte-
gracyjnego Przedszkola nr 3.

Zainteresowani Rodzice i Opie-
kunowie takich dzieci z terenu 
Gminy Nowogard 

proszeni są o kontakt 
telefoniczny – 503 734 075.
Zebranie organizacyjneplano-

wane jest w ostatnim tygodniu 
marca.

GDK Goleniów

Program V Spotkań z Kulturą 
Ukraińską.
07 marca ( piątek ) - 16.00- 20.00 
- Warsztaty pisania ikon prowadzone 
przez Oleksandrę Glywke (Lwów)
08 marca ( sobota ) - 10.00- 14.00 
- Warsztaty pisania ikon c.d.
S a l a  w i d o w i s k o w a  G D K  – 
godz.16.00         
- Oficjalne otwarcie V Spotkań z 
Kulturą Ukraińską
W programie :
- Koncert kwartetu smyczkowego „ 
BA-ROCK „. W prog.muzyka   kom-
pozytorów ukraińskich. Prezentac-
ja twórczości Oleksandry Glywky.
Możliwość zakupu prezentowanych 
prac ( fresków i pisanek )
- Program folkowy :
- występ dzieci z Centrum Nauczania 

Języka Ukraińskiego z Trzebiatowa i 
Kołobrzegu.
- występ zespołu „ LEMKO - TOWER „
09 marca ( niedziela ) - 15.00  
- Msza za duszę Siostry Marii w 
obrządku grecko-katolickim w kościele 
pw. Św.Katarzyny. Oprawa muzyczna- 
chór „SYNTAGMA” pod dyrekcją dr 
Romana Drozda.
Warsztaty odbywać się będą w GDK 
przy ulicy Słowackiego 1 ( dodatkowe 
inf. pod nr tel. 091 418 26 88 )
BILETY WSTĘPU DO SALI WIDOW-
ISKOWEJ NA UROCZYSTY KON-
CERT V SPOTKAŃ Z KULTURĄ 
UKRAIŃSKĄ - DO NABYCIA W GDK 
na bieżąco przed koncertem.

Opr.inf. LMM
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REKLAMA

Nie wszyscy dostaną pieniądze
O Planach Odnowy Miejscowości rozmawiamy z 

Przemysławem Sońtką, zastępcą kierownika Wydziału Roz-

woju Lokalnego i Funduszy.

„Dziennik Nowogardzki”: Czym 
właściwie są Plany Odnowy Miejsco-
wości (POM)?

Przemysław Sońtka: Są to doku-
menty strategiczne dotyczące rozwoju, 
szans, możliwości pozyskania środków 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na zrealizowanie części inwesty-
cji w danej miejscowości. Aby w ogóle 
można było pozyskać środki z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, skorzystać z osi 
priorytetowej trzeciej z działania 3.4 
„Odnowa i rozwój wsi” należy stwo-
rzyć Plan Odnowy Miejscowości.

Jak one powstawały?
Prace rozpoczęliśmy w ubiegłym 

roku. Pojawiły się dwie oferty firm 
zewnętrznych, które miały doświad-
czenie i były gotowe takie dokumenty 
nam przygotowywać. Wybraliśmy 
ofertę konsorcjum „Prozped” i „Tabus” 
panów Piotra i Kamila Rozpędek ze 
Szczecina, podpisaliśmy stosowną 
umowę i rozpoczęliśmy przygoto-
wywanie dokumentów. Pracownik 
naszego wydziału wraz z właścicielami 
firmy jeździł po miejscowościach. 
Przygotowywali oni dokumentację 
fotograficzną, rozmawiali z sołtysami, 
przedstawicielami Rad Sołeckich. 
Na tej podstawie powstały pierwsze 
wersje POM i 15 listopada ub.r. w 
Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się 
pierwsze konsultacje z mieszkańcami 
danych miejscowości. Analizowali 
oni Plany, uzupełniali informacje, na-
nosili poprawki. Wszystko to zostało 
przekazane autorom i w ciągu kilku 
tygodni pojawiły się ostateczne wersje 
POM, które mogliśmy przedstawić 
na zebraniach wiejskich. Taka jest 
właśnie procedura. Najpierw projekty 
zatwierdzane są przez mieszkańców 
na zebraniach wiejskich, później tra-
fiają pod obrady Rady Miejskiej, która 

przyjmuje je stosowną uchwałą. Ko-
lejny krok to zwołanie zarządzeniem 
burmistrza odpowiedniego zespołu, 
który będzie monitorował realizację 
POM. W jego skład wchodzi sołtys 
danej miejscowości. 

Podczas sesji Rady Miejskiej pad-
ło ładne sformułowanie mówiące, 
że jest to dokument otwarty. Co to 
oznacza w praktyce?

Oznacza to, że jest to dokument, 
który może ulec modyfikacjom. Może 
się zdarzyć tak, że gdy będziemy pisać 
dokumenty aplikacyjne to część inwe-
stycji wcześniej planowanych może 
ulec pewnym zmianom. Zakładana 
w POM kwota może być inna niż w 
dokumentach we wniosku aplika-
cyjnym, a kwoty te muszą być takie 
same. Wówczas trzeba będzie ponow-
nie zwołać zebranie wiejskie i jego 
uchwałą dokonać modyfikacji i dać do 
zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

Przejdźmy do najważniejszego, 
czyli ile pieniędzy jest do wzięcia?

Bardzo ważna informacja pojawiła 
się w tym tygodniu. Pojawiło się nowe 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi dotyczące szczegółów 
pozyskiwania środków z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mówi 
ono, że można pozyskać środki na 
sołectwa, czyli jeśli w danym sołe-
ctwie są dwie, trzy miejscowości to 
możemy pozyskiwać pieniądze dla 
każdej z nich. Na daną miejscowość 
można uzyskać minimalnie 25 tys. zł 
a maksymalnie 500 tys. zł. Zachowuje 
się przy tym proporcje, że 75 % kwoty 
pochodzi z Programu a 25 % wkładu 
własnego. W związku z tym, że gmina 
Nowogard będzie wnioskodawcą to te 
środki powinny się znaleźć w jej bu-
dżecie. W jednym naborze wniosków 
można przedstawić trzy projekty, 
więc podczas naboru będziemy mogli 
wnioskować o dofinansowanie trzech 
POM, bądź na kwotę 1,5 mln zł na 
zrealizowanie zadań w kilku miejsco-
wościach np. kompleksowy remont 
czterech czy pięciu placów zabaw, 
świetlic czy budowę boisk.

Czy każda wieś dostanie pienią-
dze?

Nie. To musimy otwarcie i szczerze 
powiedzieć. Jeśli chodzi o dokumen-
tacje strategiczną to my jesteśmy przy-
gotowani, mamy Plany dla wszystkich 
sołectw. Może się jednak pojawić 
problem w kwestii zabezpieczenia 
środków w budżecie. Jest to plan na 
lata 2007 – 2013 z możliwością rea-
lizacji projektów do roku 2015, więc 

gdyby pozyskiwać środki dla czterech 
– pięciu miejscowości rocznie to teore-
tycznie jest realne pozyskać pieniądze 
dla każdej miejscowości. Ale pamiętaj-
my o konkurencji, jest jej mnóstwo w 
naszym województwie, każda będzie 
starała się zabiegać o te środki i ta 
pula kiedyś się skończy. Dlatego nie 
zakładamy, że uda nam się pozyskać 
środki dla wszystkich. Jeżeli będzie 
to 30-40 % miejscowości, które mają 
POM to uznam to za sukces.

Od czego zależy czy dana wieś 
dostanie pieniądze? Od aktywności 
lokalnej społeczności? Od jej zaan-
gażowania?

Tak, to jest kluczowa kwestia. Zespół, 
który będzie zajmował się typowaniem 
miejscowości do dofinansowania bę-
dzie brał pod uwagę szereg kryteriów, 
ale przede wszystkim to czy w danej 
miejscowości jest odpowiednia grupa 
ludzi. Przygotowując materiał do 
POM mamy pogląd na wszystkie 33 
sołectwa, wiemy co dzieje się w po-
szczególnych miejscowościach, wiemy 
jaka jest aktywność poszczególnych 
społeczności. Ta jest bardzo różna. Są 
miejscowości, które już teraz realizują 
pewne zadania, mieszkańcy zakładają 
stowarzyszenia. Mamy tu przykład 
Wojcieszyna, Miętna, Strzelewa, Błot-
na, Dąbrowy, gdzie stowarzyszenie 
już jest zarejestrowane i już pozyskują 
pierwsze środki. Otrzymaliśmy infor-
mację z Urzędu Marszałkowskiego, że 
Stowarzyszenie „Antonówka” z Błotna 
otrzymało w ramach otwartego kon-
kursu ofert dofinansowanie na działa-
nia sportowe. A więc pierwsze sukcesy 
już są, to pokazuje aktywność tych 
społeczności, więc wiadomo, że takie 
miejscowości powinny być, oczywiście 
w cudzysłowu, nagradzane.

Kto decyduje o kolejności realiza-
cji inwestycji? 

To będzie zawarte w dokumen-
tacji konkursowej, we wniosku o 
dofinansowanie, który my będziemy 
przygotowywać. Więc decyzja będzie 
należała do zespołu odpowiedzialnego 
za zarządzanie i koordynację, który 
zostanie powołany zarządzeniem bur-

mistrza. Ten zespół na podstawie ana-
lizy aktywności w danej miejscowości, 
założonych inwestycji, przekładając to 
na środki w budżecie, pokaże, jakie in-
westycje powinny być zrealizowane w 
pierwszej kolejności. Jest duży nacisk, 
aby to były miejsca spotkań, miejsca 
gdzie mieszkańcy mogliby wspólnie 
coś zrobić, czyli generalnie świetlice. 

Kiedy rozpocznie się pozyskiwanie 
pieniędzy?

Urząd Marszałkowski nie chce od-
powiedzieć jednoznacznie na to pyta-
nie gdyż nie ma jeszcze odpowiednich 
dokumentów regulujących kwestię 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. W tej chwili odbywa się to na 
zasadzie decyzji Ministerstwa Rolni-
ctwa i pewnych decyzji legislacyjnych 
w Sejmie. Ale jesteśmy optymistami i 
mam nadzieję, że w drugiej połowie 
roku będzie pierwszy i być może nie 
ostatni w tym roku nabór wniosków 
do programu i myślę, że będziemy już 
przygotowani.

Według słów radnych w Żabówku 
chcą wybudować plac zabaw za 560 
tys. zł, ale jedna wieś może pozyskać 
najwyżej 500 tys. zł. Czy nie będzie 
tak, że POM będą listą marzeń z ga-
tunku tych nieziszczalnych?

Są POM gdzie łączna kwota szacun-
kowa inwestycji przekracza 1 mln zł. Są 
takie gdzie jest to 200 – 300 tys. zł. Są 
to pewne szacunki wynikające m.in. z 
ceny materiałów, pozyskania gruntów 
itp. Stanowczo dementuję, otóż kwota 
zaplanowana na wybudowanie placu 
zabaw w Żabówku wynosi 90 tysięcy 
złotych, natomiast łączna kwota pla-
nowanych zadań w tej miejscowości 
jest zaplanowana na kwotę 560 tysięcy 
złotych. To jest Plan, który będzie mu-
siał być dostosowany do dokumentacji 
konkursowej. Jeżeli wstępny koszto-
rys wykaże, że wybudowanie placu 
będzie kosztowało 100 tys. zł to taki 
zapis pojawi się w POM. Zostanie on 
zmieniony i dostosowany do realiów 
wynikających z kosztorysu.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński
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Podróż do Iranu z Maciejem 
Tumulcem

Opowieść o fascynującej wyprawie do Iranu wysłuchali wszyscy ci, którzy 
zdecydowali się zawitać w piątkowe popołudnie do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

Opowieść tę snuł Maciej Tumulec, 
który wraz z Pawłem Ceranką 
zdecydował się na wyprawę auto-
stopem do Iranu przez Ukrainę, 
Rumunię, Bułgarię, Turcję, Gruzję, 
Armenię i Górny Karabach. Wszyscy, 
którzy zdecydowali się na wizytę w 
Bibliotece mogli posłuchać o nie-

prawdopodobnej wprost gościnności 
Gruzinów, niesamowicie niskich 
cenach i  o tym, że większość 
podróżujących po tym kraju turystów 
to nasi rodacy. Mogli obejrzeć również 
zdjęcia niezwykle ciekawych miejsc, 
które dwóch młodych podróżników 
napotkało na swojej drodze. A skąd 
pomysł na tak egzotyczną wyprawę?

„Trzeba spojrzeć na mapę, trzeba 
pozbierać informacje na temat poszc-
zególnych krajów lub mieć kolegów, 
którzy nas tym zainteresują. Tak było 
w moim przypadku. – mówi Maciej 
Tumulec – Oni byli rok wcześniej 
w Iranie, zaczęliśmy drążyć temat i 

zainteresowała nas Gruzja. Jechaliśmy 
pięć tygodni różnymi środkami loko-
mocji, przede wszystkim stopem. 
Były momenty nieciekawe, ale ogól-
nie było dużo bezpieczniej niż się 
spodziewaliśmy. Choć w Stambule 
goniono nas za to, że w jednym barze 
wystawiono nam rachunek za cole na 

50 euro. Mimo to warto, bo wcale nie 
jest niebezpiecznie. Już dziś planuję 
kolejną podróż, również w podobnym 
kierunku. Tym razem będzie to Turk-
menistan.” 

Jeśli ktoś chciałby przeczytać 
relację z tej podróży, może wpisać 
poniższy link: http://www.bezdroza.
com/relacje,Szaszlyki_i_Kalachy__
czyli_nasza_droga_do_Iranu,699.
html?SID=04ae5f37acf31f631e2d33
618b1d81de 

Znajdzie tam opowieść spisaną 
przez Macieja Tumulca.

ag 
foto Ag i F. Karolewski

Jeden z nowogardzkich 
modelarzy Tomasz Damas 
zaprezentował swój model 
statku, który zdobywał na-
grody na wielu konkursach 
i pokazach. Wkrótce, wraz 
ze swoimi kolegami, pokaże 
ich więcej. Będzie to kole-
jne spotkanie z cyklu „No-
wogard – miasto ciekawych 
ludzi” zorganizowane przez 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej. Jego 
członkowie apelują do wszyst-
kich mieszkańców, którzy mają 
ciekawą pasję czy niesamowite 
przeżycia o kontakt.

Dworzec w Wyszomierzu 
w końcu rozebrany

Pół roku po naszej interwencji mieszkańcy Wyszomierza doczekali się 
rozbiórki zdewastowanego budynku dworcowego. Teraz czekają na wiatę.

Rozsypujący się budynek dworco-
wy chluby miejscowości nie przynosił. 
Zawalony dach, rozsypane mury stra-
szyły podróżujących pociągiem. W 
sierpniu ub.r. poprosiliśmy dyrekcję 
szczecińskiego Oddziału Gospodaro-
wania Nieruchomościami PKP SA o 
zainteresowanie się sprawą. Firma ta 
zwlekała z podjęciem jakiejś decyzji, 
ale w końcu, po pół roku oczekiwa-

nia w miejscu zagrażającej życiu i 
zdrowiu rudery jest uprzątnięty plac. 
Mieszkańcy Wyszomierza liczą, ze to 
jeszcze nie koniec, że wkrótce stanie 
tam wiata przystankowa, w której 
pasażerowie korzystający z usług 
kolei będą mogli schronić się przed 
wiatrem i deszczem.

ag

NDK

Oferta artystyczna 
na m-c marzec 2008 r.:

- 04.03.2008 r. (wtorek), godz. 8.00, 10.00, 12.00 Nowogardzki Dom 
Kultury i Agencja Artystyczna „Joanna” z Kielc są organizatorami zorgani-
zowanych  spektakli dla młodzieży pt. „Zdążyć przed Panem Bogiem” oraz 
„Wspomnienia narkomanki”. 

- 05.03.2008 r. (środa), godz. 18.00 Nowogardzki Dom Kultury (sala 
widowiskowa) zaprasza na spektakl z okazji święta Nowogardu pt. „A radości 
będzie tyle” w reż. Lecha Jurka. Wstęp bezpłatny.

- 08.03.2008 r. (sobota), godz. 17.00 Nowogardzki Dom Kultury (sala 
widowiskowa) zaprasza na spektakl z okazji Dnia Kobiet pt. „Gwiezdne wojny 
czyli sceny z życia Wenusjanek i Marsjan” wg scenariusza Edyty Turowskiej, 
reż. Jolanta Gornowska. Wstęp bezpłatny. 
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PRZEKAŻ l % SWOJEGO PODATKU NA 

REHABILITACJĘ 10-MIESIĘCZNEJ

NIKOLI ŻUKOWSKIEJ

Drodzy Państwo, 1% swojego po-
datku możecie przekazać na leczenie i 
rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Moja córeczka Nikola urodziła się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową 
na przejściu kręgosłupa piersiowo-
lędźwiowego, ma całkowicie bezwładne 
nóżki i wymaga codziennej rehabilitacji 
oraz specjalistycznej pielęgnacji, by w 
przyszłości mogła funkcjonować samo-
dzielnie. Koszty związane z codzienną 

rehabilitacją i pielęgnacją tak chorego 
dziecka dalece przewyższają moje 
dochody, koszt 2-tygodniowego tur-
nusu rehabilitacyjnego wynosi 3700 
PLN, a Nikola musi jeździć kilka razy 
do roku na taki turnus.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja posiada status Orga-
nizacji Pożytku Publicznego (OPP),

KRS: 0000037904
Aby pieniądze trafiły bezpośrednio 

na konto Nikoli w Fundacji, należy w 
zeznaniu podatkowym:

PIT-28 : póz. 135, PIT-36 : póz. 311, 
PIT-36L: póz. 107, PIT-37 : póz. 123 
PIT-38 : póz. 59 wpisać:

Na leczenie i rehabilitacje Nikoli 
Żukowskiej, numer konta : 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362 „

Wszystk im,  którzy  chcie l iby 
wspomóc rehabilitację Nikoli bardzo 
serdecznie dziękuje.

Mama Nikoli

Wnioski o premie dla 
młodych rolników mogą być 
wysyłane do ARiMR pocztą!

Od 3 marca 2008 roku uprawnieni rolnicy mogą składać wnioski o przyz-
nanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 
2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz., 1443 z późn. zm) „Wniosek o przyznanie 
pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleco-
nym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, 
właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.” Oddziały 
Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa urzędują 
od poniedziałku do piątku od godz. 8.15

O przyznanie pomocy mogą ubiegać 
się wyłącznie osoby, które nabyły 
gospodarstwo rolne i rozpoczęły 
prowadzenie działalności rolniczej 
nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wni-
osku o przyznanie pomocy. W dniu 
złożenia wniosku o pomoc, powi-
erzchnia posiadanego gospodarstwa 
rolnego powinna być nie mniejsza 
niż średnia powierzchnia gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym w 
województwie, w którym położone 
jest gospodarstwo. W przypadku, 
gdy ta średnia dla województwa jest 
niższa niż średnia dla kraju, wówczas 
powierzchnia użytków rolnych w 
posiadanym gospodarstwie nie może 
być mniejsza niż średnia powierzch-
nia gruntów rolnych w gospodarstwie 
rolnym w kraju. 

Informacja o średniej powierzchni 
gruntów rolnych w gospodarstwie 
w poszczególnych województwach 
oraz średniej powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie w kraju za 
rok 2007, dostępna jest na stronie 
internetowej ARiMR www.arimr.gov.
pl (SPRAWDZIŁEM (dopisek LMM): 
średnia krajowa za 2007 rok – 9,91 ha, 
w województwie zachodniopomor-
skim – 29.18 ha)

Kwota, o którą mogą wnioskować 
rolnicy jest niebagatelna i wynosi 

50 000 złotych. Co najmniej 70% 
tej kwoty młody rolnik powinien 
przeznaczyć na realizację inwestycji 
określonych w planie rozwoju gos-
podarstwa. Środki finansowe mogą 
być przeznaczone m.in. na: budowę 
i modernizację budynków wyko-
rzystywanych do produkcji rolnej; 
zakup maszyn, urządzeń, instalacji; 
zakładania i wyposażania sadów i 
niektórych plantacji wieloletnich; 
zakup gruntów rolnych lub stada 
podstawowego zwierząt. Wypełnienie 
samego wniosku o pomoc to nie 
wszystko. Do niego trzeba dołączyć 
załączniki (m.in. plan rozwoju gos-
podarstwa). Formularz wniosku  
o przyznanie pomocy oraz wzory 
załączników udostępnione SA na 
stronie internetowej ARiMR www.
arimr.gov.pl

Cała pula środków zostala podzielo-
na na poszczególne województwa. 
Nasze województwo ma środki w 
wysokości 17 396 415 złotych i ma 
być przyznana dla 347 rolników. 
Gdy wpłynie do Agencji 418 wni-
osków (120% puli) przyjmowanie 
dalszych wniosków zostanie wstrzy-
mane.Wnioski przyjmowane są od 
3 marca, aż do wyczerpania limitu, 
jednak nie dłużej niż do 30 czerwca.

Opr. LMM

Apel do Pedagogów 
i Uczniów !

Franciszek Karolewski rozpoczyna opracowywać monografię szkolnictwa 
na Ziemi Nowogardzkiej od roku 1945 do chwili obecnej.

W związku z tym nasz apel – wszyscy którzy mają z tego okresu dokumen-
ty, zdjęcia, kroniki, pamiątki proszeni są o kontakt z autorem lub redakcją 
„Dziennika Nowogardzkiego”. Wszelkie materiały po skopiowaniu zostaną 
zwrócone ich właścicielom.

Szczegónie autorowi zależy na materiałach faktograficznych z pierwszych 
lat osadnictwa w Nowogardzie. Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Red.

Młodzieżowa Rada Miejska

Lekcja samorządności
Już po raz drugi w sali obrad Ratusza zebrała się Młodzieżowa Rada 

Miejska. Na czwartkowej sesji młodzież z nowogardzkich szkół ponadgim-
nazjalnych rozmawiała o programie długiego majowego weekendu.

Co prawda większość programu 
była już zatwierdzona, ale Rada na-
niosła pewne poprawki dokładając 
kilka swoich punktów m.in. w cało-
ści planując atrakcje przewidziane 
na niedzielę 4 maja. O programie 
tegorocznej majówki będzie jeszcze 
okazja napisać szerzej, ale już teraz 
możemy stwierdzić, że zapowiada się 
bardzo atrakcyjnie. Miłośnicy rocko-
wego grania będą mogli posłuchać 
na żywo Braci Cugowskich, zwo-
lennicy jeszcze cięższych dźwięków 
z pewnością ucieszą się na koncert 
zespołu Nikt, natomiast fani hip hopu 

będą mieli okazję obejrzeć koncert 
szczecińskiego rapera Łony, którego 
poczucie humoru i swoisty luz może 
poruszyć nawet tych, którzy nie prze-
padają za tego typu rymami.

Poza tym wybrano członków komi-
sji kultury, sportu i promocji.

Jak na razie jest to tylko swoista 
lekcja samorządności, ale jeśli pomysł 
istnienia Młodzieżowej Rady Miej-
skiej sprawdzi się to jesienią odbędą 
się prawdziwe wybory a jej działanie 
stosowną uchwałą usankcjonuje do-
rosła Rada Miejska.

ag

Przypominamy!!

O „Konkursie na palmę 
wielkanocną”

Termin dostarczania prac* do 12.03.2008 r. do pracowni plastycznej – gabi-
net nr 20w Nowogardzkim Domu kultury, Plac Wolności 7

Każda praca winna być opatrzona: 
- imieniem, 
- nazwiskiem,
- wiekiem,
- adresem autora.
Wyklucza się prace zbiorowe
*Organizatorzy nie zwracają prac przyniesionych na konkurs.
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Widok  z  kościelnej  wieży

 Przez siedem dni ferii dzieci w 
formie zabawy kształciły podstawowe 
umiejętności objęte standardami 
egzaminacyjnymi: czytania, pisania, 
rozumowania, wykorzystania wiedzy 
w praktyce, a w części wypoczynkowej 
spędzały czas na grach i zabawach na 
świeżym powietrzu. Projektem objęte 
zostały przede wszystkim dzieci z kl. V 
– VI.  W czasie zajęć uczniowie twor-

zyli mapę szkoły i boiska szkol-
nego. Przy pomocy własnych 
kroków odmierzali długości 
ścian, boiska i pozostałą część 
terenu szkolnego, a następnie 
przeliczając kroki na metry 
i centymetry rysowali plan. 
Projektowali i własnoręcznie 
wykonywali zaproszenia, twor-
zyli diagramy, obliczali ko-
szt wycieczki, pisali zimowe 
opowiadanie i ilustrowali je 
rysunkami, porozmawiały z 

listonoszem, uczyły się też japońskiej 
sztuki składania papieru czyli origami 
i jak na detektywów przystało dzień 
po dniu udawało się im rozwiązać 
nawet najbardziej zawikłane zagadki. 
Jeden z dni przeznaczony był również 
na wyjazd do Szczecina, do teatru 
„Pleciuga” na spektakl  „Ferdynand 
Wspaniały”. W programie wycieczki  
było także zwiedzanie miasta. 

Pożyteczne ferie 2008 
w Długołęce

Na wniosek Rady Sołeckiej i Sołtysa oraz pomocy pani dyrektor Danuty 
Ziółkowskiej, nauczycielek Magdaleny Sawickiej i Łucji Goc,  oraz wsparciu 
pracowników Wydziału Rozwoju Lokalnego, pozyskano  środki finansowe z 
Fundacji Wspomagania Wsi  na przeprowadzenie ciekawych zajęć dla grupy 
20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Długołęce. Projekt zatytułowany był 
„Uczę się bawiąc czyli-jak zostać feryjnym detektywem”.

Podsumowania zajęć dokonali 
sami uczniowie, udzielając odpow-
iedzi na pytania zawarte w ankiecie 
ewaluacyjnej. Oto niektóre wypow-
iedzi uczestników: Na zajęciach 
dowiedziałem się: jak składać origami, 
co to jest plan, co to jest zawiadomienie, 
poznałem pracę listonosza. Odkryłem, 
że: w szkole mi się nie nudziło, ferie w 
szkole mogą być bardzo pożyteczne, 
w szkole jest wesoło, potrafię być cier-
pliwa i umiem robić różne rzeczy. 
–Chciałbym, żeby: jeszcze raz były 
takie ferie, jeszcze raz mieć takie zajęcia, 
pojechać do Szczecina, narysować 
plan. 

W ostatnim dniu zajęć rozstrzygnięto 
także konkurs na feryjnego detek-
tywa. Na dziesięć zadań można było 

uzyskać 29 punktów.  Wyłoniono 
trzech feryjnych detektywów: Klaudię 
Husarz, Malwinę Berezowską, Dami-
ana Adameczka. Cała trójka uzyskała 
maksymalną ilość punktów. Gratu-
lujemy! 

Podsumowując należy podkreślić 
dobrą współpracę Rady Sołeckiej z 
Długołęki z dyrekcją szkoły, nauczy-
cielami i pracownikami z Wydziału 
Rozwoju Lokalnego. Skorzystali na 
tym uczniowie Długołęki, Krasnołęki 
i Wyszomierza. Miejmy nadzieję, że 
udział w zajęciach  to rzeczywiście „ 
Pożyteczne ferie”, które przyczynią się 
to do uzyskania wysokich wyników na 
sprawdzianie po klasie szóstej.

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 

Pokaz kulinarny firmy 
„Hortino”

HOROSKOP
Baran 
- Przed Tobą pracowity tydzień. Niestety, jak zawsze jesteś zbyt zajęty 
drobiazgami. Mógłbyś w końcu zadziałać w jakiejś konkretnej spra-
wie, ale chyba jesteś na to zbyt leniwy?!

Byk -  Musisz w końcu wziąć się za realizację swoich marzeń. Jak 
mówią „ dla pewnego swego i chcącego nic trudnego” Jednak nie idź 
po trupach do celu, po prostu przemyśl, czy warto ryzykować?
Bliźnięta - Dlaczego wiecznie zgrywasz materialistę!  Każdy wie, 
ze kariera jest bardzo ważna, ale to nie musi łączyć się z bezwzględ-
nym zyskiem. Pozazdrościć Ci tylko wytrwałości, silnego charakteru, 
dzięki którym na pewno zajdziesz daleko!

Rak - Wszyscy denerwują się Twoim brakiem czasu zaniedbywa-
niem bliskich. Czasami jednak, żeby osiągnąć cel trzeba z czegoś zre-
zygnować, ty z rezygnowałeś z towarzystwa przyjaciół. Czas pokaże, 
czy trafny wybór.

Lew - Nie pozwól na to, by ktoś podstępnie owinął Ciebie wokół 
palca! Sam dobrze wiesz, komu możesz ufać, a kto na to nie zasługu-
je. Wszystko będzie dobrze, jeżeli zaufasz swojemu sercu i intuicji.

Panna - W tym tygodniu czeka Cię wiele atrakcji i niesamowitych 
zdarzeń. Jednak, by czuć się swobodnie zainwestuj w siebie i zacho-
waj umiar. Nowym znajomym pokaż się z najlepszej strony.

Waga - Czujesz przepływ życiowej mądrości? Może to efekt zda-
nego egzaminu, a może jednak miłość otworzyła Ci oczy na wiele 
spraw, o których wcześniej nie miałaś pojęcia!?

Skorpion - Masz wiele zaległości, będzie Ci ciężko je nadrobić, ale 
masz teraz siłę, którą powinieneś wykorzystać. Niezależnie od tego, 
czy znów napotkasz przeszkody na swojej drodze, powalcz trochę o 
to, na czym Ci zależy!
Strzelec - Po co szpanujesz, przecież nie masz, przed kim! Wydaje 
Ci się, że jesteś niezastąpiony i najbardziej pożądany w całym towa-
rzystwie, ale niektórzy mają już dość Twoich popisów! Ustatkuj się 
na jakiś czas!

Koziorożec - Nie wiesz, którą drogą iść? Na tym etapie swojego 
życia już powinieneś wiedzieć, co stanowi jego sens! Nikt teraz nie 
będzie w stanie Ci pomóc w dokonaniu wyboru, musisz radzić sobie 
sam.

Wodnik - Nie wchodź teraz w żadne niejasne układy. Ktoś będzie 
próbował kopać pod Tobą dołki, ale nie będziesz podejmował po-
chopnych decyzji, z pewnością je ominiesz.

Ryby - Zatrzymaj się na chwilę, nie uciekaj przed czymś, co istnie-
je tylko w Twojej wyobrażani. Spokojnie porozmyślaj, a na pewno 
dojdziesz do wniosku, że problemy, które Cię otaczają naprawdę nie 
istnieją. Po prostu wszystko wyolbrzymiasz!

29 lutego naszą szkołę odwiedzili 
przedstawiciele firmy „HORTINO” 
, która specjalizuje się w produkcji 
mrożonek, natomiast produkty są 
sprzedawane pod marką „POLTI-
NO”.  Firma mieści się w Leżajsku. 
W spotkaniu uczestniczyły wszyst-
kie klasy Technikum Żywienia i Go-
spodarstwa Domowego.
Przedstawiciele firmy Hortino pre-
zentowali swoje wyroby: dania goto-
we, mieszanki kompotowe, warzywa 
i owoce. Przedstawiciele firmy spo-
rządzali potrawy w bardzo krótkim 
czasie. Wygłosili również prelekcje 
na temat wartości odżywczych znaj-
dujących się w mrożonkach.  Firma 
zorganizowała konkurs na potrawę 
z wykorzystaniem ich mrożonek.
W konkursie wzięły udział 4 zespoły 
złożone z 3 osób. Każda z grup mu-
siała wykonać inną potrawę, którą 
wylosowała. Sporządzenie potraw 
zajęło każdej grupie 30minut, na-
stępnie komisja złożona z Dyrekcji 
szkoły i przedstawicieli firmy Horti-
no wyłonili zwycięzcę konkursu.
Najsmaczniejszą potrawę przyrzą-
dzili uczniowie z klasy I TŻ Ewelina 
Drozd, Kinga Golonka, Joanna Ar-
dan. Nasi młodsi koledzy przygoto-

wali „zapiekankę z brokułami” .
II miejsce zajęli przedstawiciele kla-
sy III TŻ Marta Smykla, Iwona Pie-
trzak, Anna Turek za potrawę  „wa-
rzywa zapiekane pod beszamelem”.
III miejsce zajęli przedstawiciele 
klasy II TŻ Krzysztof Sobiechowski, 
Anita Klinkiert, Katarzyna Wagner 

za potrawę „warzywa po meksykań-
sku”. 
Przedstawiciele klasy IV TŻ Joan-
na Gizińska, Monika Wesołowska, 
Małgorzata Bobrowicz przyrządzili 
„zupę krem z kalafiora i groszku”. 
Każdy zespół otrzymał upominki 
od firmy: książki, fartuchy i akceso-
ria kuchenne.

Turniej piłki koszykowej
29.02.2008 w ZSP odbył się turniej o mistrzostwo Nowogardu Szkół Ponad-
gimnazjalnych. W turnieju  wzięły udział drużyny z nowogardzkich szkół 
średnich : LO nr 2, ZSO nr 1, ZSP Nowogard. Mecze zakończyły się wyni-
kami:
1 mecz ZSP- LO 2       32:30
2 mecz LO 2- ZSO 1   21-66
3 mecz ZSP- ZSO 1     36:29
Turniej wygrała drużyna z ZSP Nowogard, którą prowadzi Pan Zbigniew 
Ceranka
2 miejsce ZSO nr 1- opiekun Łukasz Podemski
3 miejsce LO nr 2 -  opiekun Andrzej Nowak.
W ZSP Nowogard wystąpili następujący zawodnicy: Mariusz Kolibowski , 
Patryk Kamiński ,  
Dominik Przywecki , Arkadiusz Wojciechowski , Adam Mościński , Prze-
mysław Skorupa ,  Łukasz Baranowski , Błażej Grygiel , Marcin Szymera 
,Karol Grzelak, Patryk Szatkowski , Karol Iwan, Mateusz Jeż .
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• bizuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• bizuteria sztuczna, 
• upominki

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu

(przeniesiony ze sklepu 
przy aptece Jantar)
zaprasza

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

W.P. Finance 
Plac Wolności 9 pok. 7a

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 

•
•
•
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KREDYTY BANKOWE

Firma Futrex jest producentem karmy dla norek 
Nasz produkt jest sprzedawany w kraju i zagranicą.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy 

poszukujemy  pracownika na stanowisko:
Mechanik 

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenie   - zasadnicze zawodowe,
• doświadczenie  - minimum 2 lata pracy w zawodzie,

Pracodawca oferuje:
• wynagrodzenie w wysokości - 2000,00 PLN brutto
• premia uznaniowa do  - 20%
Prosimy o składanie CV do dnia 14.03.2008r na adres:

Firma Futrex
72-100 Goleniów

Żdzary 1
lub 

na adres email: mwfutrex@poczta.onet.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 

/091/ 407-12-66 lub /091/418-05-46 lub /091/418-05-47

Na wesoło
Obieg informacji

Po rozmowach z Czytelnikami, (przy pełnym dla Nich szacunku) 
przypomina mi się stary wojskowy dowcip.

Pułkownik do majora:
-Jutro o 9.00 nastąpi zaćmienie Słońca, co nie zdarza się każdego dnia. 

Niech wszyscy żołnierze wyjdą na plac ćwiczeń. Będę im udzielał wyjaśnień. 
W razie deszczu, ponieważ i tak nic nie będzie widać, niech żołnierze zbiorą 
się na sali gimnastycznej.

Major do kapitana:
-Na rozkaz pułkownika jutro o 9.00 odbędzie się uroczyste zaćmienie 

Słońca. Jeśli zajdzie konieczność deszczu, pan pułkownik wyda na sali gim-
nastycznej oddzielny rozkaz, co nie zdarza się każdego dnia.

Kapitan do porucznika:
-Jutro o 9.00 nastąpi zaćmienie Słońca przez pułkownika. W razie deszczu 

zaćmienie odbędzie się na sali gimnastycznej, co nie zdarza się każdego 
dnia.

Porucznik do sierżanta:
-Jutro o 9.00 pułkownik zaćmi Słońce, co nie zdarza się każdego dnia. W 

wypadku wystąpienia innych okoliczności pułkownik nie zaćmi Słońca, tylko 
salę gimnastyczną.

Sierżant do kaprala:
-Jutro o 9.00 nastąpi zaćmienie pułkownika z powodu Słońca. Jeżeli w tym 

czasie będzie padał deszcz, co nie zdarza się każdego dnia, zebrać wszystkich 
na placu ćwiczeń.

Dwaj szeregowi między sobą:
-Słyszałeś rozkaz? Jutro o 9.00 będzie padał deszcz, a Słońce zaćmi puł-

kownika na sali gimnastycznej. Cholera, niestety nie zdarza się to każdego 
dnia...

Ponieważ w mieście nie ustaje dyskusja o budowie obwodnicy napisałem 
o aktualnym zaawansowaniu planów budowy opierając się na wypowiedzi 
Ministra Infrastruktury.

Napisałem wyraźnie – poseł interpelował u ministra co znaczy tylko tyle, że 
zapytał ministra o stanie prac nad obwodnicą. Czytelnik oburzony na posła 
powiedział, że poseł, który nam załatwił obwodnicę do nas przyjeżdżał nie 
będzie i zatruta woda go nie interesuje!                                               

LMM
REKLAMA
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Mieszkanie własnościowe 40 m 

kw, podwyższony standard za-
mienię na większe lub mały dom 
z dopłatą. Tel. 516 184 902.

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe o pow. 113,3 m kw w 
starym budownictwie, I piętro, 
co gazowe + garaż przy ul. 3 Maja 
19/2. Tel. 0609 686 797.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
w Żabówku na kawalerkę (par-
ter) w Nowogardzie, ewentualnie 
sprzedam. Tel. 091 39 106 73.

• Sprzedam lub zamienię na No-
wogard mieszkanie 2 pokojowe o 
powierzchni 54,5 m kw w bloku 
czterorodzinnym Słajsino. 1250 
zł za m kw. Tel. 507 845 881 lub 
507 619 358.

• Zamienię kawalerkę w cen-
trum miasta na parte-
rze na większe z dopłatą  
666 162 850 wieczorem.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we, II piętro przy ul. Warszaw-
skiej. Tel. 784 671 459.

• Sprzedam kawalerkę ścisłe cen-
trum ul. Warszawska. Tel. 091 39 
23 259, 514 451 525.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw 
Błądkowo. Tel. 600 695 546.

• Kupię kawalerkę. 501 141 655.
• Wynajmę miejsce w lokalu pod 

tipsy lub fryzjerstwo ul. 3 Maja. 
Tel. 695 42 60 60.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Golf II, 1987 r., 1,8 

benzyna, stan dobry, sportowe 
zawieszenie, ładny wygląd, alu-
felgi, cena 3700 do uzgodnienia. 
Tel. 601 476 065.

• Sprzedam Ford Fiesta, 2006 r., 
poj. 1300, 5 drzwiowy. Tel. 0600 
477 657.

• SPRZEDAM RENAULT SCENIC, 
POJ. 1,6 (110 KM) 16V BENZY-
NA, AUTOMATIC, PRZEBIEG 
34000KM, SREBRNY METALIK, 
WAŻNE PRZEGLĄD, OC, KSIĄŻ-
KA SERWISOWA, BARDZO 
ZADBANY. ABS, 6 POD.POW, 
KLIMATRONIC, 4 EL. SZYBY, 
EL.LUSTERKA, RO/CD, RADIO 
STER. PRZY KIEROW, KOMP.
POKŁADOWY, TAPICERKA 
SKÓRZANO – MATERIAŁOWA 

CZARNA, ALUFELGI, ALARM, 
IMMOBILISER, NOWE OPONY 
LETNIE I ZIMOWE. CENA 28 900 
ZŁ DO NEGOCJACJI. TEL; 0695 
888 970,0510 708 718.

ROLNICTWO  
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. 

Tel. 091 39 21 070.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 

24.
• Pomiar gruntów GPS. 

606 627 663.
• Sprzedam obornik. Tel. 605 85 80 

85.
• Sprzedam ciągnik rolniczy Ur-

sus C-360, cena 15 tys. zł. Tel. 
692 360 084.

• Sprzedam klacz 2 letnią. Tel. 
692 360 084. Cena 3000 zł.

• Sprzedam ziemniaki półwczes-
ne (Karlena) 3 tony. Tel. 091 39 
26 904.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-330 
i przyczepę wywrotkę D-47. Tel. 
091 39 21 606.

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.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(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.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 
zł/ deklaracja. Tel. 695 770 724.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - sze-
roki zakres – również umow-

ne podwykonawstwo. Tel. 0696 
757 393.

• PROBLEM Z KOMPUTEREM? 
Tel. 692 364 824.

• Usługi remontowo – budowlane. 
Tel. 784 053 493.

• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.

• Docieplenia budynków. 
664 189 336.

• Tynki, posadzki – maszynowo. 
Tel. 514 057 148.

• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie 
na wymiar. 606 883 936.

• Tynki tradycyjne i inne remon-
towo – budowlane, tanio, solid-
nie. Tel. 889 498 179.

• Usługi remontowe domów i 
mieszkań, elektryka, hydraulika, 
płytki, panele, stawianie ścian, 
płyty kartonowo – gipsowe, tyn-
ki, gładzie. Tel. 668 695 072.

• Żaluzje – rolety, montaż, napra-
wa, krótkie terminy. Tel. 091 39 
72 656.

• Usługi transportowe 1,5 tony. 
Tel. 503 322 168.

• Przecieranie drzewa, dłużyca tra-
kiem taśmowym, sprzedaż łat, 
desek i krokwi, usługi koparką. 
091 39 18 689, 517  219 627.

• Julex – usługi elektryczno – bu-
dowlane. 607 109 282.

• Lubię sprzątać. Jeżeli nie masz 
czasu chętnie się tym zajmę. Tel. 
661 234 100.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 

rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Dam pracę pielęgniarkom w Da-
nii, min. 2 lata w zawodzie, bar-
dzo dobre zarobki, zakwaterowa-
nie. 691 664 658.

• Restauracja przy stacji paliw w 
Olchowie zatrudni pomoc ku-
chenną. Tel. 091 39 20 733.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 

603 940 459, Słudwia k./Płot. AL-
LEGRO - pralki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, na-

dające się na palety. Tel. 091 38 
53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, 
niemieckie, 1-2 płytowe, różne 
rozmiary także nietypowe dłu-
gości, wysokości, do mieszka-
nia, dmku, warsztatu, Tel. 0691 
686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, 
niemieckie, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł, ogrzewanie + ciepła 
woda, dwufunkcyjne cena 1200 
zł, zapłon iskrowy, gwarancja 
serwisowa, ekonomiczne, tel. 
0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, 
ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, abru, gastro-
nomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 
446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-
we zasobnikowe podgrzewacze 
wody, firmy niemieckiej Vail-
lant, 130,160,190 litr., stoją-
ce, idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej 
wody w domu, koszt 40 zł/ m-c, 
serwisowane cena 1000 zł. Tel. 
0691 686 772.

• SPRZEDAM ZESTAW SIMPLUS 
Z KARTĄ I TELEFONEM NO-
KIA 6020, NOWY W PUDEŁKU, 
NIEUŻYWANY, NA GWARAN-
CJI, CENA 250 ZŁ, TEL: 0605 
522 340.

• SPRZEDAM SZAFKĘ POD ZLE-
WOZMYWAK, PRALKĘ AUTO-
MATYCZNĄ (USZKODZONY 
MODUŁ), DRZWI POKOJOWE 
4 SZT.CENA DO UZGODNIE-
NIA, TEL: 0784 792 270, 091 39 
22 783

• Sprzedam owczarki niemieckie 
szczenięta po rodzicach rodowo-
dowych. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam dwie piły Stihl 0,44 i 
0,64 po 900 zł każda – do nego-
cjacji. Tel. 606 879 329.

• Kupię karbid. 0665 414 064.
• Odddam gruz. Tel. 790 454 752.
• Tanio sprzedam dwie sofy dwu-

osobowe, maszynę walizkową, 
wirówkę do bielizny, cena do 
uzgodnienia. 091 39 26 155, 
dzwonić po 15.00.

• Sprzedam maszyny stolarskie 
używane, Wiejska 11, Nowo-
gard. Tel. 091 39 21 186.

• Sprzedam ladę chłodniczą i rega-
ły sklepowe. Tel 091 39 21 257.
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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

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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 03.03.2008r.
OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Ślusarz – spawacz
2. Monter stolarki PCV +Pr.
jazdy kat.”B”
3. Strażnik więzienny, psy-
cholog, wychowawca
4. Inż.budownictwa
5. Księgowy
6. Nauczyciel naucz.zintegrowanego
7. Operator żurawia budowlanego
8. Mechanik-operator koparki
9. Nauczyciel informatyki
10. Listonosz miejski
11. Pracownik produkcji
12. Projektant-selektor odzieży 
(j.ormiański)
13. Stolarz
14. Ratownik medyczny
15. Nauczyciel j.angielskiego
 OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca B+C ( Łozienica )
2. Pakowacz drobiu (Szczecin Dąbie)
3. Fryzjer  ( Szczecin )
4. Pracownik produkcji (Szczecin)
5. Recepcjonista, parkingowy, 
kelner, kucharz  (Łukęcin)
6. Spedytor (Wolin)
7. Kierowca-dostawca wody 
(teren województwa)

OFERTY SZKOLEŃ
1.Cieśla budowlany
2.Dekarz -blacharz
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 dyskr yminujących 
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 powier-
zeniem 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



114-6.03.2008 r. 

Sparingi Pomorzanina

Ina za mocna
Czwartligowy słabeusz okazał się zbyt mocny dal ostatniego piątoligowca. 

W sobotę Pomorzanin przegrał w Goleniowie z tamtejszą Iną 3:0.
Pierwsza bramka padał już pięć 

minut po rozpoczęciu meczu. Po 
zbyt krótkim wybiciu „piątki” przez 
Ł. Marszałek, jeden z miejscowych 
znalazł się sam przed Dwojakiem i 
celnym uderzeniem otworzył wynik 
meczu. Dziesięć minut później było 
już 2:0. Akcja prawą stroną zakończy-
ła się dośrodkowaniem w pole karne 
i skutecznym wykończeniem. Wynik 
meczu ustalony został w 55. minucie 
spotkania. Kolejna akcja prawą stroną 
zakończona dośrodkowaniem, ude-
rzenie głową i przelobowany bram-
karz Pomorzanina nie maił szans na 
skuteczną interwencję. 

Najbliżej zdobycia bramki dla Po-
morzanina był M. Miklas, ale po jego 
strzale piłka odbiła się od słupka.

Nasz zespół zagrał bez kilku za-
wodnikó m.in. Skórniewskiego, 
Gołdyna, Noska i Lembasa.

„Podczas meczu widać było dużą 
różnicę między naszym zespołem a 
Iną. Szukając pocieszenia w całej tej 
mizerii mogę powiedzieć, że wytrzy-
małościowo zaprezentowaliśmy się 
całkiem dobrze.” – powiedział po me-
czu trener nowogardzkiego zespołu 

Zbigniew Gumienny.
Pomorzanin zagrał w składzie: 

Dwojak (Skrzypa) – Borowik, Ł. Mar-
szałek, T. Marszałek, Kram, Nieradka, 
Galus, M. Miklas, Wielgus, Majczyna, 
Gronowski. Na zmiany wchodzili: 
Pastusiak i Budzich.

Kolejny mecz kontrolny Pomorza-
nin miał rozegrać z Arkonią Szczecin. 
Niestety, pogody długoterminowe są 
mało sprzyjające dla piłkarzy więc 
nie wiadomo czy mecz dojdzie do 
skutku.

Andrzej Garguliński
foto arch.

Halowa liga LZS

Błotno atakuje lidera
W najbliższą sobotę w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbędzie 

się dziesiąta kolejka halowej ligi piłkarskiej LZS. Początek pierwszego 
spotkania o 18.30.

Terminarz tegorocznych rozgry-
wek ułożył się tak, że w najbliższą 
środę znowu kibice będą mogli obej-
rzeć mecz na szczycie. W ostatnim 
spotkaniu kolejki drugie w tabeli 
Błotno będzie próbowało zdetroni-
zować świeżo upieczonego lidera, 
czyli Osowo. Jeśli ten mecz zakończy 
się remisem, liderem będzie mogła 
zostać Ostrzyca. Warunkiem jest jed-
nak pokonanie poprzedniego lidera 
z Wołowca.

Zestaw par:
18.30 Nowogard – Karsk,
18.42 Sikorki – Jarchlino, 
18.54 Miętno – Długołęka,
19.06 Kulice – Żabowo,
19.18 Oldboje – Dąbrowa,
19.30 Słajsino – Wierzbięcin,
19.42 Ostrzyca – Wołowiec,
19.54 Wyszomierz – Wojcieszyn,
20.06 Błotno – Osowo.
Andrzej Garguliński

Bosman z Kurasem, 
Matlakiem i Adamczukiem

Zapraszamy kibiców Nowogardu 
na pokazowy trening piłkarski w 
wykonaniu trenera Pogoni Szczecin 
Mariusza Kurasa oraz czołowych 
zawodników tego klubu Grzegorza 
Matlaka i Dariusza Adamczuka. Z 

zawodnikami Bosmana Nowogard 
trening odbędzie się w najbliższy 
czwartek o godzinie 18.00 w hali Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących przy 
ulicy Bohaterów Warszawy.

Andrzej Szafran

Szach i mat
W niedzielę 24.02.2008 r. w klubie 

„Pomorzanina” Nowogard, przy 
placu „Szarych Szeregów” rozegra-
no otwarty turniej szachowy. Grano 
w 2 kategoriach „Open” i „Junior”. 
Na zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach czekały 2 puchary ufun-
dowane przez Radę Miejsko-Gminną 
Zrzeszenia LZS, która nie tylko że 
ufundowała puchary i była organiza-
torem zawodów ale jest na terenie na-
szej gminy jedynym propagatorem tej 
uczącej logicznego i matematycznego 
myślenia gry. Turniej rozgrywano 
systemem szwajcarskim a pary koja-
rzono za pomocą komputera. Grano 
9 rund po 15 minut dla zawodnika. 
I tak po wielogodzinnych bojach 

na 64-o polowej planszy 1 miejsce 
w kategorii „Open” zdobył Paweł 
Taberski z Nowogardu; 2-gi był Jan 
Tymrakiewicz ze Świnoujścia; 3-ci 
Janusz Kawecki N-d. W kategorii 
„Junior” 1-y był Bartosz Graczyk; 2-
gi Dominik Berezowski a 3-ci Jakub 
Augustynek wszyscy z Nowogardu. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali puchary a pozostali wymie-
nieni zawodnicy nagrody rzeczowe. 
Dziękujemy zawodnikom za liczne 
przybycie oraz za sportową walkę. O 
następnym turnieju powiadomię na 
łamach Dziennika Nowogardzkiego 
który nieustannie towarzyszy naszym 
zmaganiom.

 jk

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych o organizatorów.

Piłka siatkowa o Puchar Starosty

V miejsce w VII Turnieju
W hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie odbył się VII 

Turniej Piłki Siatkowej  o Puchar Starosty Goleniowskiego. W zawodach 
brało udział 7 zespołów reprezentujących gminy Goleniów, Nowogard, 
Maszewo, Stepnicę, Przybiernów, Osinę i Starostwo Powiatowe.

Drużyna z Nowogardu wystąpiła w 
następującym składzie: Marek Krzy-
wania – kapitan, Anna Łysiak, Hanna 
Duda, Weronika Kolibska, Jerzy 
Kaczmarski, Sławomir Kucal, Bogdan 
Wawr yczuk oraz 
Przemysław Sońtka. 
Nasi samorządowcy 
mimo ambitnej wal-
ki (okupionej po-
ważną kontuzją We-
roniki Kolibskiej) 
przegrali dwa mecze 
grupowe (z Osiną 
1:2, z Goleniowem 
0:2) i zajęli w klasy-
fikacji końcowej V 
miejsce.

Turniej wygrali 

siatkarze z Maszewa po finałowym 
zwycięstwie nad Goleniowem. Miej-
sce III zajęła ekipa Starostwa Powia-
towego pokonując Osinę.

LMM
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BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

ŻYCZENIA

X Turniej Poloneza 
Studniówkowego

Zwycięstwem stargardzkiego I Liceum Ogólnokształcącego zakończył się 
dziesiąty jubileuszowy Turniej Poloneza Studniówkowego.

Laureaci zaprezentowali układ do 
poloneza Wojciecha Kilara skomponow-
anego do ekranizacji „Pana Tadeusza”. 
Utwór ten niemal wyparł już trady-
cyjnego poloneza studniówkowego czyli 
„Pożegnanie ojczyzny” Ogińskiego. 

Do kompozycji Kilara tańczyło pięć 
z siedmiu uczestniczących w turnieju 
szkół.

Zwycięzcy otrzymali puchar ufun-
dowany przez burmistrza Nowogardu.

ag
foto F. Karolewski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju reprezentujących nowogardzkie 
szkoły
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w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

Kwiaty pod pomnikiem 
Sybiraków
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KALENDARIUM
7 MARCA
Imieniny: Tomasz, Eubul, 
Felicyta, Morzysław, Nadmir, 
Paweł, Perpetua, Polikarp, 
Teofilakt i Teresa. 
1945 - II wojna światowa: 
Armia Czerwona zdobyła 
Goleniowa.

8 MARCA
Imieniny: Antoni, Apolo-
niusz, Arian, Beata, Feliks, 
Filemon, Filemona, Franci-
szek, Jan, Julian, Miłogost, 
Poncjusz, Stefan, Szymon, 
Teotyk i Wincenty
Dzień Kobiet
ONZ - Dzień Praw Kobiet i 
Pokoju na Świecie

9 MARCA
Imieniny: Dominik, Fran-
ciszka, Grzegorz, Kandyd, 
Katarzyna, Mścisława, Prze-
myślibor i Samanta 
1863 - Powstanie styczniowe: 
stoczono bitwę pod Myszyń-
cem.

10 MARCA
Imieniny: Aleksander, Cy-
prian, Eugenia, Kajus, Makary, 
Piotr, Porfirion, Symplicjusz, 
Symplicy i Zwnisława
 40 Męczennikó 

1920 - Wojna polsko-bolsze-
wicka: wojska rosyjskie rozpo-
częły ofensywę na zachód.
1925 - Polska podpisała kon-
kordat z Watykanem.
1947 - Polska i Czechosłowa-
cja podpisały układ o przy-
jaźni.

REKLAMA

Obchody 5 Marca

Kwiaty pod pomnikiem Sybiraków
Jeszcze niedawno dzień 5 marca obchodzony był jako święto wyzwolenia Nowogardu W tym roku obchodziliśmy 

już rocznicę państwowości polskiej na tych ziemiach.

Tegoroczne obchody rozpoczęły 
się o godzinie 10.30  w kościele 
pw. św. Rafała Kalinowskiego 
mszą dziękczynną z okazji 63 lat 
polskiego Nowogardu. O godzinie 
12.00 na Cmentarzu Komunal-
nym pod pomnikiem Sybiraków 
pojawił się burmistrz Kazimierz 
Ziemba, ksiądz Kazimierz Łukja-
niuk, delegacje Sybiraków, Policji, 
Służby Więziennej oraz nowo-
gardzkich szkół. Wszyscy oni 
złożyli kwiaty.

ag

700-lecie 
Nowogardu

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Nowogardzkiej zwraca się z uprzejmą 
prośbą do Pana Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nowogardzie o 
podjęcie decyzji w celu powołania 
komitetu organizacyjnego obchodów 
700 lecia  uzyskania praw miejskich 
na mocy Prawa Lubeckiego, które to 
miastu przyznawało uzyskane dobra w 
postaci darowizny na rzecz zamieszka-
łych tu mieszkańców. Dowodem tego 
faktu jest Akt Lokacyjny Nowogardu 
w obu wersjach tj. łacińskiej i polskiej. 

Jednocześnie pragnę poinformować 
Pana przewodniczącego, że członko-
wie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Nowogardzkiej chcą uczestniczyć i 
być pomocni w organizacji obchodów. 
Oczekujemy, że nasz apel spotka się 
z pełną aprobatą, a obchody miasta 
będą miały godną oprawę na miarę 
700 letnią tego ważnego wydarzenia w 
historii miasta. Uważamy, że powołanie 
komitetu obchodów jest już konieczne 
ponieważ fakt nadania Aktu Lokacyj-
nego miasta nastąpił  30 kwietnia 1309 

r. Notable miasta, burmistrz i wielu 
godnych w owym czasie mieszkańców 
zaapelowało do przyszłych pokoleń, do 
przyszłości aby to ważne wydarzenie 
nie uszło pamięci i nigdy nie zostało 
zapomniane.

Do okrągłej rocznicy pozostało jedy-
nie 14 miesięcy.

Przewodniczący 
i członkowie Zarządau TMZN. 

Franciszek Karolewski.
Akt lokacyjny w jednym z najbliż-
szych wydań DN. 

Echa blokady krajowej „szóstki”

Policja przygotowała wnioski do sądu
Policja przygotowała już wnioski do sądu o ukaranie uczestników i organizatorów blokady drogi krajowej numer 

6. Wśród nich jest pięciu nowogardzkich radnych i proboszcz jednej z nowogardzkich parafii. 

Komenda Powiatowa Policji w 
Goleniowie zakończyła już postę-
powanie w tej sprawie i przygoto-
wała piętnaście wniosków do sądu. 
Dziesięć z nich dotyczy uczestników 
blokady, wśród których jest właśnie 
ksiądz. Wszystkim im grozi grzywna 
lub nagana.

Pięciu radnych w tym dwóch wi-
ceprzewodniczących Rady Miejskiej 
odpowie dodatkowo za organizację 
blokad. Za to wykroczenie grozi im 
nawet ograniczenie wolności.

Przypomnijmy. Blokada odbyła 
się 18 października ub. r. Tego dnia 
mimo chłodu i deszczu  na przejście 
dla pieszych w okolicy Ratusza wy-
szło około 70 mieszkańców naszej 

gminy, którzy domagali się przyspie-
szenia prac związanych z budową 
obwodnicy Nowogardu.

ag

Pod takim hasłem protes-
towali mieszkańcy
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REKLAMA

W.P. Finance 
Plac Wolności 9 pok. 7a

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 
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KREDYTY BANKOWE

O młodości, politycznej 
kompetencji i referendum

Kilka dni temu w jednej ze stacji 
telewizyjnych przedstawiono krótki 
reportaż, w którym zaprezento-
wano sylwetkę członka brytyjskiej 
Izby Gmin z pochodzenia Polaka. 
Oprócz innych ciekawych informa-
cji szczególną moją uwagę zwróciła 
wiadomość, że tenże parlamenta-
rzysta jest najmłodszym w historii 
członkiem parlamentu angielskiego 
i ma… 36 lat.

Przypomniałem sobie, że nieco 
wcześniej słuchałem refleksji jed-
nego z Włochów wykładających na 
Uniwersytecie Szczecińskim, który 
dzielił się ze słuchaczami uwagami 
porównującymi włoskie i polskie or-
gany wyborcze. Jako osobliwość na-
szej rzeczywistości wymienił młody 
wiek kandydatów, a często potem już 
wybranych parlamentarzystów. Tego 
we Włoszech nie ma – stwierdził wy-
raźnie. Czego więc nigdzie nie ma, to 
u nas jest i to nawet w nadmiarze. Co 

jest u innych, u nas brakuje a zwłasz-
cza dobrego prawa, logicznej i ludz-
kiej organizacji życia publicznego, 
zrozumienia gdzie leżą autentyczne 
problemy i jak je rozwiązać.

Ale jeśli organizację życia publicz-
nego i cała paletę rozstrzygnięć nie-
zmiernie istotnych dla indywidualnej 
sytuacji każdego z nas powierzamy w 
ręce dwudziestolatków, którzy ledwo 
pokończyli bądź jeszcze nie szkoły, 
czegoż w takim razie możemy się 
spodziewać?

Jeśli sami nie kierujemy się w 
naszych wyborach zdrowym rozsąd-
kiem głosując na Panią, która ma 20 
lat i Pana, który ma 21 lat dlaczego 
mamy oczekiwać, że Pani nie będzie 
się wylegiwać w Egipcie, a Pan nie 
będzie szalał po dyskotekach, że Pani 
zrozumie z jakimi problemami musi 
sobie radzić wielodzietna rodzina, a 
Pan będzie wiedział co czuje ojciec, 
który nie jest w stanie zarobić na 
godne życie dzieci.

Na dodatek te młode Panie i Ci 
młodzi Panowie pozbawili nas ostat-
nio oczywistego prawa do zdecydo-
wania w drodze referendum w spra-
wie o fundamentalnym znaczeniu dla 
przyszłości Polski, w sprawie ratyfi-
kacji bądź nie traktatu lizbońskiego. 
A my zrezygnowani oddajemy pole, 
bo listy obywatelskiej z wnioskiem 
o referendum podpisać się nie chce. 
Kogo czy czego się boimy?

Może najlepiej niech zrobią to za 
nas dwudziestolatkowie: Siema fajno 
jest, starzy dietę poselską płacą, niech 
spadają na szczaw.

PS.
Kolejna szansa złożenia podpisu pod wnioskiem o 

referendum już w niedzielę po każdej mszy świętej w 
kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego. Koniecznie trze-
ba pamiętać numer PESEL. Zapraszamy, zachęcamy.
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PODZIĘKOWANIA

Serdeczne 
podziękowania 

dla nowogardzkich 
policjantów 

za sprawnie 
przeprowadzoną akcję 

ujęcia 
sprawczyni kradzieży 

w dniu 03.03.2008 r. 
I.Szwedo

Decyzje burmistrza…
W miesiącu lutym burmistrz podjął szereg decyzji. Przedstawiamy wybiórczo 

niektóre z nich.

Gospodarka komunalna –
- przyznano dwa lokale (w Gra-

binie i Wierzchach) na wykonanie 
eksmisji,

- przyznano kawalerkę przy ul. 
Warszawskiej dla wychowanki Domu 
Dziecka,

- zbyto 4 lokale mieszkalne za 
łączną kwotę 3 585,05 zł.

-  rozstrzygnięto przetarg – 
oświetlenie zewnętrzne kościoła pw 
WNMP wykona firma FUH ARKA 
za kwotę 70 000 zł. 

- firma DOMEL usunie wiatrołomy 
w Błotnie za kwotę 1 600 zł.

- wszczęto procedurę wyłaniania 
wykonawcy na sporządzenie inwen-
taryzacji i opracowanie dokumentacji 
usuwania azbestu i wyrobów z az-
bestem z terenu miasta i gminy,

- nie udało się wyłonić wykon-
awcy na sporządzenie inwentaryzacji 
kanalizacji deszczowej na terenie 

miasta. Oferty były zbyt drogie.
Inwestycje i remonty –
- w dniu 11 lutego nie rozstrzygnięto 

konkursu na wyłonienie wykon-
awcy remotu drogi gminnej w Wo-
jcieszynie. Obie zgłoszone oferty 
przewyższały środki jakie Gmina 
może przeznaczyć na ten cel. Droższa 
oferta to prawie 232 tys. zł, a tańsza  
186 tys. złotych.

- będzie budowana ulica Ogrodowa 
– wszczęto w tej sprawie postępowanie 
mające wyłonić wykonawcę

- rozpoczęto procedurę mająca 
wyłonić wykonawcę , który przeprow-
adzi remont dachu na budynku przy 
ul. 3-Maja 6. Oferty przyjmowane 
będą do 19 marca godz. 9.00.

- podjęto decyzję o budowie domu 
komunalnego dla 12 rodzin. Potenc-
jalni wykonwcy mogą składać oferty 
do 18 marca, godz. 9.00.

opr. LMM

II Liceum Ogólnokształcące

Sukcesy uczennic
Uczennice  I I  L iceum Ogólnoksz ta łcącego   w  Nowoga -

rdzie odniosły znaczący sukces w dziedzinie języka angielskiego.                                                                                       

 Agata Tychoniec  brała udział 
w XXXII Olimpiadzie Języka 
Angielskiego. Zakwalifikowała 
się do  etapu okręgowego, do 
którego po eliminacjach szkolnych, 
przeszło tylko 58 uczniów z najlep-
szych szkół w  województwach 
zachodnio-pomorskim, wielko-
polskim  i  lubuskim. Eliminacje 
okręgowe miały miejsce w Pozna-
niu, trwały dwa dni  i składały się 
z dwóch części: pisemnej i ustnej. 
Agata z sukcesem przeszła do 
części ustnej, do której zakwali-
fikowano tylko 23 osoby z pośród 
58 biorących udział i uzyskała 
ostatecznie 7 miejsce. Brygida 
Sawicka została zakwalifikowana 
do ścisłego finału ogólnopolskiego 
konkursu Know America  (Znam 
Amerykę) organizowanego przez 
Fundację Wspomagania Wsi , 
Collegium Civitas oraz Ambasadę 
Amerykańską w Polsce. Jest ona 
wśród 15 osób,  które 25 marca 
w Warszawie będą walczyć o 

pierwszą i drugą nagrodę, którą jest 
indeks na Amerykanistykę w Col-
legium Civitas oraz 3 tygodniowy 
pobyt w Stanach Zjednoczonych 
i udział w Letnim Instytucie dla 
Młodzieży „ The Benjamin Frank-
lin Transatlantic Fellow Initiative”. 
Jest on organizowany przez For-
est University w Winston- Salem 
w stanie Karolina Północna w 
USA. Konkurs składa się  z III 
etapów. Pierwszy etap polegał  
na rozwiązaniu testu z dziedziny 
kultury, historii, amerykańskiego 
systemu politycznego, bieżącej 
sytuacji społeczno- gospodarczej, 
stosunków polsko-amerykańskich, 
systemu edukacji,  geografii, 
słynnych cytatów oraz sportu w 
USA. Brało w nim udział 403 
uczniów z całej Polski. Do etapu 
drugiego zakwalifikowało się 60 
osób. Etap ten polegał na napisa-
niu eseju na jeden z 15 tematów 
dotyczących kultury, literatury  oraz 
polityki USA. Wśród tych najlep-
szych  znalazł się esej Brygidy. III 
etap składa się z części pisemnej ( 
test wyboru i zadania otwarte) oraz 
rozmowy z komisją konkursową na 
temat kultury popularnej, mediów, 
filmu, literatury, społeczeństwa, 
polityki, historii i gospodarki USA. 
Brygida,  jako finalista konkursu, 
jest już w tej chwili nagrodzona 3 
dniowym pobytem ( 26-28 marzec) 
i zwiedzaniem w Warszawy na 
koszt Fundacji, którego głównym 
punktem programu będzie spot-
kanie z Jego Ekscelencją Ambasa-
dorem Stanów Zjednoczonych w 
Polsce Victorem Ashem. 

Nauczycielem prowadzącym 
obie uczennice jest Beata Becela.

Inf.własna

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.3-go Maja 7,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI DLA  PODOPIECZNYCH OPS  N-d 
T Y L K O Z terenów wiejskich 
 Jedynie  ZE SKIEROWANIAMI  OPS-U 
 Z POTWIERDZONĄ ILOŚCIĄ OSÓB W RODZINIE 
Środa 12.03.2008 9:00- 15:00
Czwartek 13.03.2008 9:00- 15:00 Piątek 14.03.2008  9:00 – 15:00

Pastor Cezary Komisarz

Kandydaci PO 
na wiceburmistrza

Platforma Obywatelska ma już kandydatów na stanowisko wiceburmi-
strza Nowogardu.

Po objęciu przez Artura Gałęskiego 
funkcji zachodniopomorskiego kura-
tora oświaty zwolniło się stanowisko 
wiceburmistrza. Według umowy 
koalicyjnej przypada ono Platformie 
Obywatelskiej, która w niedzielę 
desygnuje swojego kandydata do 
pełnienia tej funkcji.

Jak się dowiedzieliśmy PO ma 
cztery kandydatury. Są to Tobiasz 

Lubczyński i Przemysław Sońtka z 
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Fun-
duszy, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 Artur Danilewski oraz pełniąca 
obowiązki naczelnikia Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie Renata 
Chomińska.

ag

Spełnienia wszystkich marzeń, 
zadowolenia z siebie, radości życiowej 

i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet
Tego właśnie wszystkim wspaniałym 

i niepowtarzalnym Paniom 
życzą  pracownicy redakcji DN

ŻYCZENIA
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Informujemy, że   

12 marca 2008 r.
środa w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

(Podkowa obok “sklepu krzemienna”)

RATY NA DOWÓD OSOBISTY

ELEGANCJA 
W DUŻYM ROZMIARZE

(OD ROZM. 44 DO…)
OD 10.03.2008 R.

Stoisko w Domu Handlowym
na ul. Bankowej

10% Zapraszamy od 9.00 do 17.00
Kupon z rogu ogłoszenia upoważnia do 10 % RABATU
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ŻYCZENIA

Marcie Gliwce
z okazji urodzin
dużo uśmiechu, 

powodzenia 
w życiu osobistym

oraz spełnienia 
najskrytszych 

marzeń
życzą

Marlena, Ada i Marta

Z okazji urodzin
Adzie 

Styrnie
samych 

radosnych chwil, 
spełnienia marzeń 

oraz wiele uśmiechu 
na co dzień

życzą
Marta, Marlena i Marta

ŻYCZENIAŻYCZENIA

Matematyczne Asy z klasy

SP1 – IV Konkurs 
Miejsko-Gminny

Po raz czwarty Szkoła Podstawowa nr 1 gościła najlepszych matematyków 
z „podstawówek” na konkursie Miejsko  - Gminnym „Matematyczne Asy 
z klasy”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki Elżbieta 
Flis i Maria Pastusiak, przy ogromnym wsparciu merytorycznym ze st-
rony dyrektora szkoły Artura Danilewskiego oraz jego zastępcy Sebastiana 
Szymańskiego.

  Uczniowie po przejściu eliminacji 
szkolnych spotkali się na konkursie 
międzyszkolnym. Każdą szkołę 
reprezentowało trzech najlepszych 
uczniów.

 Konkurs odbywał się w trzech 
kategoriach dla uczniów klas IV, V 
i VI. 

Dnia 11. 12. 2007r.  odbył się   
konkurs w pierwszej kategorii 
„Matematyczne Asy z IV klasy”. 
Udział wzięło 6 szkół z terenu naszej 
gminy:  z Nowogardu Szkoły Pod-
stawowe Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz ze 
Strzelewa, Błotna i Orzechowa..

Uczestnicy konkursu  w ciągu 60 
minut rozwiązywali test składający 
się z 18 zadań. Poziom wiedzy i 
umiejętności uczniów był bardzo 
wyrównany.

Po burzliwych obradach komis-
ja podjęła decyzję, że dwie osoby 
otrzymają tytuł „Matematycznego 
Asa z IV klasy”, a cztery osoby I mie-

jsce. Nie przyznano II i III miejsca w 
kategorii indywidualnej.

Tytuł „Matematycznego Asa z IV 
klasy” otrzymali uczniowie: Norbert 
Nowak – (Szkoła Podstawowa  Nr 3) 
i  Anna Wesołowska (Szkoła Podsta-
wowa  Nr 2). 

I  m i e j s c e  z a j ę l i :  Ł u k a s z 
Grzonkowski - Szkoła Podstawowa  
w Błotnie, Laura Dolot - Szkoła Pod-
stawowa  Nr 3, Hubert Konopiński 
- Szkoła Podstawowa  Nr 3, Katarzyna 
Nadolska - Szkoła Podstawowa  w 
Orzechowie.

Drużynowo najlepszymi okazali 
się: Szkoła Podstawowa  Nr 3 (I mie-
jsce), Szkoła Podstawowa  Nr 2 (II 
miejsce) i Szkoła Podstawowa  w 
Orzechowie (III miejsce).

W dniu 21. 01. 2008 r. odbył się 
kolejny etap konkursu w kategorii 
klas V. Wzięło w nim udział 24 uc-
zniów ze Szkół Podstawowych: Nr 1, 
Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nowogardzie oraz 

ze Strzelewa, Długołęki, Wierzbięcina 
i Orzechowa.

Uczestnicy konkursu  w ciągu 60 
minut rozwiązywali test składający 
się z 18 zadań. W tej kategorii najlep-
sza okazała się Szkoła Podstawowa 
nr 1 zarówno indywidualnie, jak 
i drużynowo. Tytuł „Matematy-
cznego Asa z V klasy” otrzymał 
uczeń: Marcin Sienkiewicz (Szkoła 
Podstawowa  Nr 1 w Nowogardzie). I 
miejsce zajął Szymon Surma (Szkoła 
Podstawowa  Nr 1), II miejsce  Ka-
tarzyna Zawadzka (Szkoła Podsta-
wowa  w Orzechowie), III miejsce – 
Katarzyna Gajda (Szkoła Podstawowa  
Nr 2 w Nowogardzie) Drużynowo 
najlepsza była  Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Nowogardzie, II miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa  Nr 2, III miejsce 
Szkoła Podstawowa  Nr 3.

Ostatni etap konkursu w kategorii 
klas VI odbył się 28. 02. 2008r. Wzięło 
w nim udział 27 uczniów ze Szkół 
Podstawowych: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i  Nr 
4 w Nowogardzie oraz ze Strzelewa, 
Błotna, Długołęki, Wierzbięcina i 
Orzechowa.

Uczestnicy konkursu  w ciągu 60 
minut rozwiązywali test składający się 
z 16 pytań. Wszyscy uczniowie wyka-
zali się wysokim poziomem wiedzy 
matematycznej. Tytuł „Matematyc-
znego Asa z VI klasy” otrzymał Wo-

jciech Nowak -  Szkoła Podstawowa  
w Wierzbięcinie. I miejsce zajął Jan 
Maciejczak (Szkoła Podstawowa  w 
Orzechowie), II miejsce  Michał 
Kowalczyk (Szkoła Podstawowa  Nr 
1), a III miejsce – Magdalena Łysiak 
(Szkoła Podstawowa  Nr 3)

Drużynowo wyniki przedstawiały 
się następująco: I miejsce - Szkoła 
Podstawowa  Nr 3, II miejsce - Szkoła 
Podstawowa  Nr 1 i  Szkoła Podsta-
wowa  w Orzechowie, a III miejsce 
- Szkoła Podstawowa  Nr 2.

Gratulujemy zwycięzcom!!!
Jednocześnie serdecznie dziękujemy 

Radzie Rodziców i Dyrekcji SP Nr 1 
za finansowe i merytoryczne wspar-
cie .

Dziękujemy wszystkim opieku-
nom za przygotowanie uczniów 
oraz  prace w komisji  konkursowej. 
Współpracowali z nami nauczyciele 
matematyki:  Ewa Rapa, Alicja Bar-
tosik, Renata Fusik, Grażyna Miętka 
– Piotrowicz, Beata Zagórska,  Zofia 
Kurek, Elżbieta Szmyt, Elżbieta 
Troczyńska, Grażyna Marcinkie-
wicz

Zapraszamy za rok  do udziału w 
V edycji konkursu „Matematyczne 
Asy z klasy”.

Nauczyciel matematyki
w Szkole Podstawowej nr 1

Elżbieta Flis

Uczniowie z SP nr 1 z opiekunem Elżbieta Flis 
i Dyrektorem Szkoły Arturem Danilewskim
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REKLAMA

W GODZ. PN. – PT.  9.00 – 17.00, SOBOTY  9.00 – 13.00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM AGENTEM 
TEL. 604 566 965

PKO BANK POLSKI

DORADZTWO I POMOC W UZYSKANIU POŻYCZKI NA MIEJSCU 
U KLIENTA ORAZ W AGENCJACH PKO BP S.A. W NOWOGARDZIE
- UL. WARSZAWSKA 14 – 091 577 82 27
- PLAC WOLNOŚCI 9 – 091 39 20 523
- UL. 700 LECIA 17 B – 091 39 21 400

MAX POŻYCZKA
MINI RATA

• BEZ ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH
• BEZ ZAŚWIADCZEŃ Z US I ZUS

DO 20 000 

BEZ PORĘCZYCIELI

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
14.03.2008 r.

godz. 16.00
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

TOYOTA  NOWOGARD
MK.SP.ZOO

ZATRUDNI  SPRZEDAWCĘ 
CZĘŚCI  ZAMIENNYCH

oferty kierować  na adres:
kadry@toyotanowogard.pl   

Studi Fryzjerskie 
TYNA

Justyna Kozłowska

Gabinet Kosmetyczny 
DoRciA

Dorota Dudziec

ui. Boh Warszawy 103a/B; studio-image.eu.interia.pl

- fryzjerstwo  
  damskie i męskie
- Przedłużanie 
  i zagęszczanie włosów
- zabiegi odżywcze
- solarium
tel. 091 39 25 027
tel. 0 607 647 240

manicure, pedicure -
tipsy -

depilacja woskiem - 
henna brwi i rzęs -

makijaż -
tel. 0 697 408 391

Eliminacje rejonowe  53 edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego 

Przebijamy się tylko sobą 
i własnym głosem!

REKLAMAREKLAMA

Do tegorocznego konkursu o najdłuższej tradycji w świecie, przystąpiło 
13 indywidualnych wykonawców oraz 5 zespołów poezji śpiewanej z liceów 

w Nowogardzie i Goleniowie. Przegląd, będący przepustką do eliminacji 
wojewódzkich, odbył się dn. 29.02 w Nowogardzkim Domu Kultury i miał 
wyrównany poziom artystyczny. Cieszy fakt, że rośnie nam młode pokolenie 
wrażliwe na urodę i magię słowa, odkrywające na nowo, po swojemu pon-
adczasowy świat humanistycznych wartości, wykreowanych przez pisarzy

i poetów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Jury w składzie: Iwona Korab-
Kowalska – przewodnicząca, Mari-
anna Mielewczyk oraz niżej pod-
pisany oceniało młodych recytatorów 
i pieśniarzy pod kątem doboru 
repertuaru, interpretacji, kultury 
słowa i ogólnego wyrazu artystyc-
znego. Całość podsumowała pani 
przewodnicząca jury: 

Bardzo, bardzo ucieszyła nas tutaj 
Państwa obecność. Wielkie gratulacje 
dla II LO w Nowogardzie… Konkurs 
konkursem, przegląd przeglądem – a 
dzień taki, gdzie możemy się spotkać z 
pieknym słowem, z bogatą naszą i obcą 
literaturą, gdzie możemy przekazać to, 
co czytamy, to „co nam w duszy gra” 
– jest zawsze niepowtarzalny i ma 
swój nastrojowy klimat. Wiem, jak 
ciężko się teraz pracuje w ośrodkach 
kultury, ale miejmy nadzieję, że 
te burze w końcu się ustabilizują, 
ucichną i dojdzie do głosu ta wys-
oka kultura, jaką jest piękno słowa. 
Najtrudniej być recytatorem, kiedy 
mam tylko siebie do dyspozycji, swój 
głos i tym przyciągamy uwagę całej 

publiczności. Tu nie ma dekoracji, 
nie ma dodatkowych elementów, nie 
ma dymów i fajerwerków. Przebijamy 
się tylko sobą i własnym głosem. To 
jest taka prawdziwa, rdzenna kul-
tura. Muszę powiedzieć, i to zupełnie 
szczerze, że nie było u was słabych 
recytatorów. Uznalismy wspólnie, że 
poziom tegorocznych eliminacji był 
naprawdę dobry, taka czwórka, niek-
iedy z plusem. I za to wam dziękujemy 
i dziękujemy opiekunom.

W Tur nie ju  Rec yt atorsk im 
wyróżnienia otrzymali:

- Małgorzata Lenart z I LO w 
Goleniowie; 

- Małgorzata Martyniuk i Lena 
Witkowska z II LO w Nowogardzie.

Laureatami, którzy będą reprezen-
towali nasze miasto na eliminacjach 
wojewódzkich, zostali: Magdalena 
Biały, Justyna Płaczek i Ernest 
Skrok z II LO w Nowogardzie.

W Turnieju Poezji Śpiewanej 
wyróżniono Annę Bogdanowicz z 
II LO w Nowogardzie. Laureatami 
zostali: Marta Król, Maciej Kasprzak 

i Brygida Sawicka, także z II LO w 
Nowogardzie.

Bezsporny sukces uczniów II LO w 
Nowogardzie jest niewątpliwie zasługą 

p. Izabeli Koladyńskiej, polo-
nistki z pasją, która od wielu lat 
nie zniża lotów, a swoją mozolną i 
konsekwentną pracą przypomina 
bohaterkę Siłaczki Żeromskiego. Tak 
trzymać, pani Izo!

Na koniec słowa uznania dla dyrek-
cji NDK za wzorową organizację i 
ciepłą atmosferę, jakże potrzebną 
przy tego rodzaju przeglądach.

Marian Andrzej Frydryk

PS. Ważna informacja dla osób 
zajmujących się kulturą żywego 
słowa. Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie organizuje w dniach 
14-15. marca (piątek i sobota) 2008 
r. kolejne warsztaty dla instruktorów 
teatralnych, aktorów amatorów, re-
cytatorów, nauczycieli prowadzących 
grupy teatralne i wykonawców in-
dywidualnych. Temat warsztatów: 

PRACA NAD ŚWIADOMOŚCIĄ 
WŁASNEGO CIAŁA.

Warsztaty poprowadzi pan Zbig-
niew Szymczyk, wybitny aktor, 
tancerz, mim, reżyser, choreograf 
– na stałe związany z Wrocławskim 
Teatrem Pantomimy im. Henryka 
Tomaszewskiego, współpracuje z 
wieloma teatrami w Polsce, także z 
Teartem Współczesnym w Szcze-
cinie, w którym opracował ruch do 
wielu spektakli, m. in. „Dzień świra”, 
„Mąż i żona”, a ostatnio otrzymał 
nagrodę na festiwalu „Wypiański 
2007” za ruch w „Weselu” w reż. Anny 
Augustynowicz. Prowadzi warsztaty 
ruchowe w teatrach polskich i za 
granicą. 

Akredytacja: 100zł. Zgłoszenia 
przyjmuje dział Amatorskiego Ru-
chu Artystycznego, tel. (091) 433-
49-71; ara@zamek.szczecin.pl lub 
bezpośrednio iwona.korab@zamek.
szczecin.pl. Warto się pośpieszyć, 
tym bardziej, że ilość miejsc jest 
ograniczona.

Wyróżnieni i laureaci konkursu
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W obiektywie  Jana Korneluka 

- 1268 -1968 - 2008 

- 740-lecie Nowogardu ?

 Witamy wśród nas...
WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Urszuli Lenarczyk 
ur. 27.02.08 z Chlebowa

Córka Ewy Siarkowskiej 
ur. 28.02.08 ze Szczecina

Syn Iwony i Grzegorza Zając 
ur. 1.03.08 z Wojcieszyna

Córka Agnieszki 
i Zbigniewa 
ur. 1.03.08 z Nowogardu

Córka Malwiny i Huberta 
Kołtuniak ur. 2.03.08 z 
Nowogardu

Syn Angeliki Mularczyk-
Szulc ur. 2.03.08 
z Wierzbięcina

Syn Kamili Solarskiej 
ur. 2.03.08 z Bagna

Córka Katarzyny 
Raczkowskiej 
ur. 3.03.08 z Budna

Syn Marty Ostrowskiej 
ur. 4.03.08 z Jarchlina

Córka Agnieszki i Ryszarda 
Jarząb 
ur. 4.03.08 z Wojcieszyna

Córka Judyty  Lewan-
dowskiej 
ur. 4.03.08 z Czermnicy

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
5 dzieci

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie 

zostały 
opublikowane 

ze względu 
na brak zgody 

rodziców
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SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• bizuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• bizuteria sztuczna, 
• upominki

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu

(przeniesiony ze sklepu 
przy aptece Jantar)
zaprasza

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

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.

Kupię 
drewno tartaczne, 

nadające 
się na palety. 

Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

STOISKO Z MĘSKĄ 
ODZIEŻĄ

na ul. Wojska Polskiego 4

zaprasza
w godz. 10.00.- 18.00
soboty 10.00 - 14.00

zakupiony towar pakujemy 
także jako prezent

POLECAMY:
koszule, spodnie, bluzy, swetry, 

skarpety, bieliznę,
a także zapachy i dodatki

Naprawa i konserwacja podwozi
Mechanika i blacharstwo

spawanie plastików

Michał Jankowski
Wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 958, 661 283 227

Zapraszamy
 do nowo otwartej restauracji 

„DWOREK PAN TADEUSZ”
- organizujemy imprezy 

okolicznościowe
Kikorze 49, tel. 695 044 663

www.restauracjadworek.pl

Firma Futrex jest producentem karmy dla norek 
Nasz produkt jest sprzedawany w kraju i zagranicą.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy 

poszukujemy  pracownika na stanowisko:
Mechanik 

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenie   - zasadnicze zawodowe,
• doświadczenie  - minimum 2 lata pracy w zawodzie,

Pracodawca oferuje:
• wynagrodzenie w wysokości - 2000,00 PLN brutto
• premia uznaniowa do  - 20%
Prosimy o składanie CV do dnia 14.03.2008r na adres:

Firma Futrex
72-100 Goleniów

Żdzary 1
lub 

na adres email: mwfutrex@poczta.onet.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 

/091/ 407-12-66 lub /091/418-05-46 lub /091/418-05-47
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

PANELE SKLEP
ul. 3 Maja 48 Dom Rzemiosła

(wjazd od rest. Przystań)
• podłogowe “Kronopol“ Klassen, 
  niemieckie “Tarket“ - już od 24,99 
  mkw na zamówienie i nie tylko
• panele PCV łazienkowe 
  i zewnętrzne - kolorowe i białe
• drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
• parapety PCV, 
   blacha marmuropodobne 
• listwy, kleje, progi, pianki

Tel. 091 39 26 077
Tel. 601 750 697  
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, 

podwyższony standard zamienię na 
większe lub mały dom z dopłatą. Tel. 
516 184 902.

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
o pow. 113,3 m kw w starym budowni-
ctwie, I piętro, co gazowe + garaż przy ul. 
3 Maja 19/2. Tel. 0609 686 797.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe w Ża-
bówku na kawalerkę (parter) w Nowo-
gardzie, ewentualnie sprzedam. Tel. 091 
39 106 73.

• Sprzedam lub zamienię na Nowogard 
mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 
54,5 m kw w bloku czterorodzinnym Słaj-
sino. 1250 zł za m kw. Tel. 507 845 881 
lub 507 619 358.

• Zamienię kawalerkę w centrum mia-
sta na parterze na większe z dopłatą  
666 162 850 wieczorem.

• Sprzedam kawalerkę ścisłe centrum 
ul. Warszawska. Tel. 091 39 23 259, 
514 451 525.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw Błądko-
wo. Tel. 600 695 546.

• Kupię kawalerkę. 501 141 655.
• Wynajmę miejsce w lokalu pod tipsy 

lub fryzjerstwo ul. 3 Maja. Tel. 695 42 
60 60.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z włas-
nym co. Tel. 781 050 061.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie, 24 ary 
pod budowę domu w kierunku Kamień 
Pomorski, prąd i woda doprowadzona. 
Tel. 502 625 884, 669 048 334. Cena 130 
tys.

• Pokój do wynajęcia z pełnym dostępem 
do kuchni, łazienki oraz toalety. Tel. 
601 724 492 lub 091 39 22 205.

• Kawalerkę w centrum miasta zamienię 
na większe. Tel. 091 39 21 809.

• Kupię pokój z kuchnią, kawalerkę w No-
wogardzie, Maszewie, Dębicach – wszyst-
kie media, parter lub I piętro. Tel. 091 419 
10 68 po 18.00.

• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 pokojowe-
go w Nowogardzie lub w okolicy umeblo-
wane z AGD. Tel. 663 565 305.

• Mieszkanie dwupokojowe własnościo-
we 46 m kw zamienię na większe. Tel. 
697 878 150.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
513 045 346.

• Sprzedam segment domu na wsi. 7 km 
od Nowogardu, 3 pok., kuchnia, łazienka, 
poddasze, działka. 65.000. 502 103 432.

• Redło – mieszkanie 2 pokojowe 42 m kw 
z działeczką, bud. gospod do remontu, 
ok. 45 000. 501 307 666.

• Dom na wsi k/ Czermnicy przy lesie, 3 
pok., kuchnia, 98 000. 507 101 191.

• PARTER DOMU DWURODZINNEGO 
W SPOKOJNEJ DZIELNICY STAR-
GARDU. BLISKO CENTRUM, ODRĘB-
NA WŁASNOŚĆ, OCIEPLONY, DUŻA 
DZIAŁKA. MIESZKANIE SKŁADA 
SIĘ Z 3 POKOI, KUCHNI, ŁAZIENKI 
I PRZEDPOKOJU. (DWIE PIWNICE, 
STRYCH). MIESZKANIE JEST ŁADNE, 
CIEPŁE I ZADBANE, NIE WYMAGA 
DODATKOWYCH NAKŁADÓW FI-
NANSOWYCH. CENA 400.000 ZŁ. DO 
NEGOCJACJI. KONTAKT  TEL. 091-
573-24-08 LUB KOM. 788-31-31-74.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Golf II, 1987 r., 1,8 benzyna, 

stan dobry, sportowe zawieszenie, ładny 

wygląd, alufelgi, cena 3700 do uzgodnie-
nia. Tel. 601 476 065.

• Sprzedam Ford Fiesta, 2006 r., poj. 1300, 
5 drzwiowy. Tel. 0600 477 657.

• Sprzedam Volvo, 1992 r. Tel. 
600 345 068.

• Sprzedam motor ETZ 250. Tel. 
602 598 403.

• Sprzedam Daewoo Tico, roczn. 1997, 
stan dobry. Tel. 091 419 10 68 po 18.00, 
691 374 013.

• Sprzedam Kia Sephia 1993 r., poj. 1500, 
benzyna, zarejestrowana, cena 2800. Tel. 
0696 079 880.

• SPRZEDAM RENAULT SCENIC, POJ. 1,6 
(110 KM) 16V BENZYNA, AUTOMATIC, 
PRZEBIEG 34000KM, SREBRNY META-
LIK, WAŻNE PRZEGLĄD, OC, KSIĄŻKA 
SERWISOWA, BARDZO ZADBANY. ABS, 
6 POD.POW, KLIMATRONIC, 4 EL. SZY-
BY, EL.LUSTERKA, RO/CD, RADIO STER. 
PRZY KIEROW, KOMP.POKŁADOWY, 
TAPICERKA SKÓRZANO – MATERIA-
ŁOWA CZARNA, ALUFELGI, ALARM, 
IMMOBILISER, NOWE OPONY LETNIE 
I ZIMOWE. CENA 28 900 ZŁ DO NEGO-
CJACJI. TEL; 0695 888 970,0510 708 718.

ROLNICTWO  
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 091 

39 21 070.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Pomiar gruntów GPS. 606 627 663.
• Sprzedam obornik. Tel. 605 85 80 85.
• Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus C-360, 

cena 15 tys. zł. Tel. 692 360 084.
• Sprzedam klacz 2 letnią. Tel. 692 360 084. 

Cena 3000 zł.
• Sprzedam ciągnik Ursus C-330 i przycze-

pę wywrotkę D-47. Tel. 091 39 21 606.
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.
• Sprzedam maszyny rolnicze: pług, kraj-

zega, sadzarka, przyczepa 4 tonowa, 
silnik, miodziarka. Tel. 091 39 21 988, 
503 848 435.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-385 A. 
601 555 108.

• Sprzedam jajka przepiórcze i prze-
piórki japońskie. Tel. 091 39 255 48, 
508 340 300.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne 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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty po 
uzgodnieniu terminu i godziny z pra-
cownikiem Gabinetu Kosmetycznego w 
Nowogardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714. Możliwość dojazdu do klienta.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ de-
klaracja. Tel. 695 770 724.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki za-
kres – również umowne podwykonaw-
stwo. Tel. 0696 757 393.

• PROBLEM Z KOMPUTEREM? Tel. 
692 364 824.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Tynki, posadzki – maszynowo. Tel. 

514 057 148.
• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie na wy-

miar. 606 883 936.
• Tynki tradycyjne i inne remonto-

wo – budowlane, tanio, solidnie. Tel. 
889 498 179.

• Żaluzje – rolety, montaż, naprawa, 
krótkie terminy. Tel. 091 39 72 656.

• Usługi transportowe 1,5 tony. Tel. 
503 322 168.

• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek i kro-
kwi, usługi koparką. 091 39 18 689, 517  
219 627.

• Julex – usługi elektryczno – budowlane. 
607 109 282.

• Wykończenia wnętrz, płytki, szpachlo-
wanie, tynkowanie, malowanie, itd. Tel. 
887 625 993.

• Usługi budowlane, remonty, wykończe-
nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, stawianie ścian płyty kar-
tonowe, itp. 693 021 097.

• Usługi remontowo-budowlane. 
664 126 390, 091 391 10 15.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 695 085 470, 091 39 72 575.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię spawcza. Tel. 512 509 179.
• Restauracja Oskar zatrudni kucharza, 

praca co 2 dzień. Tel. 602 474 266.
• Zatrudnię kucharza. 663 412 054.
• Zatrudnię pomoc kuchenną z doświad-

czeniem. 663 412 054.
• Szukam pracy, prawo jazdy kat. B. 

601 230 332.
• Poszukuję opiekunkę do dziecka, z do-

świadczeniem. Nowogard, tel. 091 39 222 
68.

• Biznes Park Gryfice zatrudni : Dyrekto-
ra do spraw inwestycji, Główną księ-
gową, Księgową. Miejsce wykonywania 
pracy ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice. 
Oferujemy pracę w nowoczesnej firmie, 
zapewniamy miła atmosferę oraz atrak-
cyjne wynagrodzenie. Zainteresowane 
osoby prosimy o składanie podania i CV 
na adres podany wyżej; dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 091 384 70 28

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodow-
ki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary tak-
że nietypowe długości, wysokości, do 
mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 0691 
686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunk-
cyjne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, 
gwarancja serwisowa, ekonomiczne, 
tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kw, ekonomiczne, idealne do 
domku, warsztatu, abru, gastronomii, 
cena od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, firmy 
niemieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., 
stojące, idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej wody w 
domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM ZESTAW SIMPLUS Z 
KARTĄ I TELEFONEM NOKIA 6020, 
NOWY W PUDEŁKU, NIEUŻYWANY, 
NA GWARANCJI, CENA 250 ZŁ, TEL: 
0605 522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZ-
NĄ (USZKODZONY MODUŁ), DRZWI 
POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, 
UŻYWANE DO MIESZKANIA W BLO-
KU - CENA DO UZGODNIENIA, TEL: 
0784 792 270, 091 39 22 783

• Sprzedam owczarki niemieckie szczenię-
ta po rodzicach rodowodowych. Tel. 091 
39 21 828.

• Kupię karbid. 0665 414 064.
• Odddam gruz. Tel. 790 454 752.
• Sprzedam ladę chłodniczą i regały skle-

powe. Tel 091 39 21 257.
• Sprzedam glebogryzarkę benzynową, 

idealna na działkę oraz junkers dwustop-
niowy. 798 398 713.

• Kupię szkielet metalowy pod folię ogro-
dową. Tel. 091 39 21 558.

• Sprzedam piłę spalinową cena 120 zł, No-
wogard, ul. Zielona 3. Tel. 091 39 207 14.

• Sprzedam wilka do mięsa, cena 
600 zł. Nowogard, ul. Zielona 3.  
Tel. 091 39 207 14.
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375

12,000
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 10

NARODZINY WENUS
Wenus się rodzi z morskiej piany,
Pośród bałwanów 
– w niej zakochanych.

GENTELMENÓW 
CI U NAS DOSTATEK…
Ach, cóż to była za scena!
Wyobraźcie sobie 
Prawdziwego gentelmena,
Czczącego Dzień Kobiet!
Oto zamek przy drzwiach szczęknął,
Pan wszedł w domu progi,
I przed Panią swą uklęknął,
Podjął ją pod nogi.
Po czym bijąc przed nią czołem
W klepkę podłogową,
Nazwał Panią swą Aniołem,
Skarbem i Królową!
A gdy kwiecia przed nią składał
Cztery ciężkie snopy,
To na dole u sąsiada
Zatrzeszczały stropy!
Potem coś przy czułych dźwiękach
Tanga „Pieśń Cygana”,
Nosił Panią swą na rękach
Tudzież na barana.
Później siedli splótłszy dłonie,
Pili słodkie wino,
On się zwracał czule do niej
Per Moja Ptaszyno…
Raptem spojrzał na zegarek
Szepnął: Olaboga…
Po czym przygasł jak ogarek
I rzekł: Wybacz droga,
Że tak wcześnie dziś wychodzę,
Lecz – dodał zgaszony – 
Muszę wstąpić gdzieś po drodze
Po kwiatek. Dla żony.

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ
Tylko dzięki temu żyć ze sobą mogą,
Że on ma ją pod ręką, 
ona go pod nogą.

Prorocze rozwiązanie krzyżówki nr 9 – KIEDY LUTY POFOLGUJE MARZEC ZIMĘ ZREPERUJE  nadesłali: 
Jerzy Zawadzki z Orzechowa, (Gratuluję wygranej 
w „Kurierze Szczecińskim!), Bogumiła Urtnowska 
z Kulic,  Kazimiera Rekus z Konarzewa,  Maria Ol-
szewska z Brzozowa, Krystyna Tretiak z Maszkowa, 
Teresa Młynarska ze Słajsina,

Jan Roman Nikicin i Danuta Bekalarek z Wło-
dzisławia, Maria Gortat z Czermnicy 

oraz z Nowogardu: Zbigniew Szeremeta, Sta-
nisława Pokorska, Władysława Kubisz, Bogumiła 
Czupryńska, Henryk Kosmalski, Halina Stefań-

ska, Bogdana Walewska, Adam Stefański, Janina 
Grudzińska, Franciszek Palenica, Katarzyna Saja, 
Rafał Włodek, Krystyna Zawidzka, Jerzy Siedlecki, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 
Andrzej Leszczyński (?).

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
- Krystyna Tretiak z Maszkowa,
- Stanisława Pokorska z Nowogardu,
- Zbigniew Szeremeta z Nowogardu.

Gratulujemy!     
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 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 02

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-

ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Damian Rutkowski.  Współpracują: 

Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Irene-

usz 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.

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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 06.03.2008r.
OFERTY PRACY
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Ślusarz – spawacz
2. Monter stolarki PCV +Pr.
jazdy kat.”B”
3. Strażnik więzienny, psy-
cholog, wychowawca
4. Inż.budownictwa
5. Księgowy
6. Nauczyciel naucz.zintegrowanego
7. Operator żurawia budow-
lanego
8. Mechanik-operator koparki
9. Nauczyciel informatyki
10. Listonosz miejski
11. Pracownik produkcji
12. Stolarz
13. Ratownik medyczny
14. Nauczyciel j.angielskiego
15. Pracownik produkcji-opera-
tor wózka widłowego
 OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca B+C (Łozienica)
2. Pakowacz drobiu (Szczecin 
Dąbie)
3. Fryzjer  (Szczecin)
4. Pracownik produkcji (Szc-
zecin)
5. Recepcjonista, parkingowy, 
kelner, kucharz  (Łukęcin)
6. Spedytor (Wolin)
7. Kierowca-dostawca wody 
(teren województwa)
8. Mechanik (Żdzary k/Goleniowa)
OFERTY SZKOLEŃ
1.Cieśla budowlany
2.Dekarz -blacharz
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 dyskr yminujących 
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 powier-
zeniem 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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Halowa liga LZS 

Błotno wraca na szczyt
Do kolejnego przetasowania szczycie tabeli doszło po rozegraniu dziesiątej 

już kolejki halowej ligi piłkarskiej nowogardzkiego LZS. Po dwóch kolejkach 
na szczyt wrócili zawodnicy reprezentujący Błotno, którzy zdetronizowali 
poprzedniego lidera.

Wydarzeniem kolejki był właśnie 
mecz na szczycie, w którym Błotno 
pokonało Osowo 4:2 awansując tym 
samym na pierwsze miejsce. W dru-
gim meczu czołowych drużyn roz-
grywek Ostrzyca pokonała Wołowiec 
2:1 i ma taką samą ilość punktów co 
nowy lider. O pozycji w tabeli de-
cyduje bezpośrednie spotkanie obu 
drużyn wygrane przez Błotno. Już 
do czterech meczów bez zwycięstwa 
wzrosła passa niedawnego lidera 
czyli Oldbojów. W ostatniej kolejce 
nie sprostali zajmującej 14 pozycję w 
tabeli Dąbrowie remisując z nią 1:1.

Na dnie tabeli bez zmian. Ostatnią 
pozycję okupuje Żabowo, które w 

dziesięciu meczach zdołało wy-
walczyć tylko jeden punkt, który 
zawdzięcza remisowi z Długołęką w 
czwartej kolejce. W kolejnych sześciu 
meczach zespół ten zdobył zaledwie 
jedną bramkę tracąc ich 21.

Wyniki meczów:
Nowogard – Karsk 0:2,
Sikorki – Jarchlino 0:2,
Miętno – Długołęka 0:0,
Kulice – Zabowo 2:0,
Oldboje – Dąbrowa 1:1,
Słajsino – Wierzbięcin 5:2,
Ostrzyca – Wołowiec 2:1,
Wyszomierz – Wojcieszyn 3:0,
Błotno – Osowa 4:2.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela
1. Błotno 10 25 17-4,
2. Ostrzyca 10 25 24-4,
3. Osowo 10 23 18-6,
4. Miętno 10 22 15-9,
5. Wyszomierz 10 21 28-7,
6. Wołowiec 10 20 26-9,
7. Karsk 10 19 15-6,
8. Oldboje 10 18 16-7,
9. Jarchlino 10 18 13-5,
10. Słajsino 10 18 21-8,
11. Kulice 10 9 9-20,
12. Sikorki 10 7 7-21,
13. Długołęka 10 7 5-11,
14. Dabrowa 10 7 8-16,
15. Nowogard 10 6 8-20,
16. Wojcieszyn 10 6 7-23,
17. Wierzbięcin 10 6 7-29,
18. Żabowo 10 1 2-30.

Sparingi Pomorzanina

Seniorzy z juniorami
Planowany na najbliższy weekend 

mecz sparingowy z Arkonią Szczecin 
nie dojdzie do skutku. W zamian za to 
podopieczni Zbigniewa Gumiennego 
zmierza się z podopiecznymi Marcina 
Wolnego czyli V ligowymi juniorami 
Pomorzanina. 

Spotkanie najprawdopodobniej od-

będzie się w sobotę o godzinie 15.00. 
Piszemy „najprawdopodobniej” gdyż 
pogoda nie sprzyja piłkarzom. Ale 
jak mówi trener pierwszego zespołu 
Pomorzanina sparing zostanie od-
wołany tylko przy jakimś strasznym 
załamaniu pogody.

ag

Bosman po raz pierwszy w akcji
Po kilku treningach, w tym jednym 

z Mariszem Kurasem, Grzegorzem 
Matlakiem i Dariuszem Adamczukiem 
ze szczecińskiej Pogoni, Bosman No-
wogard rusza do akcji. W najbliższą 
niedzielę rozegra pierwsze spotkanie 
sparingowe. Rywalem nowego no-

wogardzkiego zespołu będzie Iskra 
Golczewo, która po rundzie jesiennej 
zajmuje jedenastą pozycje w A-klasie. 

Spotkanie odbędzie się w Golcze-
wie. Początek o godzinie 15.00.

ag

UKS „Trójka – Niebieska Team” Nowogard – UKS 16 Koszalin 

48 : 59  (17:16, 8:17, 8:20, 15:6)

Koszalin za mocny
Do gry wróciły młode koszykarki z UKS „Trójka – Niebieska Team”. W 

miniona sobotę rozegrały pierwszy mecz rundy rewanżowej rozgrywek 
Zachodniopomorskiej Ligi Koszykówki Młodziczek.

Nasz zespół zaczął ambitnie i po 
pierwszej kwarcie „Trójka - Niebieska 
Team” mogła cieszyć się jednopunkto-
wym prowadzeniem. Niestety później 
dało o sobie znać większe doświadcze-
nie rywalek, które są rok starsze od 
naszych zawodniczek i druga kwarta 
zakończyła się wynikiem 8:17 dla 
Koszalinianek. W trzeciej odsłonie 
rywalki jeszcze bardziej powiększy-
ły przewagę i wynik meczu w tym 
momencie brzmiał 35:53. Przewaga 
18 koszy pozwoliła Koszaliniankom 
na spokojną grę w ostatniej odsłonie 
i kontrolę wyniku. Czwarta kwarta 
zakończyła się zwycięstwem Nowogar-
dzianek 15:6 dzięki czemu zmniejszyły 
rozmiary porażki do 48:59.

„Mecz do przerwy miał wyrównany 
przebieg. – mówi trener zespołu Rafał 

Rożek -  Dobrze broniliśmy, graliśmy 
nieźle taktycznie, neutralizując sporą 
przewagę wzrostu oraz siły przeciw-
niczek. Niestety zdarzyły nam się 
dwa przestoje w grze i to zaważyło na 
porażce. Najpierw w14 min. Przy pro-
wadzeniu 23:17 straciliśmy przez pięć 
minut 16 punktów z rzędu i do przerwy 
przegrywaliśmy 25 : 33. Drugą połowę 
zaczęliśmy dobrze, w 22 minucie było 
31:33), ale potem dramat – resztę kwar-
ty przegrywamy 2:20! Mimo tego zespół 
nie poddał się i walczył do końca o jak 
najlepszy wynik. W niedzielę 9 marca 
wyjeżdżamy do Kołobrzegu na mecz z 
Kotwicą i mamy apetyty na zwycięstwo. 
W kolejną niedzielę 16 marca o godz. 11 
podejmujemy u siebie Drawsko. Wszyst-
kich kibiców serdecznie zapraszamy.”

Andrzej Garguliński

Mistrzostwa Okręgu w kolarskich przełajach

„Chrabąszcze” mistrzami!
W niedzielę 2 marca przeprowad-

zono w Stargardzie Szczecińskim 
Mistrzostwa Okręgu Zachodniopo-

morskiego w kolarstwie przełajowym. 
Startowali zawodnicy wszystkich 
grup wiekowych. Ogromny sukces 
odnieśli zawodnicy z naszego klubu 
LUKS „Chrabąszcze”.

W kategorii młodzik tytuł mis-
trzowski wywalczył Paweł Kolasiński, 
a srebrny medal i tytuł wicemistrza 
Krzysztof Antczak. Ci dwaj za-

wodnicy praktycznie zdeklasowali 
rywali.

Kolejny sukces to zwycięstwo 
i mistrzowski tytuł dla Mateusza 
Magiereckiego – pokonał wszystkich 
w kategorii junior, podobnie jak w 
kategorii elita Michał Urtnowski.

W kategorii junior młodszy „na-
jgorsze” dla zawodnika IV mie-
jsce wywalczył Artur Komisarek. 
Szczegóły, wyniki i zdjęcia w kolej-
nym wydaniu „DN”.        Opr. LMM

Gimnazjum nr 3 wicemistrzyniami! 
W Gimnazjum nr 1 w Nowogar-

dzie odbyły się Mistrzostwa Regionu 
w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół 
Gimnazjalnych. Powiat goleniowski 
reprezentowało Gimnazjum nr 3 z 
Nowogardu.  Mecze rozegrywano 
systemem   „każdy z każdym”. 

Wyniki zawodów:
Gimnazjum Świerzno - Gimnazjum 

Kołobrzeg: 3 – 4
Gimnazjum nr 13 Szczecin - Gimna-

zjum Kołobrzeg: 19 - 1
Gimnazjum nr 3 Nowogard – Gimna-

zjum Świerzno: 17 – 0
Gimnazjum nr 3 Nowogard – Gimna-

zjum Kołobrzeg: 19 – 1
Gimnazjum nr 13 Szczecin - Gimna-

zjum Świerzno: 21 – 2
Gimnazjum nr 3 Nowogard – Gimna-

zjum nr 13 Szczecin: 10 – 14 
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – Gimnazjum nr 13 Szcze-

cin
2 miejsce - Gimnazjum nr 3 Nowo-

gard
3 miejsce - Gimnazjum Kołobrzeg
4 miejsce - Gimnazjum Świerzno
Do półfinału Mistrzostw Województwa  

awansowały: Gimnazjum nr 13 ze Szcze-
cina i Gimnazjum nr 3 z Nowogardu. 
Gratulujemy!

Informujemy, że dziewczęta z nowo-
gardzkiego Gimnazjum nr 3 będą repre-
zentowały Powiat Goleniowski także na 
Mistrzostwach Regionu B w Piłce Koszy-
kowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych.

Inf.własna
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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•

CM

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

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

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)
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Plan rekolekcji
i Dni Młodych
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czystości 
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REKLAMA

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

czytaj na s. 4

Akt lokacyjny 
miasta 
Nowogard

Historyczne 
zwycięstwo 
Bosmana

FIRMA: NESTLE POLSKA S.A. 
72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f

Poszukuje kandydatów z terenu Nowogardu 
i okolic na stanowisko:

KONWOJENTA 
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 Polska S.A., Biuro Regionalne
72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28f

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

Opublikowany przez nas apel 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Nowogardzkiej do Przewod-
niczącego Rady Miejskiej o 
poczynienie przygotowań do 
obchodów 700 lecia miasta 
starszych mieszkańców zadziwił 
– pamiętają oni bowiem uro-
czystości z 1968 roku. Wówczas 
także obchodzono 700 lecie, a 
jedna z ładniejszych ulic nosi od 
tego czasu stosowną nazwę.

Jestem przekonany, że dykusja 
się zacznie i władze podejmą 
ostateczną decyzję. Wiemy już iż 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Krzywania wykazał zain-
teresowanie propozycją TMZN i 
w tym celu pragnie spotkać się z 
członkami Towarzystwa.

Nasza gazeta będzie sprawę 
pilotować. Dzisiaj prezentujemy 
akt lokacyjny z 1309 roku, który 
to akt można nazwać metryką 

urodzenia miasta. Prezentujemy 
także spis innych materiałów 
które potwierdzają istnienie 
grodu już w 1268 roku. To one 
skłoniły ówczesne władze do 
hucznych obchodów. W tam-
tych latach ważne bowiem było 
szukanie dowodów na polskość 
tych ziem i przywracanie Ziem 
Odzyskanych macierzy…

LMM

foto J. Korneluk

czytaj na s. 4

czytaj na s. 2

czytaj na s. 3

czytaj na s. 11
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KALENDARIUM
11 MARCA
Imieniny: Adrian, Adrianna, 
Arkadia, Arkadiusz, Arkady, 
Bazyli, Bazyliusz, Efrem, El-
pidia, Elpidiusz, Eugeniusz, 
Humbert, Kaj, Kajus, Kazimierz, 
Leonard, Leonarda, Lucjusz, 
Łucja, Łucjusz, Nestor, Placyda 
i Witosław 
1386 - Władysław II Jagiełło 
został koronowany na króla 
Polski.

12 MARCA
Imieniny: Adrian, Adrianna, 
Fokas, Fryderyk, Gerazym, 
Jan, Krzysztof, Marek, Oliwia, 
Pakosław, Teofil, Wergilia, Wer-
giliusz, Wirgilia, Wirgiliusz i 
Wolimir 
1940 - II wojna światowa: Biuro 
Polityczne KC WKP(b) podjęło 
decyzję o wymordowaniu ok. 
25. tysięcy polskich jeńców 
wojennych.
Dzień Teściowej

13 MARCA
Imieniny: Agnieszka, Cym-
barka, Cyryl, Eugenia, Felicyta, 
Frydolin, Jordan, Klaudian, 
Klaudiusz, Koleta, Konon, Mar-
cjan, Róża, Wiktor, Manuela, 
Wiktoriusz i Wojsław. 1945 
- II wojna światowa: Grudziądz 
wyzwolono spod okupacji 
hitlerowskiej.
Dzień Olimpijczyka, 
Europejski Dzień Logopedy.

Kronika policyjna 

Krystynie Górskiej 
z okazji urodzin oraz imienin 
najlepsze życzenia zdrowia, 

pomyślności, opieki Bożej 
życzy mąż.

Niech ten radosny dzień 
na zawsze Twe troski

odsunie w cień.
I niech się śmieje 

do Ciebie świat, blaskiem 
szczęścia i długich lat

Krystynie 
Górskiej

z okazji 60 urodzin
wszystkiego co najlepsze

życzą
Grzegorz, Aneta i Wiktoria

ŻYCZENIA

W poniedziałek na prostym od-
cinku drogi między Nowogardem a 
Olchowem doszło do kolizji dwóch 
samochodów. Wyprzedzający volks-
wagen golf nie zdążył dokończyć 
tego manewru i zderzył się z nad-
jeżdżającym z naprzeciwka merce-
desem. Kierowca golfa nie doznał 
poważniejszych obrażeń, natomiast 
kierowca mercedesa ma złamane 
podudzie.

W przychodni „Leks” skradziono 
torebkę damską. Pokrzywdzona 
opisała policjantom prawdopo-
dobną sprawczynię i ci ruszyli na 
ulice miasta w jej poszukiwaniu. Po 
niedługim czasie zauważyli kobietę 
odpowiadającą rysopisowi i znaleźli 
przy niej skradzioną torebkę z doku-
mentami i częścią pieniędzy, gdyż 
część zdążyła już wydać. Sprawczyni 
kradzieży jest mieszkanką Osiny.

W środę około godziny 14.00 na 
ulicy 3 Maja policjanci zatrzymali 
jadącego rowerem Józefa K., który 

wsiadł na jednoślad mając w wy-
dychanym powietrzu 1,74 promila 
alkoholu.

Tego dnia zgłoszono również 
przecięcie czterech opon samochodu 
ford mondeo.

W czwartek mieszkanka miejsco-
wości Miętno zgłosiła uszkodzenie 
karoserii jej „malucha”. Pojazd, który 
był zaparkowany w okolicy Przy-
chodni na ulicy Kościuszki, został 
oblany przez nieznanego sprawcę 
jakąś substancją w efekcie czego 
lakier pojazdu napęczniał.

W piątek na drodze Nowogard 
– Kulice policjanci zatrzymali dwóch 
rowerzystów. Stefan F. jadąc swo-
im pojazdem miał 2,48 promila 
alkoholu natomiast Adam K. 1,91 
promila.

W sobotę z ogródka działko-
wego w miejscowości Konarzewo 
skradziono wannę żeliwną ważącą 
około 100 kg. Na stację paliw HL 
podjechał samochód osobowy i po 

zatankowaniu paliwa wartości 80 
zł. odjechał nie uiszczając rachun-
ku. Monitoring wychwycił jednak 
numery tablicy rejestracyjnej i trwa 
ustalanie kierowcy.

W Restauracji „Przystań” miesz-
kance naszego miasta skradziono 
torebkę damską wraz z dokumen-
tami, telefonem komórkowym i 
pieniędzmi. 

W niedzielę podczas rutynowej 
kontroli samochodu policjanci 
ujawnili mężczyznę poszukiwanego 
listem gończym.

Właściciel jednego z ogródków 
działkowych mieszczących się na 
ulicy Zamkowej zgłosił pocięcie folii 
na namiocie i połamanie drzewek 
owocowych. Swoje straty oszacował 
na 380 zł.

ag

Rekolekcje wielkopostne 
– Dni Młodych w Nowogardzie

Teatr w plenerze
W najbliższą sobotę o godzinie 21.00 na Placu Wolności katolicki Teatr „A” z Katowic wystawi spektakl pt. „Exul-

tet”. Sami twórcy o swojej sztuce pisż tak: „Najnowszy spektakl Teatru „A” to kolejna próba twórczej adaptacji języka 
spektakli ulicznych. Ogień i woda będą głównymi tematami obrzędowego widowiska, rozgrywającego się na pograniczu 
teatru i ekstatycznego misterium.”

Przedstawienie to będzie kontynuacją Dni Modych i Rekolekcji Wielkopostnych.
ag

Parafia 
Wniebowzięcia 
NMP
Środa – Piątek 12-14.03.2008 r.
9:00 Gimnazjum  (sala Nowogardz-
kiego  Domu Kultury)
11:00 Szkoły ponadgimnazjalne
(sala Nowogardzkiego 
Domu Kultury)
13:00 Film 
„Wszystko będzie dobrze” (śr)
(sala Nowogardzkiego 
Domu Kultury)
15:00 Warsztaty teatralne (śr, cz)
(Dom Parafialny)
19:00 Film dla mieszkańców 
miasta  „Wszystko będzie dobrze” 
(śr, cz, so, n) (sala Nowogardzkiego 
Domu Kultury)
Piątek 14.03.2008 r.

19:00 Droga Krzyżowa ulicami mi-
asta (początek na Placu Wolności)
Sobota 15.03.2008 r.
21:00 Teatr „A” - widowisko uliczne 
„Exultet”
(Plac Wolności)
Niedziela 16.03.2008 r.
9:00 scenki misteryjne, poświęcenie 
palm (Plac Wolności)
9:30 Msza św.
(kościół Wniebowzięcia NMP) 
10:30 kiermasz świąteczny
(Plac Wolności)

Parafia św. 
Rafała 
Kalinowskiego
Środa – Piątek 12-14.03.2008 r.
9:00 Szkoły ponadgimnazjalne
(kościół św. Rafała Kalinowsk-
iego)

11:00 Gimnazjum
(kościół św. Rafała Kalinowsk-
iego)
13:00 Film „Wszystko będzie do-
brze” (cz) (sala Nowogardzkiego 
Domu Kultury)
19:00 Film dla mieszkańców miasta  
„Wszystko będzie dobrze” (śr, cz, 
so, n) (sala Nowogardzkiego Domu 
Kultury)
Piątek 14.03.2008 r.
19:00 Droga Krzyżowa ulicami mi-
asta (początek na Placu Wolności)
Sobota 15.03.2008 r.
21:00 Teatr „A” - widowisko uliczne  
„Exultet” (Plac Wolności)
Niedziela 16.03.2008 r.
9:00 Msza św. z poświęceniem palm 
(kościół św. Rafała Kalinowsk-
iego)
10:30 kiermasz świąteczny 
(Plac Wolności)

 Ks. Marcin Szczodry
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REKLAMA

Sesja RM

Regulamin utrzymania 
czystości

Podczas ostatniej Sesji zmieniono uchwałę dotyczącą utrzymania czystości i 
porządku w Gminie. Cały regulamin to obszerna broszura. W niniejszej pub-
likacji przybliżę tylko niektóre punkty, które wzbudzały dyskusje u radnych 
oraz mieszkańców wsi.

- odpady wielkogabarytowe winny 
być gromadzone w wydzielonym 
miejscu na terenie nieruchomości, w 
sposób nie powodujący utrudnień w 
korzystaniu z niej przez osoby do tego 
uprawnione i usuwane możliwie jak 
najszybciej, w terminach uzgodnio-
nych z firmą wywozową lub podmio-
tem prowadzącym utylizację jednak 
nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Na terenie gminy zabrania się:
- tworzenia „dzikich wysypisk” – tj. 

gromadzenia odpadów komunalnych 
w miejscach do tego nie przezna-
czonych,

- gromadzenia odpadów popro-
dukcyjnych w pojemnikach przezna-
czonych na odpady komualne,

- wypalania traw i innej roślin-
ności na nieużytkach, pastwiskach, 
w rowach i pasach przydrożnych, 
a także niszczenia i uszkadzania 
roślinności.

- spalania odpadów komunalnych 
poza instalacjami do tego przezna-
czonymi,

- wrzucania do koszy ulicznych 

odpadów pochodzacych z gospo-
darstw domowych i działalności 
handlowej,

- indywidualnego wywożenia od-
padów na składowisko w Słajsinie.

- indywidualnego opróżniania 
zbiorników bezodpływowych przez 
właścicieli nieruchomości oraz 
wylewqania zawartości szamb na 
powierzchnię ziemi i do wód po-
wierzchniowych,

- rozwieszania afiszy, reklam, ne-
krologów itp. na drzewach, słupach 
i innych miejscach do tego nie prze-
znaczonych.

Dotyczy psów:
- na tereny użytku publicznego psy 

mogą być wyprowadzane tylko na 
smyczy, a w przypadku psów agre-
sywnych także w kagańcu.

- zwolnienie psa ze smyczy jest 
dozwolone tylko poza obszarem za-
budowanym oraz pod warunkiem, ze 
opiekun ma możliwość bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem.

LMM

PCK

Kwesta publiczna
Zarząd Rejonowy Polskiego Czer-

wonego Krzyża w Nowogardzie w 
dniu 15.03.2008 roku w godzinach 
09- 13 przeprowadzi kwestę pub-
liczną, z której dochód przeznaczy 
na zakup paczek świątecznych dla 
najuboższych rodzin z terenu Gminy 
Nowogard.

Zbiórkę przeprowadzi na podsta-
wie Decyzji Nr II 2007 wydaną przez 

Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 21 grudnia 
2007 roku zezwalającą Polskiemu 
Czerwonemu Krzyżowi na przepro-
wadzanie zbiórek publicznych na 
terenie całego województwa zachod-
niopomorskiego.

Kwestować będą uczniowie Pub-
licznego Gimnazjum Nr 3, I LO w 
Nowogardzie oraz krwiodawcy.

PCK

Kurs udzielania pierwszej pomocy
Zarząd Rejonowy PCK organizuje odpłatnie Kurs I Pomocy z certyfikatem 

zarówno dla młodzieży j ale i dorosłych. Chętnych prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: 0913921701 lub 662113694.

Szkoła Podstawowa nr 3 
będzie miała swojego patrona

Na wniosek Dyrektora Szkoły i za 
zgodą Burmistrza Miasta Nowogard z 
dnia 26.II.2008 r. Szkoła Podstawowa 
nr 3 wszczyna postępowanie o na-
danie imienia szkole. Wytypowanie 
ewentualnych kandydatów nastąpi 
do dnia 7.03.08

Jednocześnie informujemy, że 

dnia 11.03.2008 r.(wtorek) o godz. 
1700 odbędzie się Dzień Otwarty dla 
przyszłych grup „0” i klas I połączo-
ny z Kiermaszem Wielkanocnym. 
Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy.

Dyrekcja SP 3

Sprostowanie
W piątkowym numerze DN podaliśmy uzyskaną z oficjalnych źródeł 

Platformy Obywatelskiej listę kandydatów na wiceburmistrza. Skontaktował 
się z nami znajdujący się wśród kandydatów Przemysław Sońtka, który po-
informował nas, ze nie ubiega się o stanowisko wiceburmistrza, jest osobą 
apolityczną i chce po prostu pracować.

ag

Wiceburmistrza poznamy później
Planowany na niedzielę wybór nazwiska osoby, która zostanie wicebur-

mistrzem naszego miasta nie odbył się. 
Platforma Obywatelska, która 

zgodnie z umową koalicyjną ob-
sadza stanowisko wiceburmistrza 
Nowogardu, wbrew zapowiedziom 
nie podała nazwiska osoby, która 
nim zostanie. Nie oznacza to jednak, 
że całkowicie zrezygnowała z jego 
obsadzenia. Jak powiedział nam 
były wiceburmistrz a dziś zachod-
niopomorski kurator oświaty Artur 
Gałęski niedzielne spotkanie PO 
zdominowały „sprawy szczeciński” 
i Nowogardem Platforma zajmie się 
później. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem nowego wiceburmistrza 
poznamy w czwartek.

Przy okazji zmodyfikowana została 
lista kandydatów na to stanowisko. 
Nie ma już na niej Przemysława 
Sońtki czytaj niżej) natomiast pozo-
stała trójka czyli kierownik Wydziału 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
nowogardzkiego Urzędu Miejskiego 
Tobiasz Lubczyński, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie 
Artur Danilewski i pełniąca obowiąz-
ki naczelnika Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie Renata Chomińska 
nadal pozostają oficjalnymi kandy-
datami PO.

ag
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

ś    p. 
Sławomira 

Putkowskiego 
serdeczne 

podziękowania 
składa 

żona z dziećmi

KONDOLENCJE

Akt Lokacyjny 
Nowogardu z 1309 r.

W Imię Świętej i Niepodzielnej 
Trójcy. Amen. Otton, Herman i 
Albert, z Bożej łaski grafowie w Ever-
stein, wszystkim katolikom świętej 
Matki Kościoła pozdrowienie na 
wieki.  Zarówno przewidywania co 
do przyszłości, jak i wspomnienia 
z przeszłości,  jak również przemy-
ślenia dotyczące bieżących spraw 
w określonej dziedzinie, spisuje się 
piórem w języku człowieka z odległe-
go narodu w tym celu, by dokonane 
dzieło, spełnione w danej chwili, nie 
uszło z pamięci jak płynąca naprzód 
woda, a człowiek, ze względu na 
rozciągłość czasu, nie  poszedł w za-
pomnienie jako zupełnie nieznany. 

Niech więc dowie się godne sza-
cunku pokolenie czasów obecnych, 
jak również szczęśliwi potomkowie 
w przyszłości, że za sprawą wzajem-
nego porozumienia nas wszystkich, 
wyznaczyliśmy i przydzieliliśmy 
naszemu miastu Nowogardowi sto 
pięćdziesiąt wytyczonych działów 
ziemi, które od początku istnienia 
miasta były w posiadaniu i przyna-
leżały do naszych poprzedników i 
do nas samych. 

Obecnie, w porozumieniu z radą 
tego miasta, wyłączamy ze wspo-
mnianych działów osiem, które po-
pularnie są nazywane „wurdeland”, 
jak również dwadzieścia innych, 
które były specjalnie pozostawione 
dla naszej uprawy i korzystania przez 
naszych rolników. Wyłączamy także 
sześć działów, z których w każdym 
roku mieliśmy dotąd w zwyczaju i 
przywykliśmy pobierać specjalne 
podatki. Oprócz tego zastrzegamy 
sobie także innych sześć działów, co 
do których oczekujemy, że będą do 
nas należeć w przyszłości z powodu 
braku spadkobierców. Poza tym 
zatrzymujemy jeszcze dwa działy, co 

do których musimy jeszcze wypełnić 
zobowiązania, gdyż poróżniliśmy 
się o nie z Arnoldemde Mesolt i 
sprawa ciągle jest w toku. Chociaż 
zastrzegamy sobie te wszystkie działy, 
zabiegając, żeby nasze miasto nie było 
pozbawione żadnej korzyści, co wię-
cej nawet, starając się o rozwój całej 
naszej krainy, przekazujemy na za-
wsze pozostałe sto osiem działów dla 
mieszkańców wspomnianego miasta 
zarówno obecnie żyjących jak i dla 
przyszłych wraz z ich prawowitymi 
spadkobiercami, z zastosowaniem 
tych samych przywilejów i prawa, 
w oparciu o które, jak wiadomo, 
miasto Kołobrzeg i inne miasta ko-
rzystające z prawodawstwa Lubeki, 
swoje posiadłości i dobra mają w 
swobodnym używaniu.  A ponadto, 
jeśli któreś działy  z pośród tych, 
które posiadamy, a które zostały 
zastrzeżone powyżej, zostaną wysta-
wione na sprzedaż przez nas samych, 
albo naszych spadkobierców, albo też 
zostaną wliczone do działu spadko-
wego poprzez darowiznę, albo w ja-
kikolwiek sposób wyjdą spod naszej 
władzy, natychmiast będą poddane, 
na mocy wspomnianego prawa, pod 
panowanie tegoż miasta. Oprócz 
tego postanowiliśmy wymierzyć dla 
obywateli miasta wspomniane działy 
w ich granicach, rozpoczynając po-
miar od strumienia, który nazywa się 
Swantebeke w stronę naszej posiad-
łości Wismar, następnie prowadząc 
granicę w prostej linii w stronę mia-
sta.  By zaś ta darowizna nasza, 
wynikająca z dobrej woli, nie mogła 
zostać przez jakichkolwiek naszych 
następców unieważniona, zgod-
nie przedkładamy wspomnianemu 
miastu to pismo, potwierdzając je 
złożeniem naszych pieczęci. Świad-
kami tego są ksiądz Bernhard de 
Troyen, nasz kapelan, starzec Jan de 
Daren i Jan Kregemest, jak też obec-
ni zwierzchnicy we wspomnianym 
mieście, a poza tym Gabelo, Henryk 
Tramelo i Mikołaj de Hubendorp, 
obywatele miasta, i wielu innych 
godnych wiary. 

Sporządzono na rynku tegoż mia-
sta i dane tamże w roku od Wciele-
nia Pańskiego 1309, w przeddzień 
Kalend Majowych (30 kwietnia), za 
pośrednictwem Hermana, naszego 
obecnego notariusza i proboszcza 
w mieście. 

tłumaczył 
ks. mgr Jarosław Nowaszczuk

filolog klasyczny
Nowogard,  listopad 2003 r.

Kronika 
Lawerentza Kronikarz Bollnow podaje jako nazwę miasta “ Nogard”. 

Margrit Schlegel 
BRD

Pierwsza wzmianka wymieniająca Nowogard jako 
posiadłość Biskupa Kamieńskiego.

St. Rzeszowski 
Kronika cz. I

Nowogard został oddany przez ks.. Barnima I 
Szczecińskiego biskupom kamieńskim.

St.Rzeszowski  
Z Dziejów 
Nowogardu

Pierwsza oparta na dokumentach wzmianka jako “zamek 
i miasteczko” zwane dalej “Miasteczko Nogart”.

St.Rzeszowski  
Z Dziejów 
Nowogardu

W Nowogardzie istnieje zamek myśliwski będący 
własnością Biskupa Kamieńskiego.

Wiad.Zach. 
12/73

Dobra nowogardzkie oraz wieś Dąbrowa nadane 
(przekazane) Biskupstwu Kamieńskiemu.

Wiad.Zach.12/73 Kronikarz Bollnow podaje jako nazwę miasta “ Nogard”.

Wiad.Zach.12/73
Książę Szczeciński Barnim I przekazał Biskupowi 
Kamieńskiemu we władanie miasto wraz z okolicą.

Wiad.Zach.12/73
Pierwsza  wzmianka,  że:  gród  jest własnością Biskupa 
Kamieńskiego.

Prog.TMZN
Pierwsza wzmianka o Nowogardzie - jako dworze 
warownym, miejscem na trasie traktu  bursztynowego. 

St. Rzeszowski 
Kronika cz. I

Pierwszy zapis:  “Nogard castrum et villa sive oppidum” - 
twierdza, dwór wiejski, oszańcowanie, miejsce warowne.

Nowogard 1268 
Publikacje omawiające fakt istnienia grodu Nowogard w  1268r

Nowogard 1309
Publikacje omawiające fakt nadania Nowogardowi praw miejskich 
w 1309 roku

- 1309 - Dziennik Nowogardzki 
nr.96/95 Z.Miler 

Przywilej  Prawa Lubeckiego 
przeprowadza ostrzejszą komasację 
łanów hrabiowskich, mieszczanie 
otrzymali 108 łanów, trzej bracia 
Eberstein pozostawili sobie 20 łanów, 
natomiast 22 łany podzielono jako 
dzierżawę pomiędzy dostojników 
miejskich i urzędników.

- 1309 - G.Sz.165/87 Nowogard 
otrzymał prawa miejskie.

- 1309 - Leszek Badowski Praca 
Magisterska Rozpoczyna się stały 
napływ ludności niemieckiej do 
miasta, Słowianie są wypierani na 
podgrodzie.

- 1309 - Margrit Schlegel BRD 
Miasto nosi nazwę : NEVGARDE
- 1309 - Prog.TMZN 
Przyznano akt  lokac y jny  - 

sporządzony na prawie lubeckim.
- 1309 - St. Rzeszowski Kronika cz. I 
Nowogard otrzymał przywilej 

stosowania prawa lubeckiego.
- 1309 - St. Rzeszowski Kronika cz. I
Trzej bracia Ebersteinowie zabrali 

miastu ziemie uprawne,  pozostawili 
tylko 108 łanów.

- 1309 - Wiad.Zach. 12/73 
Miasto przestaje rządzić się daw-

nym prawem polskim.
- 1309 - Wiad.Zach.12/73 
Nowogard uzyskuje miejskie prawa  

lubeckie. 
- 30.04.1309- DN nr 98/95 
Zbigniew Miler 
Przywilej Prawa Lubeckiego zamy-

ka proces założenia miasta, komasa-
cja gruntów - łanów hrabiowskich.

- 30.04.1309 - Kronika Lawer-
entza 

“Założenie niemieckiego miasta 
Naugard. Uroczyste nadanie “”Prawa 
Lubeckiego”” na rynku miasta.”

- 30.04.1309 - Margrit Schlegel BRD 
“Nadanie statutu miasta “”Lu-

bisches Recht”” jako niemieckie mi-
asto, przywileje ogłoszono na rynku, 
tekst pisany był w języku łacińskim.”

- 30.04.1309 - Margrit Schlegel 
BRD 

“Założenie niemieckiego miasta 
Naugard. Nadanie “”Prawa Lubeck-
iego””  na rynku w Nowogardzie.”

Opr. Franciszek 
Karolewski
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oznaczenie sprawy: IiR-341/3/2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Nazwa zamówienia: „Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. 
w Nowogardzie – etap I”

    1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nowogard
Urząd Miejski w Nowogardzie
pl. Wolności 1
72-200 Nowogard  NIP: 859-00-12-007
e-mail: inwestycje@nowogard.pl, adres  internetowy: http://bip.nowogard.pl 
godziny urzędowania:  8:00 do 15:00
    2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: 45211340-4; 45311100-1; 
45330000-9; 45231300-8
    3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia:
na stronie internetowej www.nowogard.pl lub  http://bip.nowogard.pl oraz  
w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. 
Wolności 5, 72-200 Nowogard, pok. 212.
Osoba do kontaktu: mgr Rita Mazurczak, tel. 091 39-26 240, mgr inż. 
Adam Czernikiewicz tel. 091 39-26241, fax. 091 39-26 206
    4) Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 1 budynku mieszkalnego 12 
rodz. na działce  geodez. nr 161/4 w Nowogardzie, wraz z wew. instalacja-
mi wod-kan, c.o., cwu., gazową, elelektryczną  oraz wykonanie zewnętrz-
nych sieci wod-kan, deszczowej, zasilającej elektrycznej 0,4 kV, elektrycz-
nej – oświetlenia terenu, a także zagospodarowania terenu (parkingi, 
droga wewnętrzna i dojścia).

     5) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych lub  warianto-
wych: nie dopuszcza się
    6) Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od daty podpisania umowy  
    7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokony-
wania oceny spełniania tych warunków:
Warunki ogólne
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące 
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czyn-
ności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencja-
łem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wyko-
nanie zamówienia; 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy:
   - zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej jedno zadanie o 
zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia tj. wybudowanie  co 
najmniej jednego budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej  o 
kubaturze co najmniej 500 m3 wraz z wew. instalacjami wod-kan, elek-
trycznymi, gazową, co.;
    - dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi).

    8) Informacja na temat wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium 
w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia  tysięcy złotych).
    9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%
    10) miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miejski w Nowogardzie pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, pok. nr 5 
- Biuro Obsługi Interesanta do dnia 18.03.2008 r. do godz. 9:00
    11) miejsce i termin  otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Nowogardzie pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, sala ob-
rad Rady Miejskiej (I piętro)  dnia 18.03.2008 r.  do godz. 9:10
    12) termin związania ofertą: okres  30 dni 
    13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać 
dynamicznego systemu zamówień ani wybierać najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   14) Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 25.02.2008 r.

Burmistrz
Kazimierz Ziemba

Wypalanie traw 

Us t a w a  z  d n i a  1 6  k w i e t -
nia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. nr 92, poz. 880) określa:  
Art. 124. Zabrania się wypalania 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kole-
jowych oraz trzcinowisk i szuwarów.  
Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary - podle-
ga karze aresztu albo grzywny.  
Wypalanie traw jest zabiegiem nie-
właściwym i szkodliwym, powodu-
jącym m.in.: 

- obniżenie plonu zielonej masy, 
- niszczenie mikroorganizmów 

(bakterii, grzybów) niezbędnych do 
utrzymania równowagi biologicznej 
życia w biocenozie łąkowo-pastwi-
skowej, 

- niszczenie miejsc lęgowych wielu 
gatunków owadów, płazów, ptaków i 
zwierząt, 

-  m a r n o t r a w s t w o  w a r -
t o ś c i o w e j  p a s z y .  
Podczas pożarów traw dochodzi 
ponadto do powstania wielu niebez-
piecznych zjawisk: 

- Od palącego się poszycia gleby 

zapaleniu ulega podziemna warstwa 
torfu, który może zalegać nawet do 
kilkunastu metrów w głąb. Są to 
pożary długotrwałe (nawet do kilu 
miesięcy) i wyjątkowo trudne do 
ugaszenia. Ponadto, w przypadku gdy 
zwykła łąka po pożarze regeneruje 
się przez kilka lat to pokłady torfu 
potrzebują na to kilku tysięcy lat. 

- Powiewy wiatru powodują bardzo 
szybkie rozprzestrzenianie się poża-
ru, który bardzo często przenosi się 
na zabudowania mieszkalne, gospo-
darcze oraz lasy. Niejednokrotnie w 
takich pożarach ludzie tracą dobytek 
całego życia. Występuje również 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi. 

- Powstające podczas pożaru duże 
zadymienie jest szczególnie groźne 
dla osób przebywających w bezpo-
średnim sąsiedztwie miejsca zdarze-
nia z uwagi na możliwość zaczadze-
nia, a ponadto powoduje zmniejsze-
nie widoczności na drogach co może 
prowadzić do powstania groźnych 
w skutkach kolizji i wypadków dro-
gowych.

Opr.LMM

Towarzytwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej zaprasza swych członków 
na zebranie robocze, w czwartek, 13 marca o godz. 17.00 w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej.

W programie między innymi spotkanie z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej.

Franciszek Karolewski

Marzec w kinie „Orzeł”
WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE
POLSKA
obyczajowy  –  98’ 
12 zł od 15 lat

12.03.2008 godz. 19.00
13.03.2008 godz. 19.00
15.03.2008 godz. 19.00
16.03.2008 godz. 19.00
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Nowogard “wczoraj“

A może na winniczki ?
Wydział Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Woje-

wódzkiego przyjmuje wnioski o zezwolenie na zbiór i skup ślimaka winniczka. 
Ślimaka można będzie pozyskiwać od 1 – 31 maja. Wnioski przyjmowane będą 
do 20 marca. Formularz wniosku jest dostępny na stronie interetowej ZUW. 
Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty 82 złotych na rachunek banko-

wy Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 
Winniczek należy do gatunków częś-
ciowo chronionych, zbierać można 
osobniki o średnicy muszli powyżej 
30mm.

W roku ubiegłym wydano 23 ze-
zwolenia na zbiór, a skupiono 122 
tony tego francuskiego przysmaku.

LMM 

PRZEKAŻ l % SWOJEGO PODATKU NA 

REHABILITACJĘ 10-MIESIĘCZNEJ

NIKOLI ŻUKOWSKIEJ

Drodzy Państwo, 1% swojego po-
datku możecie przekazać na leczenie i 
rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Moja córeczka Nikola urodziła się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową 
na przejściu kręgosłupa piersiowo-
lędźwiowego, ma całkowicie bezwładne 
nóżki i wymaga codziennej rehabilitacji 
oraz specjalistycznej pielęgnacji, by w 
przyszłości mogła funkcjonować samo-
dzielnie. Koszty związane z codzienną 

rehabilitacją i pielęgnacją tak chorego 
dziecka dalece przewyższają moje 
dochody, koszt 2-tygodniowego tur-
nusu rehabilitacyjnego wynosi 3700 
PLN, a Nikola musi jeździć kilka razy 
do roku na taki turnus.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja posiada status Orga-
nizacji Pożytku Publicznego (OPP),

KRS: 0000037904
Aby pieniądze trafiły bezpośrednio 

na konto Nikoli w Fundacji, należy w 
zeznaniu podatkowym:

PIT-28 : póz. 135, PIT-36 : póz. 311, 
PIT-36L: póz. 107, PIT-37 : póz. 123 
PIT-38 : póz. 59 wpisać:

Na leczenie i rehabilitacje Nikoli 
Żukowskiej, numer konta : 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362 „

Wszystk im,  którzy  chcie l iby 
wspomóc rehabilitację Nikoli bardzo 
serdecznie dziękuje.        Mama Nikoli

Czy przekazałeś już 1 % ? Nie ?
W tym roku w PIT  wpisujesz: KRS nr  0000278582
NAZWA OPP - ZHP Chorągiew Zachodniopomorska - Nowogard
Wnioskowana kwota (powinna być duża!)
Dziekuję za zaufanie i zachęcam do wpłaty.  

Pozdrawiam ! Andrzej Wasiak

Trzecia sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej

Wczoraj po raz trzeci spotkali się członkowie nowogardzkiej Młodzieżowej 
rady Miejskiej.

Po raz kolejny tematem obrad był program „Majówki”, a dokładnie program 
imprez. Decyzją młodych radnych dopisano do niego turniej piłki nożnej 
w kategorii „open”. Przedstawiono również projekty strony internetowej 
wybierając jeden z nich. Wybrano również logo MRM. Sesja zakończyła się 
wizytacją Placu Szarych Szeregów, gdzie będzie miała miejsce większość 
przygotowanych atrakcji. Młodzi radni zaplanują m.in. miejsce postawienia 
sceny i punktów gastronomicznych.

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:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

Zdarzyło się w szkole

Mistrzostwo ZSP

Paweł Kubacki (kosmita)

Wiktor Przyborowski (Romeo)

KL III TE

7 marca w szkole im. St. 
Staszica odbyło się przed-
stawienie z okazji Dnia 
Kobiet , które przygotowała 
klasa III Technikum Eko-
nomicznego, pod kier-
ownictwem Pani Anny 
Durniewicz. Przedstaw-
ienie składało się z dwóch 
scenek: pierwsza dotyczyła 
żeńskiej formy człowieka 
badanej przez przybysza 
z kosmosu, druga nato-
miast była parodią sztuki 
W.Szekspira „Romeo i Julia”. 
Przedstawienie przeplatane 
piosenką i słowem poety-
ckim podobało się wszyst-
kim, zwłaszcza piękniejszej 
części widowni.

Anna Radoń i Konrad Wawrzyniak

7 marca w naszej  szkole odbył się pierwszy etap zmagań o Mistrzostwo ZSP 
w piłkę nożną klas pierwszych.
Do turnieju zgłosiły się następujące drużyny: 
 

Klasa I Technikum Mechanicznego – wychowawca P. Małgorzata Łuka
Klasa I Technikum Ekonomicznego – wychowawca P. Magdalena Wojcie-

chowska
Klasa I Technikum Informatycznego – wychowawca P. Mirosława Szyma-

niak
Klasa I Technikum Handlowego – wychowawca  P. Ewelina Fedak
Klasa I m – wychowawca P. Marcin Wolny

W losowaniu wybrane zostały pary, które stoczyły ze sobą pojedynki:
Klasa I TM – I TE - 3:0
Klasa I TI – I TH - 1:1 karne 1:0
I M – wolny los 

Do półfinału przeszły klasy:
I m – I TM - 0:1
I TI – wolny los 

W finale zagrały klasy:
I TM – I TI - 1:1 karne 0:1 

Mistrzem klas I-szych została drużyna klasy I Technikum Informatycznego 
w składzie Marek Gudełajski, Łukasz Marszałek, Kuba Kozioł, Adam Szameto, 
Robert Śliwiński, Krzysztof Tamborowski, Damian Paczos, Rafał Kujawa oraz 
Artur Prandota, wychowawca Pani Mirosława Szymaniak. Klasa przeszła 
do kolejnego etapu gier o Mistrzostwo ZSP w piłkę nożną. Organizatorem 
Turnieju był Pan Marcin Wolny.

 6 marca w Szczecinie odbył się XVIII półfinał Olimpiady Teologii Katolickiej 
Gniezno 2008 pod hasłem „Człowiek drogą Kościoła”. W zawodach uczestni-
czyli uczniowie naszej szkoły, grupę przygotował ks. Mirosław Staroszczyk.
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Informujemy, że   

12 marca 2008 r.
środa w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

W.P. Finance 
Plac Wolności 9 pok. 7a

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 

•
•
•

te
l. 
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5 
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KREDYTY BANKOWE

TOYOTA  NOWOGARD
MK.SP.ZOO

ZATRUDNI  SPRZEDAWCĘ 
CZĘŚCI  ZAMIENNYCH

oferty kierować  na adres:
kadry@toyotanowogard.pl   

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
14.03.2008 r.

godz. 16.00
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

WIELKA WYPRZEDAŻ 50%
Dnia 14.03.2008 r. sklep ADIX,

 ul. 700 Lecia 17A 
(wejście Delikatesy Słowik, I piętro) 
zaprasza na wielką wyprzedaż całej 

odzieży o 50% oraz obniżki ceramiki i 
dekoracji świątecznych w godz. 11.00 

– 19.00 Nowa kolekcja wkrótce.
Zapraszamy

Dnia 13 marca 2008 r. (czwartek) 
w godz. od 14.00 do 15.00 w sklepach „Biedronka” 

Odbędzie się zbiórka artykułów spożywczych 
w ramach akcji 

DOŻYWIANIA DZIECI.
Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję. 

Dziękujemy.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

 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



911-13.03.2008 r. 

OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, 

podwyższony standard zamienię na 
większe lub mały dom z dopłatą. Tel. 
516 184 902.

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
o pow. 113,3 m kw w starym budowni-
ctwie, I piętro, co gazowe + garaż przy 
ul. 3 Maja 19/2. Tel. 0609 686 797.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe w 
Żabówku na kawalerkę (parter) w No-
wogardzie, ewentualnie sprzedam. Tel. 
091 39 106 73.

• Sprzedam lub zamienię na Nowogard 
mieszkanie 2 pokojowe o powierzch-
ni 54,5 m kw w bloku czterorodzin-
nym Słajsino. 1250 zł za m kw. Tel. 
507 845 881 lub 507 619 358.

• Zamienię kawalerkę w centrum mia-
sta na parterze na większe z dopłatą  
666 162 850 wieczorem.

• Sprzedam kawalerkę ścisłe centrum 
ul. Warszawska. Tel. 091 39 23 259, 
514 451 525.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw Błąd-
kowo. Tel. 600 695 546.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z 
własnym co. Tel. 781 050 061.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie, 24 
ary pod budowę domu w kierunku Ka-
mień Pomorski, prąd i woda doprowa-
dzona. Tel. 502 625 884, 669 048 334. 
Cena 130 tys.

• Pokój do wynajęcia z pełnym dostę-
pem do kuchni, łazienki oraz toalety. 
Tel. 601 724 492 lub 091 39 22 205.

• Kawalerkę w centrum miasta zamienię 
na większe. Tel. 091 39 21 809.

• Kupię pokój z kuchnią, kawalerkę w 
Nowogardzie, Maszewie, Dębicach 
– wszystkie media, parter lub I piętro. 
Tel. 091 419 10 68 po 18.00.

• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 pokojo-
wego w Nowogardzie lub w okolicy 
umeblowane z AGD. Tel. 663 565 305.

• Mieszkanie dwupokojowe własnościo-
we 46 m kw zamienię na większe. Tel. 
697 878 150.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
513 045 346.

• Sprzedam segment domu na wsi. 7 
km od Nowogardu, 3 pok., kuchnia, 
łazienka, poddasze, działka. 65.000. 
502 103 432.

• Redło – mieszkanie 2 pokojowe 42 m 
kw z działeczką, bud. gospod do re-
montu, ok. 45 000. 501 307 666.

• Dom na wsi k/ Czermnicy przy lesie, 3 
pok., kuchnia, 98 000. 507 101 191.

• PARTER DOMU DWURODZINNEGO W 
SPOKOJNEJ DZIELNICY STARGARDU. 
BLISKO CENTRUM, ODRĘBNA WŁAS-
NOŚĆ, OCIEPLONY, DUŻA DZIAŁKA. 
MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z 3 POKOI, 
KUCHNI, ŁAZIENKI I PRZEDPOKOJU. 
(DWIE PIWNICE, STRYCH). MIESZKANIE 
JEST ŁADNE, CIEPŁE I ZADBANE, NIE 
WYMAGA DODATKOWYCH NAKŁA-
DÓW FINANSOWYCH. CENA 400.000 
ZŁ. DO NEGOCJACJI. KONTAKT  TEL. 
091-573-24-08 LUB KOM. 788-31-31-
74.

• Pokój do wynajęcia od 15 marca. Tel. 
091 39 22 988.

• Szukam lokalu do wynajęcia na 
sklep 40 – 760 m kw, centrum, parter. 
509 606 852.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe o 
pow. 67,7 m kw w bloku przy ul. 15 Lu-
tego 15a. Tel. 605 423 085 po 15.00.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Golf II, 1987 r., 1,8 benzy-

na, stan dobry, sportowe zawieszenie, 
ładny wygląd, alufelgi, cena 3700 do 
uzgodnienia. Tel. 601 476 065.

• Sprzedam motor ETZ 250. Tel. 
602 598 403.

• Sprzedam Daewoo Tico, roczn. 1997, 
stan dobry. Tel. 091 419 10 68 po 18.00, 
691 374 013.

• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 
65R15 GOODRICH, przebieg 5000 km, 
cena 850 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony letnie 4 szt, 215/55/
R16 95 H, cena 420 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam felgi aluminiowe do Opla 
Vectry 2004 r., 4 sztuki, cena 1150 zł. 
Tel. 0605 522 340.

• SPRZEDAM RENAULT SCENIC, POJ. 1,6 
(110 KM) 16V BENZYNA, AUTOMATIC, 
PRZEBIEG 34000KM, SREBRNY META-
LIK, WAŻNE PRZEGLĄD, OC, KSIĄŻKA 
SERWISOWA, BARDZO ZADBANY. ABS, 
6 POD.POW, KLIMATRONIC, 4 EL. SZY-
BY, EL.LUSTERKA, RO/CD, RADIO STER. 
PRZY KIEROW, KOMP.POKŁADOWY, TA-
PICERKA SKÓRZANO – MATERIAŁOWA 
CZARNA, ALUFELGI, ALARM, IMMOBILI-
SER, NOWE OPONY LETNIE I ZIMOWE. 
CENA 28 900 ZŁ DO NEGOCJACJI. TEL; 
0695 888 970,0510 708 718.

ROLNICTWO  
• Sprzedaż piskląt. Warnkowo 6. Tel. 091 

39 21 070.
• Pomiar gruntów GPS. 606 627 663.
• Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus C-360, 

cena 15 tys. zł. Tel. 692 360 084.
• Sprzedam klacz 2 letnią. Tel. 

692 360 084. Cena 3000 zł.
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.
• Sprzedam maszyny rolnicze: pług, 

krajzega, sadzarka, przyczepa 4 to-
nowa, silnik, miodziarka. Tel. 091 39 
21 988, 503 848 435.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-385 A. 
601 555 108.

• Sprzedam warchlaki 50 zł/szt. 
513 153 637.

• Sprzedam dwie klacze 5 i 7 lat nadające 
się do pracy w lesie. 091 39 180 21.

• Sprzedam owies siewny. 602 267 382.
• Sprzedam prosięta. 781 441 089.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0660 
392 851, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• 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 pra-
cownikiem Gabinetu Kosmetycznego 
w Nowogardzie ul. Zielona 3. Tel. 091 
39 20 714. Możliwość dojazdu do klien-
ta.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ de-
klaracja. Tel. 695 770 724.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki za-
kres – również umowne podwykonaw-
stwo. Tel. 0696 757 393.

• PROBLEM Z KOMPUTEREM? Tel. 
692 364 824.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Tynki, posadzki – maszynowo. Tel. 

514 057 148.
• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie na 

wymiar. 606 883 936.
• Tynki tradycyjne i inne remontowo 

– budowlane, tanio, solidnie. Tel. 
889 498 179.

• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek i kro-
kwi, usługi koparką. 091 39 18 689, 517  
219 627.

• Julex – usługi elektryczno – budowla-
ne. 607 109 282.

• Wykończenia wnętrz, płytki, szpachlo-
wanie, tynkowanie, malowanie, itd. Tel. 
887 625 993.

• Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek pod-
łogowych, ściennych, regipsy, malo-
wanie, szpachlowanie, stawianie ścian 
płyty kartonowe, itp. 693 021 097.

• Usługi remontowo-budowlane. 
664 126 390, 091 391 10 15.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. Tel. 695 085 470, 091 39 72 575.
• Docieplanie budynków jednorodzin-

nych, ocieplanie poddaszy. Tel. 091 39 
21 416, 663 573 447.

• Usługi remontowo – budowlane, wy-
kończenia wnętrz, montaz i projek-
towanie kominków, instalacje elek-
tryczne. 888 056 027.

• Kompleksowe usługi remontowe do-
mków i mieszkań, hydraulika, elektry-
ka, stawianie ścian, tynki, gładzie, ma-
lowanie, panele, kafelki, płyty gipsowo 
– kartonowe, wstawianie okien i drzwi, 
ocieplenia. Tel. 668 695 072.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię spawcza. Tel. 512 509 179.
• Restauracja Oskar zatrudni kucharza, 

praca co 2 dzień. Tel. 602 474 266.
• Zatrudnię kucharza. 663 412 054.
• Zatrudnię pomoc kuchenną z doświad-

czeniem. 663 412 054.
• Szukam pracy, prawo jazdy kat. B. 

601 230 332.
• Praca sezonowa w rolnictwie okolice 

Wierzchów, dojazd z Nowogardu. Tel. 
887 704 287.

• Poszukuję opiekunkę do dziecka, z 
doświadczeniem. Nowogard, tel. 091 
39 222 68.

• Biznes Park Gryfice zatrudni: Dyrektora 
do spraw inwestycji, Główną księgo-
wą, Księgową. Miejsce wykonywania 
pracy ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice. 
Oferujemy pracę w nowoczesnej firmie, 
zapewniamy miła atmosferę oraz atrak-
cyjne wynagrodzenie. Zainteresowane 
osoby prosimy o składanie podania i 
CV na adres podany wyżej; dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 091 384 70 28.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/ nkę, korzystne warunki pła-
cowe. Tel. 091 39 20 221.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodow-
ki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 
0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysoko-
ści, do mieszkania, dmku, warsztatu, 
Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 
zł, ogrzewanie + ciepła woda, dwu-
funkcyjne cena 1200 zł, zapłon isk-
rowy, gwarancja serwisowa, ekono-
miczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe ga-
baryty, moc 18-21 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, abru, 
gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 
0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, fir-
my niemieckiej Vaillant, 130,160,190 
litr., stojące, idealne gdy są 2-4 ła-
zienki, kuchnie – to komfort ciepłej 
wody w domu, koszt 40 zł/ m-c, ser-
wisowane cena 1000 zł. Tel. 0691 
686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZ-
NĄ (USZKODZONY MODUŁ), DRZWI 
POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, 
UŻYWANE DO MIESZKANIA W BLOKU 
- CENA 30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 091 
39 22 783.

• Sprzedam owczarki niemieckie szcze-
nięta po rodzicach rodowodowych. Tel. 
091 39 21 828.

• Sprzedam Nokię 3020, cena 100 zł. Tel. 
0605 522 340.

• Odddam gruz. Tel. 790 454 752.
• Sprzedam ladę chłodniczą i regały skle-

powe. Tel 091 39 21 257.
• Kupię piec CO, 1,5 KW. Tel. 665 440 814.
• Sprzedam glebogryzarkę benzynową, 

idealna na działkę oraz junkers dwu-
stopniowy. 798 398 713.

• Sprzedam piłę spalinową cena 120 zł, 
Nowogard, ul. Zielona 3. Tel. 091 39 207 
14.

• Sprzedam sztaplarkę o udźwigu 3200 
kg. Tel. 500 647 799.

• Sprzedam drewno opałowe. 
603 353 789.
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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

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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 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: 
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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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 10.03.2008r.

OFERTY PRACY 
PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Monter stolarki okiennej 
PCV + prawo jazdy kat. B
3. Inż. Budownictwa
4. Psycholog, wychowawca, 
5. Strażnik więzienny
6. Pracownik produkcji – ope-
rator wózka widłowego
7. Mechanik operator koparki
8. Stolarz
9. Księgowa
10. Traktorzysta

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Spedytor (Ostromice)
2. Recepcjonista/ka, parkingo-
wy, kelner/ka (Łukęcin)
3. Fryzjer/ka (Szczecin)
4. Ślusarz narzędziowy (Szcze-
cin)
5. Konsultant telefoniczny 
i przedstawiciel handlowy 
(Resko)
6. Monter elementów precy-
zyjnych (Szczecin – Mierzyn)
7. Blacharz, lakiernik, pom,. 
Lakiernika ( Szczecin )
8. Kierowca kat. C+E ( Gole-
niów )
9.  Mechanik ( Żdzary )
10. Konsultant ds. odszkodo-
wań ( Bydgoszcz, Poznań )

SZKOLENIE:

1. Młodszy ratownik wodny
2. Cieśla budowlany

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 obo-
wiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodaw-
cy o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygoto-
wania zawodowego. Informując 
o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie 
mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów 
ze względu na płeć, wiek, niepeł-
nosprawność, 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 powie-
rzeniem jej innej pracy zarob-
kowej 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 for-
mie 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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Historyczne zwycięstwo 
Bosmana

W niedzielę Bosman Nowogard rozegrał w Golczewie mecz sparingowy z 
miejscową Iskrą. Klubowi kronikarze mogą odnotować, że pierwsze, histo-
ryczne spotkanie zakończyło się okazałym zwycięstwem.

Już w drugiej minucie spotkania 
Bosman przeprowadził kontrę, G. 
Golema zagrał do M. Stachowiaka i 
ten zdobył pierwszą bramkę dla no-
wego nowogardzkiego klubu. W 14. 
minucie po błędzie bramkarza Iskry 
i kolejnym strzale M. Stachowiaka 
było już 2:0.

Mimo chaotycznej gry Bosman 
przeważał a kilka akcji mogło się 
podobać. W pierwszej połowie na 
tle A-klasowej Iskry stwarzał lepsze 
wrażenie, co rusz zagrażając bramce 
gospodarzy. Sam G. Golema w ciągu 
pięciu minut mógł skompletować 
hattricka, ale zabrakło skuteczności. 
Dwa razy piłka po jego strzałach 
minimalnie mijała słupek, a raz nasz 
zawodnik przegrał pojedynek sam na 
sam z bramkarzem. Na szczęście wy-
ręczali go partnerzy. W 41. minucie 
Nadzieja zaatakował prawą stroną, 
dośrodkował w pole karne i Kusiowi 
pozostało przystawić nogę by zdobyć 
trzecia bramkę dla Bosmana. Trzy 
minuty później Gawłowski został 
sfaulowany w polu karnym gospo-
darzy. Jedenastkę wykonywał sam 
poszkodowany, a że zrobił to skutecz-
nie na przerwę Bosman schodził z 

czterobramkowym prowadzeniem.
W 49. minucie nastąpił kolejny 

historyczny moment czyli strata 
pierwszej bramki. Druga połowa w 
wykonaniu Bosmana była zdecydo-
wanie gorsza. Więcej do powiedzenia 
mieli gospodarze, ale dopiero w 85. 
minucie jeden z nich zdobył bramkę 
na 4:2. Wynik meczu na 5:2 w ostat-
niej minucie ustalił Balejko, który 
wykorzystał dośrodkowanie Kawy.

Iskra grała w nienajmocniejszym 
składzie, z kolei dla Bosmana było 
to pierwsze spotkanie w tym skła-
dzie na pełnowymiarowym boisku. 
A więc każdemu zespołowi czegoś 
brakowało. Wariant optymistyczny 
jest więc taki, że układ sił w meczach 
o punkty będzie wyglądał podobnie 
i zapowiedź włodarzy klubu, że B i 
A-klasa to tylko formalność zostanie 
spełniona. Wówczas derby Nowo-
gardu stałyby się faktem. To jednak 
tylko pierwszy sparing z jednym 
ze słabszych zespołów rozgrywek, 
więcej będzie można powiedzieć po 
zaplanowanym na najbliższy week-
end meczu z wiceliderem A-klasy 
Dębem Dębice.

Andrzej Garguliński

Kotwica 50 Kołobrzeg– UKS „Trójka – Niebieska Team” 

Nowogard 35 : 53 ( 2:19, 6:12, 12:13, 15:11 )

Wyjazdowe zwycięstwo
Trzecie zwycięstwo w rozgrywkach Zachodniopomorskiej Lidze Koszyków-

ki Młodziczek zanotowała Trójka – Niebieska Team. W miniony weekend 
nasze zawodniczki pokonały na wyjeździe Kotwicę 50 Kołobrzeg 53 : 35. 

Przewaga naszych zawodniczek za-
rysowała się już od początku meczu, 
nasze zawodniczki górowały zarówno 
w obronie jak i w ataku. W efekcie 
w 7. minucie meczu prowadziły aż 
17 : 0. Przechwyty piłek i skuteczne 
kontry dały prowadzenia do przerwy 
31 : 8. W drugiej połowie Trójka 
kontrolował wynik i nie zagrożona 
dowiozła zwycięstwo do końca.

UKS „Trójka – Niebieska Team” za-
grała w składzie: Nowogard – Korpa 
Justyna (15 pkt), Wójcik Ela (11 pkt), 
Ostaszewska Nicole (8 pkt), Polińska 

Klaudia (2 pkt), Papuszka Marta 
oraz Pabisiak Agnieszka (7 pkt), 
Sosnowska Klaudia (6 pkt), Podleś 
Karolina (2 pkt), Soska Izabela (2 
pkt), Majcherczak Justyna, Kubowicz 
Dominika, Szwabowicz Agata.

W najbliższą niedzielę o godzinie 
11 00 w hali ZSO przy ul. Bohaterów 
Warszawy 78 nasz zespół podejmie 
Olimpijczyka Drawsko Pomorskie. 
Wszystkich kibiców serdecznie za-
praszamy.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Już po raz jedenasty
W najbliższą w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych środę rozegrana 

zostanie jedenasta kolejka halowej ligi piłkarskiej LZS.
Najciekawiej zapowiada się spotka-

nie drugiej  drużyny w tabeli z trzecią 
czyli Ostrzycy i Osowa. Lider z Błotna 
zmierzy się z piątym w zestawieniu 
Wyszomierzem.

Zestaw par:
18.30 Jarchlino – Nowogard,
18.42 Karsk – Długołęka,

18.54 Sikorki – Żabowo,
19.06 Miętno – Dąbrowa,
19.18 Kulice – Wierzbięcin,
19.30 Oldboje – Wołowiec,
19.42 Słajsino – Wojcieszyn,
19.54 Ostrzyca – Osowo,
20.06 Wyszomierz – Błotno.

Andrzej Garguliński

Adamczuk i Bugaj 
na treningu Bosmana

Dariusz Adamczuk i Artur Bugaj, dwóch byłych graczy Pogoni przybyło 
do naszego miasta by spotkać się z zawodnikami Bosmana Nowogard.

Obaj poprowadzili zajęcia z liczą-
cą ponad dwudziestu zawodników 
kadrą nowogardzkiego Bosmana. 
Adamczuk pytany czy takie wyjazdy 
traktuje jak przyjemność czy obowią-
zek opowiedział się zdecydowanie 
za tą pierwszą opcją: „Przyjechałem 
tu by promować Pogoń i spotkać się z 
tymi młodymi zawodnikami.”

Trening był otwarty i miał promo-
wać nowo powstały klub wśród no-
wogardzkich kibiców piłki nożnej. 
I spełnił swoje zadanie, gdyż wielu  
z nich skorzystało z okazji, by zo-
baczyć w akcji uznanych graczy.

Dariusz Adamczuk to wice-
mistrz olimpijski z Barcelona (z 
meczu finałowego na Camp Nou 
wyeliminowały go kartki), mistrz 
Szkocji zdobywca pucharu tego 
kraju z Glasgow Rangers, gracz 

m.in. Eintrachtu Frankfurt, Udinese, 
Dundee FC a dziś wiceprezes Pogoni 
Szczecin, której jest wychowankiem. 
Z kolei Artur Bugaj całą karierę spę-
dził w Polsce kilkakrotnie wiążąc się 
z Pogonią a w sezonie 2003/2004 wy-
datnie przyczyniając się do powrotu 
„Portowców” do ekstraklasy. 

Andrzej Garguliński

Rafał Górecki może uznać swój występ za udany.

Po wracającym na boisko Danielu Gawłowskim (pierwszy z prawej) widać, 
że przez ostatnie lata piłka była tylko sposobem rekreacji.
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Warsztaty w wolnej chwili
Eksperymentująca wokalistka parająca się poezją śpiewaną prowadzi w 

Świetlicy „Promyk” warsztaty muzyczne. Efekty prac z dziećmi być może 
poznamy w Dniu Matki.

REKLAMA REKLAMA

Wchodząc do Świetlicy Socjo 
– Terapeutycznej „Promyk” ujrza-
łem grupkę dzieci pracujących nad 
piosenką. Dwóch chłopców nie-
zmordowanie nuciło linię basową, 
część wypełniała przestrzeń drugim 
głosem a całość uzupełnić miała par-
tia głównego wokalisty. Wszystkim 
kierowała, wystukując rytm i dyry-
gując dziećmi, Katarzyna Jarmużek. 
Jak sama mówi w prowadzenie war-
sztatów muzycznych w „Promyku” 
została wrobiona, ale nie żałuje.

„Dzieciaki są super. – przyznaje 
po kilku zajęciach - Do Świetlicy 
zostałam zaproszona w ramach ferii 
przez panią Ewę Woroniecką, było 
mi bardzo miło wspólnie śpiewać z 

dziećmi, dlatego zaproponowałam, że 
mogę przychodzić częściej.”

Katarzyna Jarmużek to nieco zapo-
mniana w naszym mieście, ale nadal 
aktywna wokalistka, której pasją jest 
poezja śpiewana. Jest jednym z „dzie-
ci Izabeli Koladyńskiej”. Właśnie w 
salce teatralnej pod okiem polonistki 
z II LO dojrzewała jako artystka po-
szerzając swoje horyzonty, poznając 
różnych poetów. Swój warsztat do-
skonaliła na zajęciach wokalnych u 
Anety Drążewskiej w Nowogardzkim 
Domu Kultury.

Startowała w różnych konkursach 
i przeglądach. W 2003 roku podczas 
Finału Turnieju Poezji Śpiewanej i 
Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-

torskiego we Włocławku wykonała 
piosenkę do słów Norwida i „Tylko 
łóżko” Agnieszki Osieckiej. Jurorzy 
byli oburzeni zestawieniem narodo-
wego wieszcza z – jak to ujęli - „tek-
ściarą”. Nasza bohaterka nie dała za 
wygraną, pojawiła się na tej imprezie 
w następnym roku i mogła poczuć się 
moralnym zwycięzcą gdyż otrzymała 
nagrodę specjalną za „wprowadzenie 
współczesnej stylistyki muzycznej do 
gatunku poezji śpiewanej”. 

Bo o ile jeszcze w szkole średniej 
była typową reprezentantką tego 
nurtu muzyki, czyli wokalistką uzbro-
joną jedynie w gitarę akustyczną, 
to już wyjazd na studia do Zielonej 
Góry był nowym impulsem dla jej 
twórczości.

„Poznałam tam różnych muzyków 
i tak zaczęły się eksperymenty. – opo-
wiada wokalistka – W ten sposób 
przybliżam poezję śpiewaną osobom, 
które na co dzień nie mają z nią do 
czynienia. Razem 
z zielonogórskimi 
didżejami orga-
nizowaliśmy w 
klubach tzw. live 
acty. Oni robili 
muzykę a ja do 
tego śpiewałam. 
To były  takie 
małe koncerty. 
Organizowali-
śmy również wie-
czorki, podczas 
których śpiewa-
łam wiersze mło-
dych poetów.”

Jak mówi czuje 
się spełniona jako artystka. Po nagro-
dzie we Włocławku zakwalifikowała 
się do XXXI Ogólnopolskich Spotkań 
Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w 
Olsztynie gdzie wyróżniono muzykę 
stworzoną przez Adriana Czernickie-
go do której śpiewała. Nominowana 
była także do zielonogórskiej nagrody 
„Tańczące Eurydyki”. Brała udział w 
koncercie finałowym przeglądu zor-

ganizowanego przez Radio Zachód 
„Nadzieja lubuskiej sceny muzycz-
nej”. Co najważniejsze, nadal tworzy. 
Jej najnowsza produkcja to „Męczą 
mnie jakieś mary” do słów Leopolda 
Staffa i „Właściwie to...” Jacka „Kato-
sa” Katarzyńskiego, poety znanego 
również jako aktora niezależnej grupy 
filmowej „Sky Piastowskie”. Muzyka, 
do której śpiewa to mocna, undergro-
undowa elektronika, głębokie basy, 
połamane rytmy i ostre syntetyczne 
brzmienia. W zestawieniu z mocnym 
głosem wokalistki robi wrażenie. 

Poza tym para się fotografią arty-
styczną tworząc nastrojowe zdjęcia.

Czy powstaną kolejne produkcje? 
Czas pokaże. Na razie wokalistka z 
przyczyn osobistych musiała prze-
rwać studia i jako, że ma nadmiar 
wolnego czasu zaangażowała się 
w warsztaty muzyczne w Świetlicy 
„Promyk” Dzięki temu dzieci poznają 
strukturę piosenki, dowiadują się, że 

jest coś takiego jak bas, rytm.
„Pani Dominika Wiązowska ze 

Świetlicy zaproponowała mi, że moż-
na by razem z dziećmi  przygotować 
program z okazji Dnia Matki. Mam 
nadzieję, że uda nam się coś cieka-
wego stworzyć.” – kończy Katarzyna 
Jarmużek.

ag

Katarzyna Jarmużek w otoczniu dzieci ze świetlicy

Wokalistka zajmuje się również fotografią

REKLAMA
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Pielgrzymka 
maturzystów 
z I LO

czytaj na s. 6

czytaj na s. 4

REKLAMA

Ochotnicze Straże Pożarne

Danilewski 
wiceburmistrzem?

czytaj na s. 3

REKLAMA

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

Rosną wymagania 
i potrzeby ...

REKLAMA

Uwaga! 
Z przyczyn technicz-
nych nie załączyliśmy 
dodatku TV
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KALENDARIUM
14 MARCA
Imieniny: Afrodyzja, Afro-
dyzjusz, Afrodyzy, Bożecie-
cha, Eutychiusz, Ewa, Fawila, 
Jakub, Leon, Leona, Łazarz, 
Matylda, Piotr i Pamela.
Dzień Liczby Pi

15 MARCA
Imieniny:  Gościmir, Heloiza, 
Klemens, Krzysztof, Leokrycja, 
Longin, Longina, Ludwika, 
Luiza, Matrona, Nikander, 
Nikandra, Placyd, Probus, 
Zachariasz i Zachary. 
1950 - Polska wystąpiła z Mię-
dzynarodowego Funduszu 
Walutowego.
Europejski Dzień Konsumenta

16 MARCA
Imieniny: Abraham, Agapit, 
Antoni, Artemia, Budzimir, 
Cyriak, Dzirżyterg, Gabriel, 
Haralampia, Herbert, Hiacynt, 
Hilary, Izabela, Julian, Karol, 
Longin, Natalis, Oktawia, Pa-
trycjusz, Patrycy, Patryk, Przy-
bymir, Walenty i Walentyn 
1942 - Hitlerowcy rozpoczęli 
likwidacje lubelskiego getta 
(akcja Reinhardt).

17 MARCA
Imieniny: Agrykola, Cieszy-
sław, Gerazym, Gertruda, Jan, 
Patrycjusz, Patrycy, Patryk, Pa-
weł, Regina, Teodor, Zbigniew 
i Zbygniewa 
1932 - Podczas strajku w Pa-
bianicach w starciach z policją 
zginęło 5 osób.
Światowy Dzień Morza

REKLAMA

Komunikat 
policji

W niedzielę 9 marca około go-
dziny 2.00 w nocy koło sklepu 
„Netto” w Nowogardzie policjanci 
zabezpieczyli rower typu damka ko-
loru brązowego. Policja poszukuje 
właściciela. Kontakt: dzielnicowy 
Rejonu 3 mł. asp. Stanisław Po-
komeda lub dyżurny Komisariatu 
Policji w Nowogardzie. 

Maluchem 
w drzewo

Do groźnego w skutkach wypadku 
doszło we wtorek rano na odcinku 
drogi między Nowogardem a Dłu-
gołęką.

Śmierć 
rowerzysty

74-letni rowerzysta został po-
trącony przez samochód osobowy. 
Mężczyzna w wyniku odniesionych 
obrażeń poniósł śmierć na miej-
scu.

Serdeczne 
podziękowania

dla 
Roberta Fasuły

za anielską 
cierpliwość, zaufanie
oraz wielkie serce

składają
Dorota i Rosiek

ŻYCZENIA

Kierujący „maluchem”  75-letni 
mężczyzna, z niewyjaśnionych jak 
dotąd przyczyn, zjechał na przeciw-
legły pas jezdni po czym uderzył w 
drzewo. W wyniku wypadku ciężkich 
obrażeń ciała doznała pasażerka 
pojazdu, 73-letnia żona kierującego. 
Nieprzytomną kobietę helikopterem 
przetransportowano do szpitala w 
Gryficach, natomiast kierującego z 
ciężkimi obrażeniami dowieziono do 
szpitala w Nowogardzie. 

Okoliczności wypadku bada po-
licja.

ag

Do zdarzenia doszło w środę rano 
w okolicy ogródków działkowych 
położonych przy drodze prowadzą-
cej do Długołęki. 74-letni Józef J. 
skręcając na znajdujące się po lewej 
stronie jezdni działki został potrąco-
ny przez wyprzedzający go samochód 
volkswagen passat kierowany przez 
44-letniego Henryka G. W wyniku 
odniesionych obrażeń rowerzysta 
poniósł śmierć na miejscu. 

Okoliczności wypadku bada poli-
cja. O zdarzeniu wypowie się biegły 
sądowy.

ag

Rekolekcje wielkopostne 

Dni Młodych w Nowogardzie
14-16 marca 2008 r.

Parafia Wniebowzięcia 
NMP

Piątek 14.03.2008 r.
19:00 Droga Krzyżowa 
ulicami miasta
(początek na Placu 
Wolności)
Sobota 15.03.2008 r.
21:00 Teatr „A” -
 widowisko uliczne 
„Exultet”
(Plac Wolności)
Niedziela 16.03.2008 r.
9:00 scenki misteryjne, 
poświęcenie palm
(Plac Wolności)
9:30 Msza św.
(kościół 
Wniebowzięcia NMP) 
10:30 kiermasz 
świąteczny
(Plac Wolności)

Parafia św. Rafała 
Kalinowskiego

Piątek 14.03.2008 r.
19:00 Droga Krzyżowa
 ulicami miasta
(początek na Placu 
Wolności)
Sobota 15.03.2008 r.
21:00 Teatr „A” 
- widowisko uliczne 
„Exultet”
(Plac Wolności)
Niedziela 16.03.2008 r.
9:00 Msza św. 
z poświęceniem palm
(kościół św. Rafała 
Kalinowskiego)
10:30 kiermasz 
świąteczny 
(Plac Wolności)
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W.P. Finance 
Plac Wolności 9 pok. 7a

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
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KREDYTY BANKOWE

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

Danilewski kandydatem 
na wiceburmistrza

Platforma Obywatelska wyłoniła swojego kandydata na stanowisko 
wiceburmistrza Nowogardu.

Został nim Artur Danilewski, 
dotychczasowy dyrektor nowogardz-
kiej Szkoły Podstawowej nr 1. Jego 
kontrkandydatami byli kierownik 
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Fun-
duszy Tobiasz Lubczyński oraz peł-
niąca obowiązki naczelnika Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie Renata 
Chomińska.

Burmistrz Kazimierz Ziemba z 
komentarzem wolał zaczekać do ofi-
cjalnego przedstawienia kandydata, a 
to ma nastąpić dopiero jutro.

ag

Dzień otwarty w SP 3
We wtorek w Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowano „Dzień otwarty”.

Z oferty tej skorzystali rodzice a 
przede wszystkim przyszli uczniowie 
klas pierwszych i zerowych. Tego dnia 
mogli oni zapoznać się z przyszłymi 
wychowawcami klas pierwszych 
Ewą Antczak i Iwoną Kusek, oraz z 
wychowawcą „zerówki” Marzanną 
Kijowską. Uczestniczyli oni w krót-
kich zajęciach przygotowanych przez 
nauczycieli i mogli poczuć się jak 

prawdziwi uczniowie, którymi będą 
od pierwszego września. 

„Mamy ogromną nadzieję, że będą 
się wtedy czuli tak samo swobodnie i 
śmiało, jak w tym wyjątkowym dniu. 
A nauka w szkole będzie dla nich 
przyjemnością.” – powiedział nam 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
Piotr Kazuba.

ag

REKLAMA REKLAMA
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Ochotnicza Straż Pożarna

Rosną wymagania i potrzeby!
W dniu 11 marca odbyło się w ratuszu spotkanie z Prezesami i Naczel-

nikami OSP zorganizowane przez Burmistrza Nowogardu i Zarząd Miej-
sko-Gminny Ochotniczych Straży Pozarnych. W spotkaniu brali udział 
także przedstawiciele PSP – Komendant Powiatowy Bogusław Tunkiewicz 
i dowódca nowogardzkiego posterunku Andrzej Husarz.

Wiodącym tematem spotkania, które kończyło cykl zebrań sprawozdaw-
czych była analiza funkcjonowania poszczególnych jednostek oraz omówie-
nie wykonania budżetu za rok 2007

Problemy te przedstawił w obszernym wystąpieniu Komendant Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP Zygmunt Nawrocki.

Aktualny stan
.Na terenie gminy funkcjonuje 

6 jednostek OSP zrzeszających w 
swoich szeregach 71 członków czyn-
nych, 31 wspierających i 6 honoro-
wych. OSP działają w Wyszomierzu, 
Ostrzycy, Błotnie, Osowie, Szczytni-
kach i Orzechowie. Jednostki z Błot-
na i Osowa włączone są w Krajowy 
System Ratowniczo-Gasniczy.

Czasy koników i sikawek poszły 
w zapomnienie. Dzisiejsi druhowie 
z OSP to doskonale wyszkoleni i 
stale podnoszący swe umiejętności 
strażacy. Każda z jednostek figuruje 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada swój NIP i REGON. Stra-
żacy przechodzą badania lekarskie 
i następnie są ubezpieczani. Jed-
nostki OSP stanowią ważne ogniwo 
w całym systemie bezpieczenstwa, 
ze względu na swą działalność w 
terenie bardzo często są pierwszymi, 
którzy przystępują do akcji w miej-
scu zdarzenia. Zdarzenie nie ozna-
cza dzisiaj tylko pożaru. Zdarzenia 
losowe jak wichury, powodzie, zale-
wane piwnice to właściwie codzien-
ność w działaniach OSP. Jednostki z 
Błotna i Osowa muszą być gotowe 
do akcji w wypadkach drogowych 
– trzeba wówczas ratować ludzi ale 
też być gotowym na okoliczność 
skażenia terenu przeróżnymi sub-
stancjami, które mogą wyciekać po 
wypadku drogowym. 

Aby sprostać tym wyzwaniom 
druh ochotnik musi mieć odpo-
wiednie kwalifikacje ale i odpo-
wiednie ubranie i wyposażenie. I 
tutaj należy przejść do omówienia 
budżetu.

Na co wydano 200 tysięcy 
złotych?

W budzecie gminy Nowogard na 
rok 2007 zaplanowano na potrzeby 
OSP 184 900 zł.

Z budżetu Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego otrzyma-
no dotacje w wysokości 11 600 zł, 
a z Zarządu Wojewódzkiego OSP 
8 305 zł. (na rok 2008 w budżecie 
gminy zaplanowano dla OSP 205 
tys. złotych).

Z tej kwoty około 70 000 złotych 
to wynagrodzenia, składki ubez-
pieczeniowe, fundusz pracy, usługi 
zdrowotne i fundusz socjalny. Po-
zostałe środki to przede wszystkim 
zakup wyposażenia, zakup usług 
remontowych w remizach, opłaty 
za paliwo i energię.

Jako przykład przedstawię wydat-
ki w OSP Błotno.

Naprawa autopompy – ok.2 800 
zł, kombinezon i rekawice chro-
niące przed szerszeniami – 520 zł, 
ocieplenie scian i wymiana okna 
w remizie – ok. 12 000 zł, stojak i 
syrena – 1 800 zł, wymiana bramy 
segmentowej – 10 500  zł, naprawa 

posadzki, dachu, malowanie scian 
i sufitu – 5 400 zł, naprawa pilarki, 
silnika, zakup węży, podnosni-
ka, wideł, siekiery – ponad 1 100 
złotych. W sumie blisko 35 000 
złotych. 

Na rok bieżący potrzeby też są 
duże – elewacja budynku i wymiana 
kolejnych okien, remont drugiej 
bramy wjazdowej, naprawa ogro-
dzenia, zabezpieczenie zbiornika 
ppoż, wymiana urządzenia hydrau-
licznego w samochodzie, zakup 
prądownicy szybkiego natarcia, 
wymienić aparaty powietrzne. W 
innych jednostkach do podobnych 
potrzeb dochodzą jeszcze elementy 
mundurów koszarowych, obuwia, 
specjalnyh ubrań, wyposazenia oso-
bistego jak rekawice, pasy, toporki, 
a nawet kapelusz pszczelarski. Po-
ważniejsze wyzwania to drugi wóz 
dla OSP Osowo, wymiana wozu w 
Ostrzycy, bo ten chociaż staruszek 
i sprawny po remocie nie nadaje się 
dla OSP- ma zbyt duży zbiornik na 
wodę więc na miękkim terenie może 
„utonąć”, w dodatku nie posiada ka-
biny dla strażaków – wszyscy cisną 
się obok kierowcy. 

Były tez problemy trudne do za-
łatwienia. Mówił o nich komendant 
Tunkiewicz. Są to zdarzenia wynikłe 
z wadliwie działających kominów. 
Wybuchają pożary, ludzie się za-
czadzają – najlepszym sposobem 
byłaby tutaj profilaktyka. Ale prawo 
własności jest święte

- nie można wejść na posesje w 
celu kontroli i pouczenia. Kłopot 
sprawiają także hydranty. O ich 
sprawności toczą się rozmowy z 
PUWiSem i muszą zapaść konkret-
ne ustalenia.

Nie wszystko złoto co się świe-
ci…

Wieś się zmienia , zmieniają się 
też ludzie. Potrzeby rosną, szuka 
się pracy, źródeł dochodu i już się 

nie bardzo chce działać społecz-
nie. Każdy woli najpierw zadbać 
o siebie.

Mundur strażaka nobilituje, ale 
wymaga wyrzeczeń. Doskonalenie 
strażackiej fachowości wymaga 
poświęcenia własnego czasu oraz 
codziennej dyspozycyjności. Mło-
dzi wyjeżdżają w poszukiwaniu 
pracy – są więc kłopoty z naborem 
młodych ludzi. Chłopcy przycho-
dzą, ale z biegiem czasu rezygnują 
nie mogąc pogodzić obowiązków z 
wymaganiami strażaków. Jest także 
zwyczajny problem – nie wszyscy 
pracodawcy, prywatni przedsię-
biorcy zwalniają druhów na kursy, 
szkolenia itp. Wielkie podziękowa-
nia prezesom i naczelnikom OSP 
– ich doskonała znajomość ludzi, 
umiejętność organizowania pracy 
powoduje, że jednostki spełniają 
swoje zadania i osiągają dobre wy-
niki. Dzięki ich pasji na wsiach coś 
się dzieje, bo to strażacy stanowią 
aktyw, organizują mieszkanców do 
różnych społecznie użytecznych 
przedsięwzięć oraz imprez sporto-
wo-rozrywkowych.

Jaki będzie 2008 rok?
Dalsze szkolenie. Zarówno ko-

mendant Tunkiewicz jak i Andrzej 
Husarz deklarowali wszelką po-
moc. Na terenie nowogardzkiej 
jednostki co sobotę odbywać się 
będą szkolenia teoretyczne i prak-
tyczne. Powinno to zaowocowac 
lepszym wyszkoleniem druhów. 
Mobilizować powinny także zawody 
powiatowe. W tym roku w nowej 
formule – startować będą wszystkie 
jednostki powiatu, a nie tylko mi-
strzowie gmin. Dla nowogardzkiego 
związku OSP waznym wydarzeniem 
będą zapewne uroczyste obchody 
60-lecia OSP Wyszomierz plano-
wane na 31 maj. 

LMMOSP Błotno z wozem do ratonictwa drogowego

OSP Osowo wyposarzono w pompę szlamową 
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Informujemy, że   

28 marca 2008 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

(Podkowa obok “sklepu krzemienna”)

RATY NA DOWÓD OSOBISTY
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Pielgrzymka maturzystów z I LO
W dniach 6-8 marca 2008 r. odbyła się pielgrzymka maturzystów do 

Częstochowy.  
26 osobowa grupa uczniów z I LO pod opieką księdza Marcina Szczod-

rego, p. Jolanty Pabiniak i p. Barbary Bartoszyńskiej udała się najpierw 
na zwiedzanie Krakowa, a potem na Jasną Górę, by modlić się w intencji 
pomyślnego zdania egzaminów.

Po jedenastogodzinnej podróży 
pociągiem  wraz z opiekunami 
udaliśmy się do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, znajdujące-
go się w Krakowie, gdzie została 
odprawiona msza święta w in-
tencji maturzystów naszego lice-
um, której przewodniczył ksiądz 
Marcin Szczodry. Po Eucharystii 
odwiedziliśmy kaplicę św. Siostry 
Faustyny.

Kolejnym etapem naszej podróży 
była wizyta w kościele dominika-
nów, gdzie znajduje się grób św. 
Jacka, a następnie słynący z prze-
pięknego witraża Wyspiańskiego 
kościół franciszkanów. Obok klasz-
toru znajduje się budynek Kurii 
Metropolitarnej, w której przez 
wiele lat urzędował Karol Wojtyła 
- aż do wyboru na Stolicę Piotrową. 
Na dziedzińcu Kurii obejrzeliśmy 
wystawę zdjęć poświęconą Ojcu 
Świętemu. Mieliśmy również oka-
zję zobaczyć okno papieskie.

Po południu udaliśmy się na 
krakowski rynek, w którego sercu 
stoi Kościół Mariacki i słynne Su-
kiennice. Kolejną atrakcją naszej 
wycieczki był Wawel, a potem 
zwiedzanie Skałki- miejsca mę-
czeńskiej śmierci św. Stanisława, 
gdzie znajdują się  również groby 
sławnych Polaków między innym 
Adama Asnyka, Stanisława Wy-
spiańskiego i Czesława Miłosza. 
Wizyta w Krakowie to doskonała 

okazja do tego, by zobaczyć wiele 
wspaniałych miejsc, zapisać je w 
pamięci i być może kiedyś tam 
wrócić. Niesamowitego klimatu 
tego miasta nie da się opisać, ani 
uchwycić na fotografii. To trzeba 
po prostu zobaczyć.

 Około godziny 18 wyruszyliśmy 
pociągiem do Częstochowy. Tam 
udaliśmy się do miejsca naszego 
noclegu. Grupa uczniów wybra-
ła się jeszcze na Jasną Górę, by 
podziwiać jej walory nocą. W 
sobotę był czas przede wszystkim 
na modlitwę. O godzinie 6 rano 
kilkunastu maturzystów wraz z 
księdzem Marcinem udało się na 
odsłonięcie obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, a o godz.8 na 
Jasnej Górze była już  cała nasza 
grupa. Wspólnie uczestniczyliśmy 
między innymi w spotkaniu Matu-
rzyści uczniami Chrystusa, drodze 
krzyżowej na Wałach Jasnogór-
skich oraz modliliśmy się podczas 
mszy świętej, której przewodniczył 
biskup Błażej Kruszyłowicz. Póź-
nym wieczorem udaliśmy się w 
drogę do domu.

Z pewnością był to czas wycisze-
nia, refleksji i  zadumy. Wierzymy, 
że to, czego doświadczyliśmy pod-
czas tej pielgrzymki, pomoże nam 
w  przyszłości dokonać właściwych 
życiowych wyborów.

Karolina Klonowska 
i Natalia Kopacz, klasa III d

Muzyka i resocjalizacja
Lider warszawskiego zespołu Chocolate Spoon zagrał koncert dla więź-

niów odbywających karę w nowogardzkim Zakładzie Karnym.

Wojtek Kubiak uzbrojony jedynie 
w gitarę akustyczną zagrał wiązankę 
swoich piosenek jak i rockowych 
standardów. Między utworami opo-
wiadał o swoim życiu, o tym, że 
przez pewien czas zmuszony był do 
utrzymywania rodziny graniem na 
dworcach i o tym, że los może się 
odwrócić niemal z dnia na dzień. 
Chocolate Spoon po kilku latach 

przerwy powraca na scenę. Pomocna 
w tym z pewnością jest wylansowana 
w serialu „Magda M.” ballada „Je-
stem wolny”. 

Organizatorem koncertu był 
Krzysztof Żylak. Koszt występu ar-
tysty wyniósł tylko 350 zł i pokryty 
był z funduszu postpenitencjarnego.

ag 

Wojtek Kubiak zagrał koncert w nowogardzkim Zakładzie Karnym

Sukcesy uczniów I LO
Ekonomia 

W konkursie wzięło udział 120 
uczniów z 22 szkół województwa 
zachodniopomorskiego. Do III etapu, 
który odbędzie się  w Szczecinie  
zakwalifikowały się 34 osoby. Wśród 
nich znalazła się uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogardzie- 
MARTA MYSZKIER, uczennica 
klasy III d.
VIII Olimpiada wiedzy 

o regionie
Olimpiada organizowana jest przez 

Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz 
Instytut Nowych Technologii. W 
dniach 8 i 12 lutego w Kołobrzegu 
odbył się II etap Olimpiady. Wzięło 
w nim udział prawie 80 osób z 
naszego województwa. Do finału  
zakwalifikował się uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego - MATEUSZ 
ŻYWICKI z klasy II a.
Egzamin Cambridge  

Organizatorem egzaminu jest Un-
iwersytet Cambridge. Do egzaminu 
mogą przystąpić uczniowie, którzy 
tworzyli miniprzedsiębiorstwo. 

C e l e m  e g z a m i n u  j e s t 
sprawdzenie, jakie praktyczne 
umiejętności i doświadczenia 
zdobyli podczas działalności w 
miniprzedsiębiorstwie. Opierając 
się na Studium Przypadku, ucznio-
wie odnoszą zdobyte przez siebie 
doświadczenia do doświadczeń 
innej firmy, a poprzez odpowied-
nie porównanie zaproponować 
rozwiązania, stanowiące odpowiedź 
n a  py t a n i a  e g z a m i n a c y j n e . 
Prace uczniów przesyłane są do 
Centrum Egzaminacyjnego w Wiel-
kiej Brytanii, które dokonuje oceny 
pracy .

Uczniom, którzy uzyskają pozy-
tywny wynik egzaminu zostanie 
wydany przez Uniwersytet Cam-
bridge stosowny certyfikat. 

Do egzaminu przystąpiło 7 uczniów 
z I Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie: Joanna Augustynek, 
Agata Kasprzyk, Wioleta Kozicka, 
Marta Rybarczyk, Barbara Tompo-
rowska, Adrian Grzybowski i Łukasz 
Kuleta.

Informacja własna
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Przy okazji świąt Wielkiej Nocy 

zapraszamy serdecznie 

wszystkich, którzy pracowali z nami przez 20 lat w SOSW 

w Nowogardzie na wieczór wspomnień i zabawy. Impreza roz-
pocznie się około godz. 19.00 dnia 25 marca 2008 r. 

w Pizzerii „Fantazja” (obok sklepu Lidl).
Mile widziane zdjęcia. 

Stawiamy lody, reszta należy do Was.
Czekamy niecierpliwie

Krystyna Olszańska – Jakubiak, Barbara Truszyńska 
i … fantazja…

Zapraszamy dzisiaj 
(14.03) 
na kiermasz wielkanocny 

do naszej wspaniałej 
CZWÓRKI 

od godz. 9.00.
Uczniowie 

i nauczyciele z SP nr 4

ZAPROSZENIE ZAPROSZENIE

V Memoriał Wojtka 
Chomińskiego

Memoriał Wojtka Chomińskiego na stałe wpisał się już w kalendarz imprez 
sportowych odbywających się w naszym mieście. W tym roku odbyła się już 
piąta edycja tego turnieju.

Frekwencja znów dopisała, co jest 
już tradycją Memoriału. W imprezie 
wystartowało 14 drużyn szczypiorni-
stów z roczników 1995 i młodsi oraz 
1992 i młodsi. Mecze odbywały się w 
dwóch halach sportowych.

Młodsi rywalizowali w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. W 
tych rozgrywkach pierwsze miejsce 
i puchar ufundowany przez Starostę 

Goleniowskiego wywalczyła druży-
na GSS Junior Gardeja. Na drugim 
miejscu znaleźli się zawodnicy UKS 
Bellator Ryjewo, którzy otrzymali pu-
char ufundowany przez Burmistrza 
Nowogardu. Trzecie miejsce i puchar 
ufundowany przez dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 zdobyła drużyna 
MKS Kusy SP 55 Szczecin. 

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Patryk Telega z zespołu Junior 
Gardeja, najlepszym bramkarzem 
Przemek Kościukiewicz ze Szkoły 

Podstawowej nr 55 w Szczecinie a 
najlepszym zawodnikiem Michał 
Potoczny z Bellator Ryjewo.

Z kolei w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 rywalizowali ucz-
niowie roczników 1992 i młodsi. Tu 
najlepiej zaprezentowało się nowo-
gardzkie Gimnazjum nr 2. Drugie 
miejsce zajęła drużyna MKS Kusy 
ze Szczecina, a trzecie miejsce zajęło 

Gimnazjum w Osinie.
Organizatorzy: Piotr Kazuba, Jacek 

Cieślak, Anna Łysiak i Jacek Andry-
siak dziękują serdecznie sponsorom 
oraz nauczycielom wychowania 
fizycznego, bez pomocy których 
turniej nie mógłby się odbyć: Urząd 
Miasta i Gminy Nowogard, PBO 
Grinbud, FHU Bartek –Domet, Ap-
teki Niebieskie A. Kowalczyk-Rybka, 
FPHU „Nowo-Glas”S.J, DEMGRAD 
II, PHUP „Pomort Nowogard”, hur-
townia Witter, Partners- W.Siupik, 

Ostateczna klasyfikacja szkół gimnazjalnuych
1. Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
2. MKS Kusy Szczecin
3. Gimnazjum Osina
4. Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie I
5. Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie II
6. Gimnazjum Karnice
7. Absolwenci Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

Ostateczna klasyfikacja szkół podstawowych
1. Junior Gardeja-tr.J.Dubas, D.Koszyński
2. UKS Bellator Ryjewo- tr.M.Babicki
3. MKS Kusy SP 55 Szczecin-A.Skrobuk
4. SP 18 Koszalin-tr.A.Walińska 
5. SP 3 Nowogard- tr.P.Kazuba
6. SP Strzelewo-tr.W.Kondraciuk
7. SP 1 Nowogard-tr.B.Wawryczuk

Geodezja - A. Siwy, J&S Energy S.A, 
A. Cieślakowski, D. Szulejko, L. Ce-
dro, M. Chmielnicki, R. Augustynek, 
D. Gołąb, N. Dworak, K. Piechowski, 
R. Fasuła, W. Przęczek, K. Dobro-

wolski, W. Pedziszczak, Z. Tarczy-
kowwski, G. Rynkiewicz, A. Piątak, 
oraz grupie osób, którzy ufundowali 
nagrodę dla Patryka Chomińskiego.

ag

Sukces Jonatana

Dnia 07-03-2008 r. odbył się w Szcze-
cinie VIII Konkurs Języka Niemieckiego 
dla uczniów szkół podstawowych  ze 
Szczecina i województwa zachodniopo-
morskiego  pod patronatem Kuratorium 
Oświaty. 

Po raz pierwszy  w ósmej edycji 
konkursu udział wzięli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. 

W pierwszym etapie trójka reprezent-
antów szkoły: Klaudia Pożniak, Hanna 

Komisarz oraz Jonatan 
Komisarz rozwiązywali 
test językowy. Ogółem 
do konkursu zgłosiło 
s ię  86 uczestników 
w  w i ę k s z o ś c i  z e 
szkół szczecińskich. 
D o ś c i s łego  f ina łu 
wśród 10 najlepszych 
zakwalifikował się Jo-
natan Komisarz. Dnia 
08-03-2008 odbył się 
finał ustny konkursu 
z zakresu znajomości 
języka niemieckiego, w 
którym uczeń z Now-
ogardu zajął IV miejsce. 
Organizator konkursu 
Szkoła Podstawowa 
nr 61 w Szczecinie ze 

szczególną starannością przygotowała 
oprawę konkursu. Mieliśmy okazję 
smakować specyfiki kuchni niemieckiej 
oraz zwiedzić pracownię multimedialną. 
Koordynatorem konkursu w Szczecinie 
była Jolanta Uścinowicz. Opiekunem 
uczniów ze Szkoły  Podstawowej nr 1 była 
Anita Rybus.                              Inf.własna

Zdjęcie z organizatorami konkursu: Wiceprezydent 
Szczecina pani Elżbieta Masojć, pani Jolanta 

Uścinowicz oraz dyrektor Szkoły nr 61 Bogdan Chęć
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W obiektywie  Jana Korneluka - Widok z kościelnej wieży

 Witamy wśród nas...

Syn Marzanny i Wiesława Durkie-
wicz ur. 3.03.08 
z Radowa Wielkiego

WITAMY WŚRÓD NAS...

M a r i e t t a  c ó r k a  M o n i k i 
Zajączkowskiej ur. 5.03.08 
ze Szczecina

Samuel i Marcel synowie Sylwi Duraj ur. 6.03.08 ze Szczecina

Córka Iwony Maciejczyk ur. 
10.03.08 z Jenikowa

Syn Moniki Musialskiej 
ur. 7.03.08 z Łobza

Syn Agnieszki i Artura 
ur. 8.03.08 z Nowogardu

Córka Sylwi i Grzegorza 
ur. 11.03.08 z Jarchlina

Syn Anny Skowron 
ur. 9.03.08 z Karska

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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PANELE SKLEP
ul. 3 Maja 48 Dom Rzemiosła

(wjazd od rest. Przystań)
• podłogowe “Kronopol“ Klassen, 
  niemieckie “Tarket“ - już od 24,99 
  mkw na zamówienie i nie tylko
• panele PCV łazienkowe 
  i zewnętrzne - kolorowe i białe
• drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
• parapety PCV, 
   blacha marmuropodobne 
• listwy, kleje, progi, pianki

Tel. 091 39 26 077
Tel. 601 750 697  

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.

W GODZ. PN. – PT.  9.00 – 17.00, SOBOTY  9.00 – 13.00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM AGENTEM 
TEL. 604 566 965

PKO BANK POLSKI

DORADZTWO I POMOC W UZYSKANIU POŻYCZKI NA MIEJSCU 
U KLIENTA ORAZ W AGENCJACH PKO BP S.A. W NOWOGARDZIE
- UL. WARSZAWSKA 14 – 091 577 82 27
- PLAC WOLNOŚCI 9 – 091 39 20 523
- UL. 700 LECIA 17 B – 091 39 21 400

MAX POŻYCZKA
MINI RATA

• BEZ ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH
• BEZ ZAŚWIADCZEŃ Z US I ZUS

DO 20 000 

BEZ PORĘCZYCIELI

Naprawa i konserwacja podwozi
Mechanika i blacharstwo

spawanie plastików

Michał Jankowski
Wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 958, 661 283 227

TOYOTA  NOWOGARD
MK.SP.ZOO

ZATRUDNI  SPRZEDAWCĘ 
CZĘŚCI  ZAMIENNYCH

oferty kierować  na adres:
kadry@toyotanowogard.pl   

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie
ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony ustny 

na sprzedaż maszyn stolarskich
1. Przedmiotem przetargu są 3 maszyny stolarskie:
- wyrówniarka – grubościówka
- frezarka dolnowrzecionowa 
- frezarko-tarczówka  
2. Przedmioty przetargu oglądać można w siedzibie ZBK Nowogard ul. 700-
Lecia 14 od dnia   20.03.08r  do dnia  21.03.08 r  w godz   od 10 º º do 12 ºº. 
3. Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2008  w Zarządzie Budynków        Komu-
nalnych w Nowogardzie  przy ul. 700-Lecia 14  o godz . 8 30
4. Cenę wywoławczą przedmiotów przetargu ustala się następująco :
    - wyrówniarka grubościówka      -     1000 zł /brutto/
    - frezarka dolnowrzecionowa      -     1500 zł/brutto/
    - frezarko- tarczówka                   -    1500 zł/brutto/
5. Minimalne postąpienie  przetargowe ustala się  na kwotę 50 zł. Wymagane 
jest przynajmniej  jedno postąpienie przetargowe
6.  Nabywca jest zobowiązany  zapłacić  cenę nabycia do dnia  następnego  po 
udzieleniu mu przybicia w kasie Z B K Nowogard lub na rachunek bankowy 
PKO S.A I O/Nowogard         nr    12 1240 3884 1111 0000 4209 2382  
7. Nabywca , który uiścił całość ceny nabycia zobowiązany jest zawrzeć umowę 
sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.
8. Kierownik  Zarządu Budynków Komunalnych  w Nowogardzie zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu podając do publicznej wiadomości uzasad-
nione przyczyny. 

Kierownik ZBK 
Wiesław  Kaliszewski

TOYOTA  NOWOGARD
MK.SP.ZOO

ZATRUDNI  
Księgową

oferty kierować  na adres:
kadry@toyotanowogard.pl   

Starosta Goleniowski informuje, 
że w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy  

ul. Dworcowej 1, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz 
nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania 
dzierżawę na okres do lat 3. Ogłoszenie dot. działki nr: 155 

położonej w obr. Struga gm. Nowogard.

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

WIELKA WYPRZEDAŻ 50%
Dnia 14.03.2008 r. sklep ADIX,

 ul. 700 Lecia 17A 
(wejście Delikatesy Słowik, I piętro) 
zaprasza na wielką wyprzedaż całej 

odzieży o 50% oraz obniżki ceramiki i 
dekoracji świątecznych w godz. 11.00 

– 19.00 Nowa kolekcja wkrótce.
Zapraszamy

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, pod-

wyższony standard zamienię na większe 
lub mały dom z dopłatą. Tel. 516 184 902.

• Sprzedam lub zamienię na Nowogard 
mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 
54,5 m kw w bloku czterorodzinnym Słaj-
sino. 1250 zł za m kw. Tel. 507 845 881 lub 
507 619 358.

• Sprzedam kawalerkę ścisłe centrum ul. War-
szawska. Tel. 091 39 23 259, 514 451 525.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw Błądko-
wo. Tel. 600 695 546.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie, 24 ary 
pod budowę domu w kierunku Kamień 
Pomorski, prąd i woda doprowadzona. Tel. 
502 625 884, 669 048 334. Cena 130 tys.

• Pokój do wynajęcia z pełnym dostę-
pem do kuchni, łazienki oraz toalety. Tel. 
601 724 492 lub 091 39 22 205.

• Kawalerkę w centrum miasta zamienię na 
większe. Tel. 091 39 21 809.

• Kupię pokój z kuchnią, kawalerkę w Nowo-
gardzie, Maszewie, Dębicach – wszystkie 
media, parter lub I piętro. Tel. 091 419 10 
68 po 18.00.

• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 pokojowego 
w Nowogardzie lub w okolicy umeblowa-
ne z AGD. Tel. 663 565 305.

• Mieszkanie dwupokojowe własnościo-
we 46 m kw zamienię na większe. Tel. 
697 878 150.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
513 045 346.

• Sprzedam segment domu na wsi. 7 km 
od Nowogardu, 3 pok., kuchnia, łazienka, 
poddasze, działka. 65.000. 502 103 432.

• Redło – mieszkanie 2 pokojowe 42 m kw 
z działeczką, bud. gospod do remontu, ok. 
45 000. 501 307 666.

• Dom na wsi k/ Czermnicy przy lesie, 3 pok., 
kuchnia, 98 000. 507 101 191.

• Pokój do wynajęcia od 15 marca. Tel. 091 
39 22 988.

• Szukam lokalu do wynajęcia na sklep 40 
– 60 m kw, centrum, parter. 509 606 852.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe o pow. 
67,7 m kw w bloku przy ul. 15 Lutego 15a. 
Tel. 605 423 085 po 15.00.

• Kupię działkę budowlaną - Nowogard lub 
okolice lub dom do remontu. 664 726 394.

• Sprzedam dom i budynki gospodarcze, 
Kikorze. Tel. 693 732 485, 667 926 528.

• Kupię działkę. Tel. 668 527 040.
• Kupię domek, połowę domu, mieszka-

nie na I piętrze. W rozliczeniu może być 
mieszkanie 67 m kw, IV piętro (ładne). Tel. 
506 369 963.

• Pracujący poszukuje pokoju do wynajęcia. 
Tel. 728 334 784.

• Do wynajęcia kawalerka w centrum miasta 
osobie samotnej lub 2 osobom. Tel. 091 39 
21 809.

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu 76 m kw – mieszkanie do re-
montu. Cena do uzgodnienia. Tel. 0049 
216 129 329 00.

• Sprzedam pół bliźniaka, 100 m kw pod-
piwniczony, centrum Nowogardu. Tel. 506 
27 23 36 po 16.00.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Daewoo Tico, roczn. 1997, 

stan dobry. Tel. 091 419 10 68 po 18.00, 
691 374 013.

• Sprzedam Polonez Caro Plus, 1997 r., insta-
lacja gazowa. Tel. 0505 55 77 78.

• Sprzedam alufelgi Ford Audi, 16 cali. Tel. 
721 091 652.

• Sprzedam Ford Fiesta poj. 1,1, rok pro-

dukcji 89, przegląd ważny do 24.09.2008, 
OC ważne do 03.10.2008, cena 1300 zł do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 23 777 lub 0693 
877 170.

• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 65R15 
GOODRICH, przebieg 5000 km, cena 850 
zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony letnie 4 szt, 215/55/R16 
95 H, cena 420 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/
R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam felgi aluminiowe do Opla Vec-
try 2004 r., 4 sztuki, cena 1150 zł. Tel. 0605 
522 340.

• SPRZEDAM RENAULT SCENIC, POJ. 1,6 (110 
KM) 16V BENZYNA, AUTOMATIC, PRZE-
BIEG 34000KM, SREBRNY METALIK, WAŻ-
NE PRZEGLĄD, OC, KSIĄŻKA SERWISOWA, 
BARDZO ZADBANY. ABS, 6 POD.POW, KLI-
MATRONIC, 4 EL. SZYBY, EL.LUSTERKA, RO/
CD, RADIO STER. PRZY KIEROW, KOMP.PO-
KŁADOWY, TAPICERKA SKÓRZANO – MA-
TERIAŁOWA CZARNA, ALUFELGI, ALARM, 
IMMOBILISER, NOWE OPONY LETNIE I ZI-
MOWE. CENA 28 900 ZŁ DO NEGOCJACJI. 
TEL; 0695 888 970,0510 708 718.

ROLNICTWO  
• Pomiar gruntów GPS. 606 627 663.
• Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus C-360, 

cena 15 tys. zł. Tel. 692 360 084.
• Sprzedam klacz 2 letnią. Tel. 692 360 084. 

Cena 3000 zł.
• Sprzedam ciągnik Ursus C-385 A. 

601 555 108.
• Sprzedam warchlaki 50 zł/szt. 

513 153 637.
• Sprzedam dwie klacze 5 i 7 lat nadające się 

do pracy w lesie. 091 39 180 21.
• Sprzedam owies siewny. 602 267 382.
• Sprzedam prosięta. 781 441 089.
• Sprzedam ciągnik T 25, przyczepę, kulty-

wator, beczkę do wody, rozsiewacze na-
wozu. Tel. 665 335 914.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty po uzgod-
nieniu terminu i godziny z pracownikiem 
Gabinetu Kosmetycznego w Nowogardzie 
ul. Zielona 3. Tel. 091 39 20 714. Możliwość 
dojazdu do klienta.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ dekla-
racja. Tel. 695 770 724.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki zakres 
– również umowne podwykonawstwo. Tel. 
0696 757 393.

• PROBLEM Z KOMPUTEREM? Tel. 
692 364 824.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Tynki, posadzki – maszynowo. Tel. 

514 057 148.
• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie na wy-

miar. 606 883 936.
• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem 

taśmowym, sprzedaż łat, desek i kro-
kwi, usługi koparką. 091 39 18 689, 517  
219 627.

• Wykończenia wnętrz, płytki, szpachlo-
wanie, tynkowanie, malowanie, itd. Tel. 
887 625 993.

• Usługi budowlane, remonty, wykończenia 
mieszkań, kładzenie płytek podłogowych, 
ściennych, regipsy, malowanie, szpachlo-
wanie, stawianie ścian płyty kartonowe, 
itp. 693 021 097.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 695 085 470, 091 39 72 575.
• Docieplanie budynków jednorodzinnych, 

ocieplanie poddaszy. Tel. 091 39 21 416, 
663 573 447.

• Usługi remontowo – budowlane, wy-
kończenia wnętrz, montaz i projekto-
wanie kominków, instalacje elektrycz-
ne. 888 056 027.

• Kompleksowe usługi remontowe domków 
i mieszkań, hydraulika, elektryka, stawia-
nie ścian, tynki, gładzie, malowanie, pa-
nele, kafelki, płyty gipsowo – kartonowe, 
wstawianie okien i drzwi, ocieplenia. Tel. 
668 695 072.

• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. Tel. 

511 923 692.
• Wykończenia mieszkań, remonty, tanio i 

solidnie. Tel. 661 331 945.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa Za-
chodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię spawcza. Tel. 512 509 179.
• Restauracja Oskar zatrudni kucharza, pra-

ca co 2 dzień. Tel. 602 474 266.
• Szukam pracy, prawo jazdy kat. B. 

601 230 332.
• Praca sezonowa w rolnictwie okolice 

Wierzchów, dojazd z Nowogardu. Tel. 
887 704 287.

• Poszukuję opiekunkę do dziecka, z do-
świadczeniem. Nowogard, tel. 091 39 222 
68.

• Biznes Park Gryfice zatrudni: Dyrektora 
do spraw inwestycji, Główną księgową, 
Księgową. Miejsce wykonywania pracy ul. 
Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice. Oferujemy 
pracę w nowoczesnej firmie, zapewniamy 
miła atmosferę oraz atrakcyjne wynagro-
dzenie. Zainteresowane osoby prosimy o 
składanie podania i CV na adres podany 
wyżej; dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 091 384 70 
28.

• Restauracja Przystań zatrudni barma-
na/ nkę, korzystne warunki płacowe. 
Tel. 091 39 20 221.

• Zatrudnię brukarzy, pracaw holendersiej 
firmie. Tel. 513 740 195.

• Zatrudnię murarzy, praca w Belgii. Tel. 
513 740 195.

• Przyjmę do sprzątania domów w miejsco-
wości Węgorzyce. Tel. 091 39 22 308.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słudwia 

k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 

(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM FINE 
PIX S6500, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 
1-2 płytowe, różne rozmiary także 
nietypowe długości, wysokości, do 
mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 0691 
686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, ogrze-
wanie + ciepła woda, dwufunkcyjne 
cena 1200 zł, zapłon iskrowy, gwaran-
cja serwisowa, ekonomiczne, tel. 0691 
686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrze-
wacze wody – 380 V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kw, ekonomiczne, idealne do 
domku, warsztatu, abru, gastronomii, 
cena od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, firmy 
niemieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., 
stojące, idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej wody w 
domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ 
(USZKODZONY MODUŁ), DRZWI POKOJO-
WE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE DO 
MIESZKANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam owczarki niemieckie szczenięta 
po rodzicach rodowodowych. Tel. 091 39 
21 828.

• Odddam gruz. Tel. 790 454 752.
• Kupię piec CO, 1,5 KW. Tel. 665 440 814.
• Sprzedam piłę spalinową cena 120 zł, No-

wogard, ul. Zielona 3. Tel. 091 39 207 14.
• Sprzedam sztaplarkę o udźwigu 3200 kg. 

Tel. 500 647 799.
• Sprzedam drewno opałowe. 603 353 789.
• Sprzedam albę plus wianek plus peleryna. 

Tel. 501 141 655.
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375

12,000

Studio Fryzjerskie 
TYNA

Gabinet Kosmetyczny 
DoRciA

ui. Boh Warszawy 
103a/B; 

studio-image.eu.interia.pl

fryzjerstwo damskie 
i męskie, solarium
tel. 091 39 25 027 
tel. 0 607 647 240

manicure, pedicure, 
tipsy, henna brwi i rzęs 

tel. 0 697 408 391

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

Tel. 091 39 22 165

Podziękowania
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Mostach składa 

serdeczne podziękowania Piekarni „Karsk” S.C. oraz PHU „Rudmal” Grzegorz 
Malinowski za nieodpłatne przekazanie pysznych słodkości.

***
Członkowie koła PCK w Szkole Podstawowej w Błotnie wraz z opiekunem 

E. Radecką serdecznie dziękują paniom B. Łazowskiej, R.Jaickiej i B. Szym-
czak oraz wszystkim darczyńcom za pomoc w realizacji akcji „Wielkanoc z 
PCK”.

Zawody wędkarskie 
„Tęczaka”

Zarząd Koła PZW „Tęczak” w 
Nowogardzie informuje, że 30 marca 
organizuje zawody wędkarskie, spła-
wikowe dwuturowe o tytuł mistrza 
koła na kanale Świniec w Kamieniu 
Pomorskim. Zapisy w Hotelu „Cisy” 
na Placu Wolności w pokoju 115 w 
poniedziałki i piątki w godzinach 
15.00 – 17.00 do 28 marca. Startowe 
10 zł. Wyjazd z ulicy 5 marca.

REKLAMA

Marzec we kinie 

„Orzeł”

WSZYSTKO 
BĘDZIE DOBRZE
POLSKA
obyczajowy  –  98’ 
12 zł od 15 lat
15.03.2008 godz. 19.00
16.03.2008 godz. 19.00
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 11

Rozwiazanie krzyżówki nr 10 – NA GRZEGORZA ZIMA DO MORZA – nadesłali: 
Anna Wiercioch z Dublina, Bogumiła Urt-

nowska z Kulic, Jerzy Zawadzki z Orzechowa, 
Maria Olszewska z Brzozowa, Krystyna Tretiak z 
Maszkowa, Iwona Kochelska z Błotna, Agnieszka 
Skowronska ze Strzelewa, Aleksandra Żóralska i 
Maria Gortat z Czermnicy, Franciszek Bezulski z 
Czarnogłów, Andżelika Nizio z Osowa oraz z No-
wogardu: Władysława Kubisz, Halina Piotrowska, 
Adam Stefański, Pelagia Feliksiak, Grażyna Jurczyk 
(także 9), Jerzy Siedlecki, Halina Stefanska, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Krystyna 

Wojtkiewicz, Bogumiła Czupryńska, Teresa Powal-
ska, Grażyna Kosmalska, Anna Anita Klusaczyk, 
Franciszek Palenica, Krystyna Zawidzka, Szczepan 
Falaciński, Stanisława Pokorska,

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
- Bogumiła Czuprynska,
- Grażya Jurczyk,
- Adam Stefański.

Gratulujemy!

Wspomnień czar
Minęły sny młodości złote, 
A poza nami tak wiele,
W tle odżywają już powrotem
Wspomnienia czuła jak szelest.
Nie ma nic nad wiośniane lata,
Gdy szczęście sączyło się do dna,
Szło się jak w dym na podbój świata,
Na przełaj, w trop i z melodią.
Muzyko, oddaj ten czar dni,
O których już nie mówi nikt,
Bo kolej rzeczy taka jest, 
Że kilka nut wzrusza do łez.

Szepnij!!!
Szepnij mi, proszę, te dwa słowa,
Które w pamięci są wyryte,
A potem prowadź, prowadź, prowadź,
Gdzie prawda prawdą jest, mit mitem.
We wspólnym trudzie pokonamy,
Każdą złą chwilę i godzinę:
Ten poruszony sercem kamyk
Wyzwoli pięknych snów lawinę.
Jestem dla ciebie, a ty dla mnie,
Nikt zgoła temu nie zaprzeczy.
Krocząc przez życie ramię w ramię,
Stworzymy z planów wielkie rzeczy!
Będziemy marzyć i wędrować,
Gdzie zadumany elf ćmi fajkę.
Szepnij mi tylko te dwa słowa,
A życie zamienimy w bajkę!

Nadzwyczajna
Nadzwyczajna kobieta 
– twierdzili sąsiedzi.
Bez reszty mi ufając...
Kazała mnie śledzić!

Los emeryta
Z wieloletniego wiem doświadczenia,
Że zmiana władzy niewiele zmienia:
Choć ZUS ostatnio ma się niezgorzej,
Tylko nędzne grosze, z łaski mi dołoży.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 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 02

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 13.03.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Monter stolarki okiennej     
     PCV + prawo jazdy kat. B
3. Inż. Budownictwa
4. Psycholog, wychowawca, 
5. Strażnik więzienny
6. Pracownik produkcji 
     – operator wózka widłowego
7. Mechanik operator koparki
8. Stolarz
9. Księgowa
10. Traktorzysta
11. Sprzątaczka
12. Magazynier
13. Robotnik budowlany
14. Agent odpraw pasażerskich
15. Stolarz
16. Brygadzista polowy
17. Ślusarz – spawacz

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Spedytor ( Ostromice )
2. Recepcjonista/ka, parkingowy, 
     kelner/ka ( Łukęcin )
3. Fryzjer/ka ( Szczecin )
4. Ślusarz narzędziowy (Szczecin)
5. Konsultant telefoniczny 
    i przedstawiciel handlowy 
    ( Resko )
6. Monter elementów 
     precyzyjnych (Szczecin – Mierzyn)
7. Blacharz, lakiernik, 
     pom,. Lakiernika (Szczecin)
8. Kierowca kat. C+E 
     (Goleniów)
9. Mechanik ( Żdzary )
10. Konsultant ds. odszkodowań 
     (Bydgoszcz, Poznań)
11. Przedstawiciel handlowy 
    (Szczecin – Goleniów)

 SZKOLENIE:

1. Młodszy ratownik wodny
2. Cieśla budowlany
3. Dekarz – blacharz 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Wraca V liga

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

Po przerwie zimowej ruszają roz-
grywki piłkarskiej V ligi. Początek 
nie będzie należał do najłatwiejszych. 
Do Nowogardu przyjedzie lider roz-
grywek Vineta Wolin, zespół który w 
dotychczasowych szesnastu meczach 
odniósł tylko jedną porażkę i pięć 
remisów. Zestawiając to z 24 prze-
granymi Pomorzanin z rzędu wynika, 
że faworyt tego spotkania jest jeden. 
Jedynym optymistycznym elemen-
tem jest fakt, że Pomorzanin nie jest 
do końca tym samym zespołem co 
jesienią. Dla nowego trenera Zbignie-
wa Gumiennego będzie to pierwszy 

mecz o punkty. Jak wypadnie jego 
debiut? Można o tym się przekonać 
osobiście już w sobotę. Początek 
meczu o godzinie 15.00.

Pozostałe mecze kolejki:
GKS Mierzyn - Arkonia Szczecin, 

Stal Lipiany - Polonia Płoty, Świt 
Szczecin - Kluczevia Stargard, Odra 
Chojna - Orzeł Trzcińsko-Zdrój, 
Piast Chociwel - KP Police II, Kłos 
Pełczyce - Mieszko Mieszkowice, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Sparta 
Gryfice.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Nowy lider z Ostrzycy
W środę w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się jedenasta 

już kolejka halowej ligi piłkarskiej LZS. Po raz kolejny zmienił się lider 
rozgrywek.

Największą niespodzianką kolejki 
była z pewnością porażka lidera. 
Prowadzące do tej pory Błotno 
przegrało z Wyszomierzem aż 0:5 i 
spadło na drugą pozycję w tabeli. Ich 
potknięcie wykorzystała Ostrzyca, 
która w meczu na szczycie wygrała 
z Osowem 2:1 i została nowym lide-
rem. Na podium wspięło się Miętno, 
które dosyć łatwo poradziło sobie z 
Dąbrową wygrywając 4:1.

Wyniki meczów:
Jarchlino – Nowogard 2:2,
Karsk – Długołęka 0:1,
Sikorki – Żabowo 1:0,
Miętno – Dąbrowa 4:1,
Kulice – Wierzbięcin 1:0,
Oldboje – Wołowiec 1:3,
Słąjsino – Wojcieszyn 0:0,
Ostrzyca – Osowo 2:1,
Wyszomierz - Błotno 5:0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Ostrzyca 11 28 26-5,
2. Błotno 11 25 17-9,
3. Miętno 11 25 19-10,
4. Wyszomierz 11 24 33-7,
5. Wołowiec 11 23 29-10,
6. Osowo 11 23 19-8,
7. Jarchlino 11 19 15-7,
8. Słajsino 11 19 21-8,
9. Karsk 11 19 15-7,
10. Oldboje 11 18 17-10,
11. Kulice 11 12 10-20,
12. Długołęka 11 10 6-11,
13. Sikorki 11 10 8-21,
14. Nowogard 11 7 10-22,
15. Wojcieszyn 11 7 7-23,
16. Dąbrowa 11 7 9-20,
17. Wierzbięcin 11 6 7-30,
18. Żabowo 11 1 2-31.

Bosman zagra 
z Dębem Dębice

W najbliższą niedzielę o godzinie 
15.00 Bosaman Nowogard rozegra 
swój drugi mecz sparingowy. Tym 
razem rywalem naszej drużyny bę-
dzie wicelider A-klasy Dąb Dębice. Ze 
względu na to, że boisko rywala no-
wogardzkiej drużyny jest zalane mecz 
rozegrany zostanie w Chlebowie. 

W poprzednim wydaniu naszej 
gazety nie podaliśmy składu, 
w jakim Bosman wystąpił 
w swoim pierwszym spot-
kaniu czyli meczu z Iskrą 
Golczewo. Dziś nadrabia-
my tę zaległość. Wyjścio-
wa jedenastka wyglądała 
następująco. Pędziwiatr 
– Szczęsny, Nadzieja, Soska, 
D. Stachowiak, Kawa, Kuś, 
Wnuczyński, Górecki, M. 
Stachowiak, G. Golema. Na 
zmianyc wchodzili: Bara-
nowski, Gawłowski, Onisz-
czenko, Skrzecz, Szewc, K. 

Nieradka, N. Golema, Tomporowski, 
Balejko. Ci zawodnicy stanowią trzon 
kadry nowogardzkiego Bosmana, 
choć jak mówi trener zespołu Paweł 
Kaczmarek drużyna może być jeszcze 
wzmocniona kilkoma ciekawymi za-
wodnikami. Jest jednak za wcześnie 
by mówić o nazwiskach.

Andrzej Garguliński

Turniej oldbojów 
w piłce ręcznej

W najbliższą sobotę w hali Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących odbędzie 
się pierwszy ogólnopolski turniej 
oldbojów w piłce ręcznej w Nowo-
gardzie. Poza gospodarzami swój 
udział potwierdziły trzy zespoły ze 
Szczecina czyli Pogoń, Juwenia, Pra-
wobrzeże oraz ekipy ze Szczecinka i 

Pabianic. Początek turnieju o godzi-
nie 11.00 a mecze finałowe planowane 
są orientacyjnie na godzinę 17.00.  
Imprezie tej patronuje Burmistrz 
Nowogardu, a jej organizację wspiera 
LKS Pomorzanin. Wstęp wolny.

ag

Trójka – Niebieska zagra 
z Olimpijczykiem Drawsko

W najbliższą niedzielę UKS Trójka 
– Niebieska Team Nowogard rozegra 
kolejny mecz w Zachodniopomor-
skiej Lidze Koszykówki Młodziczek. 
Rywalem naszy koszykarek będą 
zawodniczki Olimpijczyka Draw-
sko. Ze względu na prośbę drużyny 

przyjezdnej mecz rozpocznie się o 
godzinie 10.00 a nie jak wcześniej 
planowano o 11 00. Miejsce spotkania 
pozostało bez zmian, hala ZSO przy 
ul. Bohaterów Warszawy. Wszystkich 
kibiców serdecznie zapraszamy.

ag

Streetball pod dachem
W najbliższy czwartek w hali 

sportowej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Nowogardzie odbę-
dzie się turniej koszykówki ulicznej. 
Zawodnicy w kategoriach szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz 
dziewczyny rozpoczną rywalizację 
o godzinie 10.00. Turniej dla  szkół 
ponadgimnazjalnych rozpocznie się 

o godzinie 12.00. W programie im-
prezy znalazły sie konkursy wsadów 
i rzutów za trzy punkty. Dla zwy-
cięzców przygotowano atrakcyjne 
nagrody. Organizatorzy czyli UKS 
„Trójka – Niebieska Team” Nowogard 
zapraszają.

ag



16 M - Nr 21 (1658)

MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

CM

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

P.H. HURTPOL  
 ul.Młynarska 1a   Nowogard   

zatrudni   
magazyniera  

Wymagania: 
wykształcenie  średnie, 
doświadczenie
w pracy magazynowej.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  
lub 091 579 29 18.

SKLEP Z KOMINKAMI
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103 A

Oferuje sprzedaż:

• wkładów i piecyków nor-
weskch Jotul

• wkładów i pieców włoskich 
firm „MCZ” i  „Edilkamin”

• firmy „Lechma”, „Pama”
• firm francuskich
• wkłady kominowe ze stali 

żaroodpornej nierdzewnej
• akcesoria kominkowe i ma-

teriały do obudowy
• montaż wkłądów i obudów
• naprawa i przegląd kominków

Kontakt:
Tel. kom. 091 39 25 000

Kom. 0507 967 205
e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl

Zapraszamy
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Leśnicy dmuchają 

na zimne ...

Danilewski 
poczeka

Żegnaj 
Kochany 
Panie 
Gustawie

Nareszcie!
Pierwszy punkt 
Pomorzanina
w sezonie

czytaj na s. 11

Droga 
Krzyżowa i 
wjazd Jezusa 
do Jerozolimy 
na koniec 
rekolekcji

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

REKLAMA

czytaj na s. 4

czytaj na s. 3

czytaj na s. 5

REKLAMA

Masz problem 
z komputerem?
Profesjonalna pomoc. 

Szybko, tanio, solidnie.
Tel. 692 364 824

REKLAMA

14 marca w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard 
przeprowadzono coroczną naradę poświęconą bez-
pieczeństwu pożarowemu obszarów leśnych Puszczy 
Goleniowskiej. 

O randze narady świadczą uczestniczący w 
niej przedstawiciele Rejonowej Dyrekcji Lasów 
Panstwowych, Nadleśnictw Nowogard, Goleniów, 
Rokita i Kliniska, przedstawiciele Państwowych 
Straży Pożarnych z Komend Powiatowych Gole-
niowa i Łobza, Policji, Zakładu Linii Kolejowych, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 
Wszystkie te instytucje współdziałają w opracowaniu 
i realizowaniu planu bezpieczeństawa pożarowego 
obszarów leśnych. 

Początek narady to sprawozdania przedstawicieli 
poszczególnych Nadleśnictw o sytuacji pożarowej 
w 2007 roku. Doskonale przygotowane prezentacje 
wyświetlane na ekranie obrazują jak skomplikowane 
są problemy ochrony przeciwpożarowej lasów.

Wazna jest wielkość obszaru leśnego, kategoria 
zagrożenia, dostępność terenów zalesionych, stan 
dróg dojazdowych w głąb lasów, utrzymanie pasów 
przeciwpożarowych, sąsiedztwo (chodzi tu o duże 
połacie ziemi nieuprawianej, opuszczonych łąk i 
torfowisk gdzie bardzo łatwo o pożar, który szybko 
przerzuca się na pobliski las, o stan dróg przebiegają-
cych przez las, stan pasow ochronnych wzdłuż torów 
kolejowych). 

czytaj na s. 12

Rozprawa 
sądowa...
o tanie buty

czytaj na s. 3

Czy znasz 
wiersze 
Brzechwy?

czytaj na s. 5
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KALENDARIUM
18 MARCA
Imieniny: Aleksander, Anzelm, 
Boguchwał, Boguchwała, Cyryl, 
Edward, Edwarda, Feliks, Kry-
stian, Marta, Narcyz, Salwator 
i Trofim. 

1945 - II wojna światowa: 1. Ar-
mia Wojska Polskiego zdobyła 
Kołobrzeg.

19 MARCA
Imieniny: Aleksandra, Bogda, 
Bogdan, Jan, Józef, Leontyn, 
Marceli, Marek i Sybilla.

Kaszuby - Dzień Jedności 
Kaszubów 
1919 - Gdańsk został ogłoszo-
ny Wolnym Miastem.
1920 - Powstała pierwsza w II 
Rzeczpospolitej loża wolno-
mularska - Kopernik.
1981 - Milicja i SB brutalnie 
interweniowały wobec delega-
tów Solidarności w Bydgoszczy 
(tzw. prowokacja bydgoska), 
co spowodowało gotowość 
strajkową Związku w całym 
kraju.

20 MARCA
Imieniny: Aleksander, Alek-
sandra, Ambroży, Anatol, 
Bogusław, Cyriaka, Eufemia, 
Fotyna, Hipolit, Kira, Klaudia, 
Klemens, Kutbert, Matrona, 
Maurycy, Nicetas, Rafał, Win-
centy i Wulfram.

Międzynarodowy Dzień 

Astrologii

Dzień Bez Mięsa

Kronika policyjna 

Głębokie wyrazy 
współczucia 

z powodu tragicznej 
śmierci męża 

Pani
Floriannie 

Jarosz 
składają 

mieszkańcy 
Wspólnoty Mieszkaniowej 

„Jodełka”

KONDOLENCJE

W poniedziałek około godziny 
14.00 skradziono rower typu damka 
pozostawiony pod sklepem „Lidl”. 
Jego wartość oszacowano na 200 zł.

We wtorek około godziny 15.00 
patrol policji zatrzymał do kontroli 
samochód prowadzony przez Pawła 
R. Badanie wykazało, ze siedział on za 
kierownicą mając w wydychanym po-
wietrzu około 1,4 promila alkoholu.

W środę na ulicy Kościelnej poli-
cjanci skontrolowali jadącego rowe-
rem Bogdana T. Ich przypuszczenia 
potwierdziły się. Rowerzysta miał 0,8 
promila alkoholu.

Tego samego dnia zgłoszono kra-
dzież telefony komórkowego wartości 
300 zł. Działania policji doprowadziły 
do zatrzymania sprawcy. Przyznał się 
on do zarzucanego mu czynu, ale nie 
potrafił sobie przypomnieć co zrobił 
z telefonem. Przy okazji okazało 
się, ze sprawca poszukiwany jest do 
odbycia kary pozbawienia wolności, 
więc został przetransportowany do 

Zakładu Karnego.
W czwartek w nocy nieznany 

sprawca przewrócił firmowy automat 
z popularnymi napojami uszkadzają 
go. Policja prosi świadków o pomoc i 
kontakt pod numerami 112 i 997.

W piątek w sklepie „Lidl” skra-
dziono portfel wraz z prawem jazy i 
kwotą 260 zł.

W nocy włamano się do sklepu 
spożywczego przy ulicy Traugutta. 
Skradziono kasę fiskalną, alkohol, 
papierosy i inne artykuły na łączną 
wartość 8 tys. zł.

W nocy z soboty na niedzielę 
włamano się do sklepu spożywczego 
przy ulicy Armii Krajowej. Skra-
dziono dwie kasy fiskalne, alkohol i 
papierosy. Właściciel oszacował swe 
straty na 2 tys. zł

Tej nocy na terenie powiatu poli-
cjanci prowadzili akcję skierowaną 
przeciwko dilerom narkotyków. Kon-
trolowano okolice dyskotek legity-
mując napotkane osoby, sprawdzając 

ich bagaże i samochody. Policjanci 
mieli do pomocy psa wyszkolonego 
do poszukiwania narkotyków. Tej 
nocy sprawdzili również nowogardz-
kie lokale i jak mówią wkrótce akcja 
zostanie powtórzona.

W niedzielę około godziny 9.50 
policjanci zatrzymali mężczyznę, 
który niósł pół worka węgla skradzio-
nego ze składu przy ulicy Dworcowej. 
Okazało się, ze ma on odbyć karę po-
zbawienia wolności więc odwieziono 
go do Zakładu Karnego.

Zgłoszono kradzież drzewek 
ozdobnych z działki leżącej przy 
drodze Nowogard – Olchowo. Właś-
ciciel stracił 170 sadzonek świerka 
srebrnego i 30 jodły. Drzewka były 
pomalowane pomarańczową farbą 
w sprayu, więc jeśli ktoś widział tak 
zaznaczone sadzonki proszony jest 
o kontakt z policją pod numerami 
telefonów 112 i 997.
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Jest Strategia 
Rozwoju 
Nowogardu! 

Dystrybucja 
żywności !

Spotkanie dotyczące prezentacji 
ostatecznej wersji Strategii Roz-
woju Miasta i Gminy Nowogard 
na lata 2007-2013, przygotowanej 
przez Stowarzyszenie Instytut 
Rozwoju Regionalnego ze Szczeci-
na odbędzie się dnia 18.03.2008r. 
o godzinie 11.00 w Sali Obrad 
Rady Miejskiej w Ratuszu. Wydział 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
serdecznie zaprasza radnych, 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, lokalnych przedsiębiorców 
oraz mieszkańców miasta i gminy 
Nowogard! 

LMM

Dla podopiecznych OPS  tylko z 
obszarów wiejskich

Zgłaszać się do CHCP ul 3-go Maja 
7/1 ze skierowaniem z OPS 

potwierdzającym ilość osób w 
rodzinie. 

Wtorek 18.03.2008  w godz. 13:00 
- 16:00

Środa 19.03.2008  w godz.13:00 
- 16:00

Pastor
Cezary Komisarz 

Koniecznie obejrzyjcie

Egzorcyzmy AnnelieseMichel
1 lipca 1976 w centralnych Niemczech zmarła 24 letnia studentka peda-

gogiki Anneliese Michel. Lekarz podpisujący akt zgonu nie był w stanie 
stwierdzić naturalnej przyczyny śmierci. W czasie dochodzenia okazało 
się, że ostatnie 9 miesięcy życia dziewczyna była poddawana egzorcyzmom. 
Rodzice i dwaj księża egzorcyści zostali oskarżeni o nieumyślne spowodow-
anie śmierci i dwa lata później skazani na karę 6 miesięcy więzienia. Proces 
ten wywołał w Niemczech największą medialna burzę od czasu procesów 
Norymberskich. Film ustami bezpośrednich świadków opowiada o tym co 
naprawdę wydarzyło się w życiu Anneliese Michel. 

Film został zrealizowany we współpracy i przy wsparciu modlitewnym 
polskich księży egzorcystów, a więc 
tych kapłanów, którzy na co dzień 
stają twarzą w twarz z osobowym 
złem. Księża egzorcyści wzięli udział 
w specjalnym pokazie przedpremie-
rowym zorganizowanym podczas 
ich zjazdu w Niepokalanowie. Film 
został przyjęty owacją na stojąco. 
„Egzorcyzmy Anneliese Michel” 
widziało już bardzo wiele osób. 

Zawsze wywoływał on żywe reakcje 
i ogromne duchowe poruszenie. Z 
woli Bożej powstał materiał, który 
w niesamowity sposób dotyka serca 
człowieka.

Emisja filmu - Wielki Czwartek 20 
marca 2008 o godzinie 23:00 

- Program 2 TVP
Red.

Zawody wędkarskie 
„Tęczaka”

Zarząd Koła PZW „Tęczak” w 
Nowogardzie informuje,  że 30 
marca organizuje zawody węd-
karskie, spławikowe dwuturowe 
o tytuł mistrza koła na kanale 
Świniec w Kamieniu Pomorskim. 
Zapisy w Hotelu „Cisy” na Placu 
Wolności w pokoju 115 w ponie-

działki i piątki w godzinach 15.00 
– 17.00 do 28 marca. Startowe 10 
zł. Wyjazd z ulicy 5 marca.

Zarząd
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REKLAMAREKLAMA

Danilewski poczeka
Artur Danilewski nadal jest tylko oficjalnym kandydatem Platformy 

Obywatelskiej na stanowisko wiceburmistrza Nowogardu. Na nominację 
będzie musiał poczekać do przyszłego tygodnia.

Wyłoniony w miniony czwartek kandydat dopiero wczoraj został oficjalnie 
przedstawiony koalicjantom Platformy czyli Polskiemu Stronnictwu Lu-
dowemu i Nowogardzkiemu Forum Samorządowemu. W środę ma zostać 
podpisany aneks do umowy koalicyjnej a dopiero w przyszłym tygodniu 
Artur Danilewski zostanie nominowany na stanowisko wiceburmistrza 
naszego miasta.

Artur Danilewski jest działaczem Platformy Obywatelskiej. Obecnie pełni 
funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. Był jednym z 
trzech kandydatów PO na objęcie stanowiska wiceburmistrza Nowogardu.
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Sesja Rady Miejskiej
W związku ze Świętami Wielkanocnymi oraz wyjazdami służbowymi 

marcowa Sesja Rady Miejskiej została przeniesiona na dzień 2 kwietnia. 
Pod koniec kwietnia będzie kolejna , planowa Sesja RM.

W porządku obrad na 2 kwietnia przewidziano m.in. przyjęcie uchwał w 
sprawie:

a) Planu Odnowy Miejscowości Sąpolnica, 
b) zmian budżetu gminy Nowogard na 2008 rok, 
c) w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu 
d) w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicz-
nym Nr 3 w Nowogardzie 
e) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych i ustalenia 
zasad ich zbywania, 
f) powołania Rady Programowej oraz Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów 700 – lecia lokacji Miasta Nowogard 

Radni wysłuchają także sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie w 2007 roku.

LMM

700 lat praw miejskich
W czwartek, 13 marca odbyło 

się zebranie TMZN z udziałem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Marka Krzywanii. Zebranie w cało-
ści poświęcono przygotowaniom do 
obchodów uświetniających 700 lat 
od nadania praw miejskich.( Fakt ten 
miał miejsce 30 kwietnia 1309 roku). 
Marek Krzywania poinformował, 
że pomysł zyskał jego akceptację. 
Wstępnie postanowiono powołać 
specjalny Komitet Organizacyjny w 

składzie około 10 osób reprezentu-
jacych wszystkie środowiska nowo-
gardzkiej społeczności oraz władz 
samorządowych. Na przedstawiciela 
Towarzystwa Miłośników Ziemii No-
wogardzkiej do tego gremium wybra-
no Franciszka Karolewskiego. Dalsze 
decyzje będą podjęte po najbliższej 
Sesji RM, którą zaplanowano na 2 
kwietnia. 

LMM

Ludzkie sprawy

Rozprawa sądowa... 
o tanie  buty

Mieszkaniec naszego miasta poczuł się oszukany przez jednego z handlow-
ców więc rozpoczął walkę o swoje prawa zakończoną w sądzie. I wygrał. A 
poszło o buty wartości 29 zł.

Pan Edward Jeska, bo o nim 
mowa, 18 maja ubiegłego roku 
zakupił w sklepie obuwniczym na 
Placu Wolności buty sportowe. Jed-
nak już po dwóch tygodniach nie 
nadawały się do użytku. Zdaniem 
pana Edwarda producent wszył 
zbyt krótki materiał w cholewie, 
więc postanowił oddać buty do 
reklamacji. Ta jednak nie została 
uwzględniona, gdyż „przetarcie 
materiału nastąpiło w wyniku 
złego użytkowania obuwia.” Jak 
można źle użytkować obuwie 
zwyczajnie w nim chodząc? Pan 
Edward nie potrafił odpowie-
dzieć sobie na to pytanie i dlatego 
postanowił skontaktować się z 
Powiatowym Rzecznikiem Konsu-
menta w Goleniowie, który uznał 
jego rację. Gdy to nie przekonało 
sprzedawcy butów Rzecznik po-
radził oszukanemu klientowi by 
ten udał się do rzeczoznawcy. Jego 
opinia nie pozostawia wątpliwości: 
„(...) w przedmiotowym obuwiu w 
prawym bucie na nosku cholewka 
z materiału skóropodobnego jest 
krótsza od buta lewego o około 1 
cm. Skutkiem wszycia zbyt krótkiej 
cholewki do materiału było bardzo 
szybkie uszkodzenie materiału pod 
dużym palcem. Wada jest zawi-
niona przez producenta. Obuwie 
zostało sprzedane jako towar peł-
nowartościowy i dlatego zgłoszenie 
reklamacyjne jest zasadne.”

Rzecznik Praw Konsumentów 
wystosował więc kolejne pismo do 
handlowca. Nakazał mu wówczas 

zwrot 78 zł czyli kosztów zakupu 
obuwia, koszt ekspertyzy rzeczo-
znawcy jak i koszty przejazdu. 
Handlowiec w odpowiedzi wyraził 
zgodę na ponowne rozpatrzenie 
reklamacji. Zadowolenie pana 
Jeski nie trwało zbyt długo. Oka-
zało się, że właściciel sklepu chce 
zwrócić pieniądze jedynie za buty, 
natomiast, jego zdaniem, koszty 
dochodzenia swoich praw klient 
powinien potraktować jako swoje 
straty. Na to z kolei nie mógł się 
zgodzić pan Edward. Ponownie 
udał się do Rzecznika Praw Konsu-
menta, który oddał sprawę do sądu. 
Wyrok zapadł w trybie zaocznym. 
Sąd nakazał właścicielowi sklepu 
obuwniczego zapłatę owych 78 
zł oraz 30 zł kosztów postępowa-
nia sądowego wraz z odsetkami. 
Edward Jeska z dumą pokazuje 
odcinek przekazu pocztowego. Jak 
mówi nie chodziło tu o pieniądze, 
ale o walkę o swoje prawa. „W 
sklepie nie było napisane, że buty 
są uszkodzone czy felerne. Zakupi-
łem towar pełnowartościowy i jeśli 
nie spełnia on swojej funkcji mam 
prawo oddać go do reklamacji. I 
tak zrobiłem.” – opowiada dzisiaj 
twierdząc, że warto walczyć o 
swoje prawa, nawet gdy chodzi o 
tanie buty. A handlowiec? Chciał 
zaoszczędzić i zamiast zwracać 29 
zł ceny obuwia musiał zapłacić 113 
zł i 16 grosze, bo taka kwota wid-
nieje na odcinku przekazu. Sprawy 
w ogóle nie chciał komentować.

ag
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Leśnicy dmuchają na zimne
N a l e ż y  t a k ż e  d o k ł a d n i e 

monitorować zagrożenia – chodzi 
tu o stan pogody, wilgotność gleby 
i ściółki leśnej, przewidywane okr-
esy suszy, stale obserwować obszary 
leśne. Obserwacja prowadzona przez 
kamery zainstalowane na wieżach, 
loty patrolowe samolotów, ober-
wacje prowadzone na bieżąco przez 
pracowników lesnych. Ważna jest 
także wrażliwość społeczna  - stąd 
praca informująca z przedstawicie-

lami róznych grup społecznych i 
młodzieżą. Do gaszenia mniejszych 
pozarów własna ekipa strazacka w 
każdym Nadleśnictwie. No i wspom-
niane na początku współdziałanie 
-  szczególnie system aalarmowania 
o pożarze PSP i OSP. Taki jest ogrom 
przedsięwzięć na bieżąco realizowany 
w każdym Nadleśnictwie. Wszystko 
to kosztuje. Np. w Nadleśnictwie 
Nowogard – obszar leśny to pon-
ad 19 tysięcy hektarów – ochrona 
przeciwpożarowa kosztuje pon-
ad 187 tysięcy złotych.Największe 
Nadleśnictwo Kliniska na ochronę 
przeciwpożarową przeznacza aż 314 
tysięcy złotych. 

Rok 2007 był bardzo szczęśliwy 
dla lasów Puszczy Goleniowsk-
iej – praktycznie nie zanotowano 
większego pożaru co nie znaczy, ze 
ich nie było.

I tak Nadleśnictwo Nowogard 
zanotowało 5 pozarów ale objęły 
one jedynie 0,2 ha., Nadleśnictwo 
Goleniów – 1 pożar – spłonęło 0,25 
ha, Nadleśnictwo Kliniska – 13 
pożarów – spłonęło tylko 0,3 ha, 
Nadleśnictwo Rokita – zanotow-

ano 4 pozary, które objęły łącznie 
0,32 ha. Wszyscy podkreślali iż 
zadziałało tutaj szybkie wykrycie 
ogniska zapalnego, szybka lokalizacja 
i powiadomienie, błyskawiczna reak-
cja leśnych strażaków. Nie korzys-
tano z pomocy Państwowej Straży 
Pożarnej. Pomyślna dla ochrony 
przeciwpożarowej była także pogoda 
– wszystkie pożary miały miejsce w 
miesiącach wiosennych – od marca 
do maja.

Przedstawiciele PSP potwierdzali, 
ze współpraca z Nadleśnictwami w 
dziedzinie ppoż.układa się dobrze, 
są systemy szybkiego powiadamiania 
o pożarach i innych zdarzeniach. 

Problem to szybki dojazd do miejsca 
pożarów ze względu na różny stan 
oznakowań dróg leśnych – powinny 
być oznakowane na trwałe – mocow-
ane na drzewach tabliczki odpadają 
lub są bezmyślnie niszczone. Ist-
nieje natomiast poważny problem 
współdziałania, a właściwie profilak-
tyki jeśli chodzi o zdarzenia drogowe. 
Drzewa spadają na drogę, powodują 
wypadki i zagrożenia dla ruchu. Czy 
nie można eliminować drzew oceni-
anych jako „słabe”?

Okazało się w czasie dyskusji, ze 
jest to trudny problem – leśnicy twi-
erdzili, ze nie ma metody, która wska-
ze drzewo mogące się złamac przy 
podmuchu wiatru, oceny zawodzą. 
Wiekszy problem z usuwaniem 
„podejrzanych” drzew – kto to ma 
robić? Wiadomo, ze wzdłuż dróg są 
pasy drogowe należące do zarządcy 
drogi – Dyrekcji Krajowej DiA (drogi 
krajowe), Dyrekkcji Dróg Wojewódz-
kich (drogi wojewódzkie), starostwa 
(drogi powiatowe)

i do  gminy. Trzeba więc szerok-
iego współdziałania – usuwając 
drzewa z pasa drogowego trzeba 
wstrzymać ruch (policja), zapewnić 
bezpieczeństwo (straż pożarna). 

Przedstawiciel ANR przyznał, ze 
wystąpiły opóźnienia w wykony-

waniu pasów przeciwpożarowych i 
ich mineralizacji na styku gruntów 
ANR z lasami spowodowane zbyt 
późnym ogłoszeniem przetargu 
na wykonanie tych prac, ale już 
jest wszystko na dobrej drodze i 
pasy będą. Kłopoty ma również 
Zakład Linii Kolejowych – niek-
tóre odcinki przytorowych pasów 
przeciwpożarowych są zaniedbane. 
Postanowiono problem rozwiązac na 
bilateralnych spotkaniach z poszc-
zególnymi Nadleśnictwami.

Z przebiegu spotkania rod-
zi się przekonanie, że sprawy 
bezpieczeństwa pożarowego lasow 
traktowane są priorytetowo, a lesnicy 
nie szczedzą trudu ani pieniędzy, 
żeby naze narodowe dobro chronić 
jak najskuteczniej.

Lesław M. Marek
foto a.g

PS. Kilka ubiegłorocznych pozarów 
było wynikiem … wypalania traw w 
pobliżu lasów.

Apelujemy kolejny raz (czytaj 
artykuł w DN z dnia 11 marca br.) 
– nie należy wypalać traw i trzcinow-
isk.. Grożą za to dotkliwe kary, ale 
ważniejsze są niepowetowane straty 
w przyrodzie oraz grożba wielkich 
pożarów prowadzących nawet do 
ofiar śmiertelnych!    

SP3

Apel wielkanocny
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oznacza początek nowego życia, 

przynosi całemu światu radość i nadzieję. Jest największym wydarzeniem 
dla wszystkich ludzi w dziejach świata. Dla wszystkich chrześcijan Wielka-
noc jest najważniejszym i największym świętem roku. Dnia 14.03.2008 r. w 
Szkole Podstawowej nr 3 - zgodnie z kilkuletnią tradycją - odbył się apel z 
okazji Świąt Wielkiej Nocy. Był to ostatni dzień nauki szkolnej przed świę-
tami, gdyż od poniedziałku rozpoczęły się rekolekcje w parafii św. Rafała 
Kalinowskiego.

Główną treść apelu stanowiły ob-
rzędy i zwyczaje ludowe związane z 
powitaniem wiosny, Wielkim Postem 
oraz świętami Wielkanocnymi. Re-
cytacje i śpiewy były uatrakcyjnione 
rekwizytami w postaci kukły Ma-
rzanny, palm wielkanocnych i suto 
zastawionego stołu świątecznego. 
Największą frajdą była inscenizacja 
śmigusa-dyngusa. 

Uroczystość zakończył Dyrektor 
Szkoły Piotr Kazuba składając świątecz-
ne życzenia całej społeczności szkolnej 
i licznie przybyłym rodzicom.

Apel przygotowała klasa 3a wraz 
z wychowawcą Iwoną Kusek, siostrą 
Maksymilianą, Katarzyną Kazubą, 
Marzanną Kijowską i Edwardem 
Tychońcem. 

Inf.ET - opr.red. LMM
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Ze wspomnień byłego dyr. NDK

Żegnaj kochany 
Panie Gustawie!

Tam dojdę, gdzie graniczą Stwórca i natura.
A. Mickiewicz

Wiadomość o śmierci Gustawa 
Holoubka przyjąłem z lekkim nie-
dowierzaniem i po chwili z wolna 
ogarnął mnie prawdziwy smutek. 
Zawsze mi się wydawało, że jest 
niezniszczalny z racji swojej wital-
nej obecności w życiu artystycznym 
i publicznym. 
Odszedł jeden z najwybitniejszych 
aktorów II poł. XX w. Człowiek 
– legenda za życia. Do najnowszej 
historii Polski przeszedł rolą Gu-
stawa-Konrada w dejmkowskich 
Dziadach, a zwłaszcza kongenialną 
interpretacją Wielkiej Improwiza-
cji, od której 40 lat temu rozpoczęła 
się marcowa rewolucja studentów, 
obiegowo nazywana Marcem’68.
Był ikoną polskiej kultury, symbo-
lem epoki, w której sztuka najwyż-
szej próby była sprawą nadrzędną. 
Z jego śmiercią w dniu 6 marca 
2008 r. epoka ta dobiegła końca. 
Gustaw Holoubek pozostawił po so-
bie kosmiczną prożnię, której nikt 
nie jest w stanie wypełnić. Może był 
wysłannikiem Pana Boga, niosą-
cym ludziom piekno w najczystszej 
postaci, jakim jest żywe słowo, mó-
wione z teatralnej sceny wprost do 
ludzkich serc, łącznikiem między 
dramatem klasycznym a współczes-
nym, między Sofoklesem a Różewi-
czem.

Miałem to szczęście i zaszczyt po-
znać pana Gustawa w roku 1965 na 
jedynym spotkaniu z wrocławską 
publicznością w Klubie Literatury i 
Muzyki. W nienagannie skrojonym 
garniturze, niczym prof. Tutka mag-
netyzował wszystkich opowiastkami 
i anegdotami o kulisach swojej pra-
cy w teatrze i filmie, błyskotliwy-
mi ripostami powalał adwersarzy, 

imponował niezwykłą inteligencją 
oraz poczuciem humoru. Chociaż 
miałem tylko 22 lata, a pan Gustaw 
był straszy o lat 20, wydawał mi się 
zjawiskiem jakby nie z tej rzeczywi-
stości 
w której funkcjonowałem na za-
sadzie nieopierzonego studenta. 
Już wtedy był aktorem o wielkiej 
charyzmie, powszechnie znanym i 
uwielbianym. Minęło tyle lat, a jesz-
cze dziś szumią mi w głowie jego 
obrazowe zdania, mówione z cha-
rakterystyczną artykulacją i piękną 
barwą głosu. 
Właśnie niedawno wszedł wtedy na 
ekrany film Prawo i pięść, zrealizo-
wany w konwencji westernu przez 
znaną spółkę – J. Hoffman i E. Skó-
rzewski, gdzie zagrał główną rolę 
– Andrzeja Keniga, takiego uwspół-
cześnionego szeryfa, walczącego 
samotnie z grupą przemytników w 
małym miasteczku na Ziemiach Za-
chodnich. Po spotkaniu, z ogromną 
tremą i podwyższoną adrenaliną 
podszedłem do Mistrza, aby poroz-
mawiać o tej roli i nie tylko. 
Z trudem wykrztusiłem obrazobur-
czą myśl, że kreowana przez niego 
postać nieustraszonego stróża pra-
wa, staczającego pojedynki na pięści 
i rewolwery, jest delikatnie mówiąc 
trochę sztuczna i dezawuuje nieco 
publicznie znany wizerunek aktora 
– intelektualisty. Pan Gustaw spoj-
rzał na mnie przenikliwie, hipno-
tyzującym wzrokiem, uśmiechnął 
się… i przyznał mi rację. Stwierdził, 
że faktycznie nie jest to ulubione 
przez niego emploi, a rolę przyjął z 
sympatii do reżyserów, no i ze wzglę-
dów merkantylnych. Odetchnąłem 
z ulgą. W każdym bądź razie nigdy 
już nie zagrał w żadnym filmie sen-
sacyjnym. Jeszcze taka drobnostka, 
która łączy. Paliliśmy te same papie-
rosy marki Wawele, pakowane po 
10 szt. Pan Gustaw był namiętnym 
palaczem do samego końca, a ja 
pozostałem mu wierny w tym zgub-
nym nałogu do dziś. Pamiętam frag-
menty rozmowy; mówił o różnicach 
w sposobie gry aktorów w teatrze i 
filmie, że kino jest jedną wielką mi-
styfikacją, oszukiwaniem widza – na 
planie aktorzy płaczą sztucznymi 
łzami z gliceryny, mają do dyspozy-

cji cały sztab fachowców, dublowane 
są ujęcia, a na scenie aktor zdany jest 
wyłącznie na siebie i swoje umiejęt-
ności. I jeszcze, że warto czytać tylko 
dobrą literaturę, słuchać dobrej mu-
zyki, oglądać dobre malarstwo, a na 
duperele szkoda czasu. Jestem mu 
wdzięczny, że mimo różnicy wie-
ku potraktował mnie serio, bo przy 
swojej erudycji i nieprzeciętnej inte-
ligencji mógł uznać młodego adepta 
sztuki za kompletnego ignoranta. 
Okazał się człowiekiem wielce sub-
telnym, taktownym, pełnym ciepła i 
wyrozumiałości. Ot niby nic, spojrze-
nia błysk, ale Ci chcę powiedzieć, że 
Twoje spojrzenie aż do dziś jak blask 
słońca ogrzewa mnie. 
Musi być coś metafizycznego w tym, 
że jedno spotkanie z kimś wyjąt-
kowym może odcisnąć trwały ślad 
w psychice i umyśle drugiego czło-
wieka. Pan Gustaw jest tego najlep-
szym przykładem. To dzięki niemu 

nauczyłem się skutecznie omijać 
życiowe mielizny w postaci blichtru, 
fałszu, kiczu, jakimi nafaszerowana 
jest codzienność, i wcale nie jest mi 
łatwiej z tym żyć w osaczającej ze-
wsząd tandecie.
Pilnie śledziłem błyskotliwą karierę 
Gustawa Holoubka. W swojej profe-
sji osiągnął wyżyny, o których mogą 
pomarzyć aktorzy młodego pokole-
nia. Pozostawił gody podziwu doro-
bek:
ponad 300 ról teatralnych, filmo-
wych i telewizyjnych.
Nikt bardziej nie zasłużył na słowa 
Horacego – Non omnis moriar.
W przyziemnym, skomercjalizowa-
nym świecie, gdzie zdewaluowały się 
wszystkie wartości za wyjątkiem pie-
niądza – śmierć Wielkiego Artysty i 
Wielkiego Człowieka tak boli, jak 
gdyby przed chwilą odszedł Chopin.

Marian Andrzej Frydryk

SP 1

Czy znasz wiersze 
Jana Brzechwy?

Dnia 13.03 .2008r. odbył sięw SP1 konkurs czytelniczy pod nazwą „ Czy 
znasz wiersze Jana Brzechwy”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 
I-III. Do konkursu przystąpiło 32 uczniów z klas nauczania zintegrowa-
nego.

Celem konkursu było budzenie za-
interesowań twórczością J.Brzechwy, 
kształtowanie umiejętności kojarze-
nia autora z tekstem, zaznajomienie 
z wierszami Jana Brzechwy  oraz 
uczenie rywalizacji w przyjaznej 
atmosferze

Konkurs przebiegał w 2 etapach  
Pierwszy etap pisemny - uczniowie 
musieli : 

- rozwiązać krzyżówkę,
- wypisać w ciągu 5 min najwięcej 

tytułów  z twórczości Jana Brzechwy,  
- prawidłowo napisać  tytuły, które 

chochlik celowo poprzestwiał...
Najlepszych 10 zawodników prze-

szło do etapu drugiego w którym 
odpowiadali na wylosowane przez 
siebie pytania. 

Komisja oceniająca  - Wanda Mi-
chalak, Edyta Kamińska i Lidia Tatara 
przyznała:

I miejsce - Grzegorz Szulc klasa 
IIIc 

II miejsce - Patrycja Jurczak klasa 
IIb

III miejsce - Malwina  Kwiatkowska 
klasa IIIc

Przyznano również dwa wyróż-
nienia, które otrzymały Julia Gwiaz-
dowska z klasy IIc i Agata Wójcik z 
klasy IIIb.

Konkurs według własnego pomy-
słu zorganizowały Wanda Michalak 
i Lidia Tatara.

Opr. red. LMM



6 Nr22 (1659)

W obiektywie  Jana Korneluka    -  Spotkanie w CIVITAS CHRISTIANA

Dwa ognie w „Trójce”
Już po raz szósty w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Usportowiony turniej 

w dwa ognie. Zawody zakończyły się zwycięstwem gospodarzy.

Turniej rozgrywany był w dwóch 
kategoriach wiekowych. Wśród 
drugoklasistów zwyciężyła repre-
zantacja Szkoły Podstawowej nr 3. 
Drugie miejsce zajęła drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 2 a trzecie Szkoły 
Podstawowej nr 4. Już za podium 
uplasowali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1.

Zwycięstwem gospodarzy za-
kończyły się również rozgrywki 
trzecioklasistów. Za nimi uplasowali 
się uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 a na trzecim miejscu znaleźli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. 
Czwarte miejsce przypadło w udziale 
uczniom z „Dwójki”.

ag

VII Wiosenne Zawody Spor-
towe Grup Zerowych.

13 marca o godz. 9 00 w Szkole Pod-
stawowej nr 3 odbyła się VIII edycja 
Wiosennych Zawodów Sportowych  
Grup Zerowych.  Do zawodów stanęło 
pięć drużyn z nowogardzkich przedszkoli 
i szkół, które rywalizowały między sobą 
w dziesięciu konkurencjach sportowych, 
udowadniając, jak dzielnie potrafią 
zmagać się i walczyć. Zawody wywołały 
wiele emocji i radości wśród zawodników, 
kibiców i rodziców. Mali sportowcy czuli 
się dowartościowani nie tylko z powodu 
swoich umiejętności, pięknych spor-
towych strojów, ale przede wszystkim 
dlatego, że mogli współzawodniczyć 

między sobą na dużej hali sportowej.  
Po długim i wyczerpującym wysiłku 
ogłoszono wyniki:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce – Przedszkole nr 3
III miejsce – Przedszkole nr 4
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1
V miejsce – Przedszkole nr 1
Zwycięska drużyna otrzymała puchar 

ufundowany przez koordynatora ds. 
kultury i sportu a wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy i słodycze.

Organizatorzy serdecznie gratulują 
wszystkim zawodnikom

Inf.ET – opr.red LMM

Tadeusz Zwilian -Grabowski- poeta, krytyk, eseista, prozaik, publicysta, wykładowca; urodzony w Wilnie 8.10.1926r. Więzień  polityczny w latach 
1944-1945 i 1949-1953r. Doktor nauk humanistycznych. Przeprowadził ok. 2000 spotkań, prelekcji i wykładów na tematy związane z historią literatury 
polskiej i powszechnej w zakresie psychologii, socjologii oraz Pisma Świętego. Spotkanie odbyło się 23.02.2008r. w Nowogardzie
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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 

KĄCIK KULINARNY
Śniadanie Wielkanocne 

Czas przygotowania: 15 minut  

* cebula - 1/2 szt. 
* jajka - 4 szt. 
* majonez - 2 łyżki 
* natka pietruszki - 2 łyżki 
* olej - 1 łyżka 
* pieczarki - 10 szt. 
* pieprz czarny -1 szczypta
* sól - 1 szczypta 
* tymianek - 1 szczypta

Sposób przyrządzenia: Jajka ugotować na twardo. Pieczarki i cebulę obrać, 
posiekać. Olej rozgrzać na patelni, włożyć grzyby, oprószyć szczyptą ty-
mianku i przesmażyć. Dodać cebulę, zeszklić i ostudzić. Jajka obrać, prze-
kroić wzdłuż na pół, wyjąć żółtko. Pieczarki i cebulę zmiksować z żółtkami. 
Dodać majonez i natkę, wymieszać, przyprawić do smaku. Pastą napełnić 
połówki jajek.

Delikatna sałatka wielkanocna
SKŁADNIKI: 

* 2 sałatkowe jabłka 

* 4 jajka 

* 2 kwaszone ogórki

* majonez 

* łyżka posiekanego koperku 

* sól, pieprz

HOROSKOP
 
Baran – Pełnia szczęścia podczas świąt spędzonych w gronie rodziny. 
Planeta Wenus obdarzy Cię miłością. W ciepłe dni zalecane długie spacery 
po okolicy. Najlepiej w towarzystwie ukochanej osoby.  

Byk – Aż cztery planety w Twoim znaku. Każde marzenie jest w zasięgu 
ręki. Nawet gwiazdka z nieba. W Wielkanoc czeka Cię mnóstwo słów uzna-
nia za wypieki i potrawy na stole.

Bliźnięta – Dni pod znakiem radości, jaką daje wspólne przebywanie 
osób wzajemnie darzących się uczuciem. Wzrośnie wiara we własne możli-
wości. Merkury wróży poprawienie stanu Waszego budżetu.

Rak – Potrzebujesz luzu i relaksu. W życiu prywatnym postaraj się unikać 
awantur i zachowaj spokój – to jedyny sposób na osiągnięcie miłej atmosfery 
w domu. Szczęśliwy dzień to piątek, pechowy – niedziela. 

Lew – Wielki Tydzień zapowiada się bardzo pracowity, ale też pełen suk-
cesów. W przygotowaniach do świąt pomoże Ci z chęcią rodzina oraz Twój 
ukochany. Wyślij też koniecznie kartki z życzeniami. 

Panna – Z wyjątkiem środy, wszystkie inne dni będą pomyślne. Sukcesy 
w pracy splotą się ze szczęściem w miłości. W święta rozkwitną też nowe 
uczucia. Czas na nadrobienie zaległości w szkole.

Waga – Ukochana osoba przygotowała dla Ciebie prawdziwą niespo-
dziankę – romantyczny wyjazd tylko we dwoje. Spędzicie bardzo miło czas, 
a Wasz związek znowu rozkwitnie. Twój dobry dzień to niedziela. 

Skorpion – Gwiazdy postarają się, aby w tym tygodniu żaden ze Skor-
pionów nie nudził się. Szykują się bowiem ciekawe spotkania, huczne impre-
zy i wypady poza miasto. Poczujesz znaczny przypływ sił witalnych.

Strzelec – Wreszcie przebudzisz się z zimowego snu i zaczniesz energicz-
nie działać. Powiedzie Ci się, zwłaszcza w szkole. W uczuciach – namięt-
ność. Zapowiada się także szybki przypływ pieniędzy. 

Koziorożec – Zapowiedź dobrych dni. Zrobisz porządki na działce. Bę-
dziesz zadowolony ze swoich upraw. Słoneczna pogoda będzie zachęcać do 
podróży. Najlepiej wybierz się z wizytą do rodziny. 

Wodnik – Nie daj się zaskoczyć. Przecież wszystko jest przemyślane i nic 
nie jest w stanie zakłócić planów. Wykorzystaj czas na generalne porządki. 
Zawsze możesz liczyć na pomoc partnera.

Ryby – Dobra forma fizyczna pozwoli Wam dokończyć przygotowania 
do świąt. Aby się nie stresować, wykonaj wszystkie prace bez pośpiechu i na 
luzie. Każdy dzień przyniesie Wam nowe możliwości działania.  

Sposób przyrządzenia: Jajka umyj, ugotuj, wystudź. Jabłka umyj, obierz, 
usuń gniazda nasienne. Ogórki obierz. Wszystkie składniki pokrój w kost-
kę, dopraw solą i pieprzem, wymieszaj. Dodaj majonez w ilości wg uznania. 
Jeszcze raz wszystko wymieszaj.

SMACZNEGO !!!

Moc prezentów od zajączka 
co koszyczek trzyma w rączkach 

Wielu wrażeń, mokrej głowy 
w poniedziałek dyngusowy. 
Życzymy jaja święconego 
i wszystkiego najlepszego!

Wesołych Świąt życzy Redakcja „WBREW”
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KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

W.P. Finance 
Plac Wolności 9 pok. 7a

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 

•
•
•

te
l. 

69
5 

77
0 

72
4

KREDYTY BANKOWE

 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

TOYOTA  NOWOGARD
MK.SP.ZOO

ZATRUDNI  
Księgową

oferty kierować  na adres:
kadry@toyotanowogard.pl   

Do wynajęcia 
sklep 

przy 

ul. Wojska 
Polskiego 59a. 
Tel. 667 312 369.

Firma Futrex sp. z o.o. 
jest producentem karmy dla norek.

 Nasz produkt jest sprzedawany w kraju i zagranicą.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy 
poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista do rozliczeń finansowych 
Wymagania:
* wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
* doświadczenie minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
* znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
* odpowiedzialność, dokładność,  dobra organizacja pracy,
Obowiązki:
współpraca z biurem rachunkowym, współpraca z urzędem 
celnym, dokonywanie przelewów.
Pracodawca oferuje:
dobre warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,

Prosimy o składanie CV do dnia 28.03.2008r na adres:
Firma Futrex, 72-100 Goleniów, Żdzary 1

lub na adres email: futrex@vp.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie  

/091/418-05-46 lub /091/418-05-47

Ja niżej podpisana 
Barbara Truszyńska 

niniejszym 

unieważniam sporządzony 
przez siebie testament. 

Był on podyktowany cierpieniem, bólem, gniewem, 
rozpaczliwą samotnością i niepojętym rozdarciem serca. 

Przepraszam moją Rodzinę.
 Proszę mego syna Mateusza, aby oddał mi kopię testamentu. 

Już tracę siły biegając i prosząc. 
Wybaczcie mi i chodźcie ze mną karmić łabędzie.

Barbara Truszyńska

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
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, 

podwyższony standard zamienię 
na większe lub mały dom z dopła-
tą. Tel. 516 184 902.

• Sprzedam lub zamienię na No-
wogard mieszkanie 2 pokojowe 
o powierzchni 54,5 m kw w bloku 
czterorodzinnym Słajsino. 1250 
zł za m kw. Tel. 507 845 881 lub 
507 619 358.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie, 
24 ary pod budowę domu w kierun-
ku Kamień Pomorski, prąd i woda 
doprowadzona. Tel. 502 625 884, 
669 048 334. Cena 130 tys.

• Kawalerkę w centrum miasta za-
mienię na większe. Tel. 091 39 
21 809.

• Kupię pokój z kuchnią, kawalerkę w 
Nowogardzie, Maszewie, Dębicach 
– wszystkie media, parter lub I pię-
tro. Tel. 091 419 10 68 po 18.00.

• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 po-
kojowego w Nowogardzie lub w 
okolicy umeblowane z AGD. Tel. 
663 565 305.

• Mieszkanie dwupokojowe włas-
nościowe 46 m kw zamienię na 
większe. Tel. 697 878 150.

• Kupię działkę budowlaną. Tel. 
513 045 346.

• Sprzedam segment domu na wsi. 
7 km od Nowogardu, 3 pok., kuch-
nia, łazienka, poddasze, działka. 
65.000. 502 103 432.

• Redło – mieszkanie 2 pokojowe 42 
m kw z działeczką, bud. gospod do 
remontu, ok. 45 000. 501 307 666.

• Dom na wsi k/ Czermnicy przy 
lesie, 3 pok., kuchnia, 98 000. 
507 101 191.

• Szukam lokalu do wynajęcia na 
sklep 40 – 60 m kw, centrum, par-
ter. 509 606 852.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
o pow. 67,7 m kw w bloku przy ul. 
15 Lutego 15a. Tel. 605 423 085 po 
15.00.

• Kupię działkę budowlaną - Nowo-
gard lub okolice lub dom do re-
montu. 664 726 394.

• Sprzedam dom i budynki gospo-
darcze, Kikorze. Tel. 693 732 485, 
667 926 528.

• Kupię domek, połowę domu, 
mieszkanie na I piętrze. W rozlicze-
niu może być mieszkanie 67 m kw, 
IV piętro (ładne). Tel. 506 369 963.

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu 76 m kw – mieszkanie 
do remontu. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0049 216 129 329 00.

• Sprzedam pół bliźniaka, 100 m kw 
podpiwniczony, centrum Nowo-
gardu. Tel. 506 27 23 36 po 16.00.

• Garaż do wynajęcia, ul. 15 Lutego. 
Tel. 510 776 503.

• Do wynajęcia pokój jednoosobo-
wy. Tel. 091 39 22 988 lub 698 84 
30 40.

• Sprzedam działkę pod każdą budo-
wę w Wojcieszynie pow. 30 arów. 
697 987 825.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Daewoo Tico, roczn. 

1997, stan dobry. Tel. 091 419 10 
68 po 18.00, 691 374 013.

• Sprzedam Polonez Caro Plus, 1997 
r., instalacja gazowa. Tel. 0505 55 

77 78.
• Sprzedam Ford Fiesta poj. 1,1, 

rok produkcji 89, przegląd waż-
ny do 24.09.2008, OC ważne do 
03.10.2008, cena 1300 zł do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 23 777 lub 0693 
877 170.

• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 
195 65R15 GOODRICH, przebieg 
5000 km, cena 850 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie 4 szt, 
215/55/R16 95 H, cena 420 zł. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam felgi aluminiowe do 
Opla Vectry 2004 r., 4 sztuki, cena 
1150 zł. Tel. 0605 522 340.

• SPRZEDAM RENAULT SCENIC, POJ. 
1,6 (110 KM) 16V BENZYNA, AUTO-
MATIC, PRZEBIEG 34000KM, SREBR-
NY METALIK, WAŻNE PRZEGLĄD, OC, 
KSIĄŻKA SERWISOWA, BARDZO ZA-
DBANY. ABS, 6 POD.POW, KLIMATRO-
NIC, 4 EL. SZYBY, EL.LUSTERKA, RO/CD, 
RADIO STER. PRZY KIEROW, KOMP.
POKŁADOWY, TAPICERKA SKÓRZANO 
– MATERIAŁOWA CZARNA, ALUFELGI, 
ALARM, IMMOBILISER, NOWE OPONY 
LETNIE I ZIMOWE. CENA 28 900 ZŁ DO 
NEGOCJACJI. TEL; 0695 888 970,0510 
708 718.

ROLNICTWO  
• Sprzedam ciągnik Ursus C-385 A. 

601 555 108.
• Sprzedam dwie klacze 5 i 7 lat na-

dające się do pracy w lesie. 091 
39 180 21.

• Sprzedam owies siewny. 
602 267 382.

• Sprzedam prosięta. 781 441 089.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. 091 

39 18 307.
• Sprzedam obornik. 605 85 80 85
• Sprzedam przyczepę wywrotkę 

typ D47 oraz wózek – paleciak. Tel. 
507 465 448.

• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „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.
• 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.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ 
deklaracja. Tel. 695 770 724.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki 
zakres – również umowne podwy-

konawstwo. Tel. 0696 757 393.
• Usługi remontowo – budowlane. 

Tel. 784 053 493.
• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.
• Docieplenia budynków. 

664 189 336.
• Tynki, posadzki – maszynowo. 

Tel. 514 057 148.
• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie 

na wymiar. 606 883 936.
• Przecieranie drzewa, dłużyca tra-

kiem taśmowym, sprzedaż łat, de-
sek i krokwi, usługi koparką. 091 39 
18 689, 517  219 627.

• Wykończenia wnętrz, płytki, 
szpachlowanie, tynkowanie, malo-
wanie, itd. Tel. 887 625 993.

• Usługi budowlane, remonty, wy-
kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowa-
nie, stawianie ścian płyty kartono-
we, itp. 693 021 097.

• Przywiozę piach, żwir. 
660 497 390.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych. Tel. 66 77 
84 333.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Docieplanie budynków jednoro-
dzinnych, ocieplanie poddaszy. Tel. 
091 39 21 416, 663 573 447.

• Usługi remontowo – budowlane, 
wykończenia wnętrz, montaz i 
projektowanie kominków, insta-
lacje elektryczne. 888 056 027.

• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Usługi transportowe, przepro-

wadzki. Tel. 511 923 692.
• Wykończenia mieszkań, remonty, 

tanio i solidnie. Tel. 661 331 945.
• Problem z komputerem? 

667 474 521.
• Usługi remontowe – malowanie, 

szpachlowanie, glazura, itp. Tel. 72 
22 93 860.

• Blacharstwo – lakiernictwo. 
607 925 645.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 

rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Restauracja Oskar zatrudni ku-
charza, praca co 2 dzień. Tel. 
602 474 266.

• Szukam pracy, prawo jazdy kat. B. 
601 230 332.

• Poszukuję opiekunkę do dziecka, 
z doświadczeniem. Nowogard, tel. 
091 39 222 68.

• Biznes Park Gryfice zatrudni: Dyrek-
tora do spraw inwestycji, Główną 
księgową, Księgową. Miejsce wy-
konywania pracy ul. Nowy Świat 8, 
72-300 Gryfice. Oferujemy pracę w 
nowoczesnej firmie, zapewniamy 
miła atmosferę oraz atrakcyjne wy-
nagrodzenie. Zainteresowane oso-
by prosimy o składanie podania i 
CV na adres podany wyżej; dodat-
kowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 091 384 70 
28.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/ nkę, korzystne warun-
ki płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Zatrudnię brukarzy, praca w holen-
dersiej firmie. Tel. 513 740 195.

• Zatrudnię murarzy, praca w Belgii. 
Tel. 513 740 195.

• Przyjmę do sprzątania domów w 
miejscowości Węgorzyce. Tel. 091 
39 22 308.

• Zatrudnię kierowcę C+E Polska 
– Norwegia i Norwegia – Polska. 
Tel. 693 02 11 02.

• Zatrudnię kierowcę C+E – transport 
krajowy, linie stałe. 607 585 561.

• Zatrudnię kierowcę C+E po Unii Eu-
ropejskiej, doświadczenie, w syste-
mie 2 tyg./ 1 tydzień. 607 585 561.

• Polska firma zatrudni kierowców z 
kat. D. Tel. 0501 692 690.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nada-
jące się na palety. Tel. 091 38 
53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, 
cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, nie-
mieckie, 1-2 płytowe, różne roz-
miary także nietypowe długości, 
wysokości, do mieszkania, dmku, 
warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł, ogrzewanie + ciepła 
woda, dwufunkcyjne cena 1200 
zł, zapłon iskrowy, gwarancja 
serwisowa, ekonomiczne, tel. 
0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, 
ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, abru, gastro-
nomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 
446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-
we zasobnikowe podgrzewacze 
wody, firmy niemieckiej Vaillant, 
130,160,190 litr., stojące, idealne 
gdy są 2-4 łazienki, kuchnie – to 
komfort ciepłej wody w domu, 
koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ), 
DRZWI POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z 
SZYBAMI, UŻYWANE DO MIESZ-
KANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam owczarki niemieckie 
szczenięta po rodzicach rodowo-
dowych. Tel. 091 39 21 828.

• Odddam gruz. Tel. 790 454 752.
• Kupię piec CO, 1,5 KW. Tel. 

665 440 814.
• Sprzedam sztaplarkę o udźwigu 

3200 kg. Tel. 500 647 799.
• Sprzedam drewno opałowe. 

603 353 789.
• Sprzedam albę plus wianek plus 

peleryna. Tel. 501 141 655.
• Sprzedam okna tarasowe, plastik, 

używane o wymiarach 2,24 x 1,10, 
2,24 x 2,20. Tel. 722 094 286.

• Zaginął czarny pies myśliwski, bez 
ogona. Dla znalazcy nagroda!! Tel. 
605 85 80 85.

• Sprzedam bloczki keramzytobeto-
nowe gr. 24 cm, cena 7,50/ szt. Tel. 
880 290 835. 
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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

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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 13.03.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Monter stolarki okiennej   
    PCV + prawo jazdy kat. B
3. Inż. Budownictwa
4. Psycholog, wychowawca, 
5. Strażnik więzienny
6. Pracownik produkcji  
     – operator wózka   
     widłowego
7. Mechanik operator koparki
8. Stolarz
9. Księgowa
10. Traktorzysta
11. Sprzątaczka
12. Magazynier
13. Robotnik budowlany
14. Agent odpraw 
       pasażerskich
15. Stolarz
16. Brygadzista polowy
17. Ślusarz – spawacz
  OFERTY PRACY Z REJONU
1. Spedytor (Ostromice)
2. Recepcjonista/ka, parkin
    gowy, kelner/ka (Łukęcin)
3. Fryzjer/ka (Szczecin)
4. Ślusarz narzędziowy  
    (Szczecin)
5. Konsultant telefoniczny 
     i przedstawiciel handlowy 
     (Resko)
6. Monter elementów 
     precyzyjnych 
    (Szczecin – Mierzyn)
7. Blacharz, lakiernik, 
     pom,. Lakiernika (Szczecin)
8. Kierowca kat. C+E 
    (Goleniów)
9.  Mechanik ( Żdzary )
10. Konsultant ds. 
     odszkodowań 
     (Bydgoszcz, Poznań)
11. Przedstawiciel handlowy 
    (Szczecin – Goleniów)

SZKOLENIE:
1. Młodszy ratownik wodny
2. Cieśla budowlany
3. Dekarz – blacharz 

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 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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Pomorzanin Nowogard – Vineta Wolin 2:2 (1:1)

Nareszcie!

Aktualna tabela
1.  Vineta Wolin 17 36 35-13 
2.  Hutnik Szczecin 17 35 28-9 
3.  Piast Chociwel 17 34 22-13 
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 17 29 30-31 
5.  Polonia Płoty 17 29 31-32 
6.  Odra Chojna 17 27 36-28 
7.  Sparta Gryfice 16 25 28-22 
8.  KP II Police 17 22 18-22
9.  Stal Lipiany 17 21 26-34 
10.  Kluczevia Stargard 16 21 25-23 
11.  Świt Skolwin 16 21 28-33 
12.  GKS Mierzyn 16 20 24-25 
13.  Kłos Pełczyce 17 20 19-25 
14.  Arkonia Szczecin 16 16 23-26 
15.  Mieszko Mieszkowice 16 15 20-21 
16.  Pomorzanin Nowogard 17 1 15-51

Turniej oldbojów w piłce ręcznej

Zwycięstwo Pabianic
W sobotę w hali ZSO odbył się turniej oldbojów w piłce ręcznej. Wygrał 

zespół z Pabainic.

W turnieju zystartowało pieć 
zespołów Oldbojów. Mimi upywa-
jącego czasu miość do piłki ręcznej 
jest tak duża, ze część z nich przyje-
chała do Nowogardu aż z pabianic. 
Właśnie meczem z tym zespołem 
rozpoczęli rywalizację nowogardz-
cy Oldboje przegrywając 12:20. W 
drugim spotkaniu drużyna złożona 
m.in. z byłych zawodników drużyny 
szczypiornistów Pomorzanina pew-
nie pokonała Juvenię Szczecin Dąbie 
16:6. W kolejnym nowogardzki ze-
spół był bliski pokonania Oldbojów 
Pogoni Szczecin, ale mecz zakończył 
się poirażką 14:17. W ostatnim spot-

kaniu od naszych zawodników lepsi 
okazali się gracze Prawobrzeża szcze-
cin wygrywając 16:9. Ostatecznie 
Nowogardzcy Oldboje zajęli czwartą 
pozycję. Zwycięstwo w turnieju i 
puchar ufundowany przez burmi-
strza Nowogardu przypadł w udziale 
zespołowi z Pabianic.

Końcowa klasyfikacja:
1. Pabianice,
2. Oldboy Pogoń Szczecin,
3. Prawobrzeże Szczecin,
4. Oldboje Nowogard,
5. Juvenia Szczecin Dąbie.

Andrzej Garguliński

Oldboje Nowogard. Stoją od lewej: W. Piotrowicz, T. Burewicz, R. 
Szpilkowski, B. Tumulec, T. Płachecki, B. Zdanowicz. Poniżej od lewej: N. 
Dworak, D. Gołąb, M. Teodorczyk, P. Krawczyk, M. Kasprzyk. Poza tym w 
zespole grali: Z. Zamara, D. Tumulec i M. Błażewicz.

Gorzka pigułka Bosmana
Bosman Nowogard musiał przełknąć gorzką pigułkę wysoko przegrywając 

mecz sparingowy z Dębem Dębica.

Na boisku w Chlebowie wicelider 
A-klasy rozbił nowogardzki zespół 
aż 5:0 zdobywając do przerwy trzy 
bramki. Porażka ta jest tym bardziej 
bolesna, że po zdeklasowaniu tydzień 
wcześniej w Golczewie innego zespo-
łu tej klasy rozgrywkowej, tamtejszej 
Iskry, apetyty zapewne wzrosły.

„Widać było po nas, że nie trenujemy 
na normalnym boisku. – tłumaczył 
rozmiary porażki trener zespołu 
Paweł Kaczmarek – Kondycyjnie 
wytrzymaliśmy to spotkanie, częściej 
posiadaliśmy piłkę, ale oni nas punk-
towali. Widać, że Dąb jest znacznie 
lepszym zespołem niż Iskra Golczewo. 
Zdarzało się nawet, że zamykaliśmy 

ich na własnej połowie, ale im udawa-
ło się przeprowadzić kontrę i zdobyć 
bramkę. Poza tym ustaliliśmy, że bez 
względu na wynik zagrają wszyscy 
zawodnicy i te zmiany również prze-
łożyły się na końcowy rezultat.”

Bosman zagrał w skałdzie: Pędzi-
wiatr – Górecki, Soska, Nadzieja, 
Szczęsny, Tomporowski, Kuś, Wnu-
czyński, Balejko, K. Nieradka, M. 
Stachowiak.

Na zmiany wchodzili: Baranowski, 
D. Stachowiak, P. Jutkiewicz, J. Jutkie-
wicz, Przest, Gawłowski, Oniszczen-
ko, Skrzecz, G. Golema, Mazur.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Pomorzanin: Krupski – Lembas 
(52’ Borowik), Skórniewski, Kram, 
Nieradka, Nosek (46’ Laszkiewicz), Ł. 
Marszałek, T. Marszałek, Galus (76’ D. 
Gruszczyński), Gołdyn (68’ Wielgus), 
M. Miklas.

Bramki dla Pomorzanina: Nosek, 
Skórniewski.

Pomorzanin z Vinetą Wolin miał 
się zmierzyć jeszcze jesienią, ale ze 
względu na pogodę ZZPN przeniósł 
tę kolejkę na wiosnę. Informowaliśmy 
o tym tekstem zatytułowanym „Mecze 
odwołane, wyrok odroczony”, wszak 
outsider rozgrywek miał marne szanse 
w starciu z liderem. Jakże miło jest nam 
się dziś przyznać do błędu. Pomorza-
nin zremisował z Vinetą zdobywając 
pierwsze punkty od 21 kwietnia 2007 
roku, czyli wygranej z Radovią Radowo 
Małe 4:2.

Zanim mecz rozpoczął się na dobre 
nasz zespół objął prowadzenie. Galus 
zagrał prostopadle w pole karne do 
wbiegającego Noska, ten tylko dotknął 
piłkę kompletnie myląc bramkarza i 
umieścił ją w siatce. Radość zmieszana 
ze zdziwieniem nie trwała zbyt długo, 
bo w 6. minucie Vineta zdobyła bram-
kę na 1:1.

Pierwsza połowa była wyrównana. 
Pomorzanin nie ustępował liderowi, 
choć nie potrafił poważnie zagrozić 
jego bramce. Najbliżej jej zdobycia 
był Gołdyn, który po wrzutce w pole 
karne przez M. Miklasa uderzeniem 
głową przeniósł piłkę nad bramką. Vi-
neta nieco częściej niepokoiła naszego 
bramkarza, ale w pierwszej połowie 
żadna bramka już nie padła.

Druga połowa wyglądała podobnie i 
do 64 minuty był remis. Wówczas w za-
mieszaniu pod bramką nasz bramkarz 

faulował rywala i sędzia podyktował 
rzut karny. Debiutujący w Pomorza-
ninie bramkarz Iny Goleniów Mateusz 
Krupski, który przyszedł do naszego 
zespołu na okres służby wojskowej 
nie zdołał obronić jedenastki i Vineta 
zdobyła bramkę na 2:1. W takim mo-
mencie zespół, który przegrał ostatnie 
24 spotkania, prowadząc wyrównany 
mecz z liderem, traci bramkę dającą 
korzystny rezultat, mógłby zrezyg-
nować z walki.. Na szczęście tak się 
nie stało. Pomorzanin po chwili się 
otrząsnął i zaczął coraz bardziej napie-
rać na bramkę Vinety aż w 84. minucie 
zrobił to skutecznie. Po rzucie rożnym 
i zamieszaniu pod bramką gości piłka 
trafia do Skórniweskiego, który mając 
przed sobą tylko bramkarza umieścił ją 
w siatce i tym samym zdobył bramkę 
na 2:2.

Wówczas to Vineta rzuciła się do 
ataków. Po jej zawodnikach widać 
było, że chcą wywieźć z Nowogardu 
komplet punktów. Od tego momentu 
na trybunach zapanowały takie emocje 
jakby mecz ten decydował co najmniej 
o awansie do wyższej klasy rozgrywko-
wej. Jednak mimo naporu drużyny z 
Wolina remis udało się utrzymać a tym 
samym Pomorzanin przerwał passę 
24 porażek, choć złośliwi twierdzą, że 
trwa passa 25 meczów bez zwycięstwa. 
Czekamy na przerwanie i tej.

Wyniki pozostałych meczów:
Stal Lipiany - Polonia Płoty 2:1, 

Hutnik Szczecin - Sparta Gryfice 4:0, 
Odra Chojna - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
2:0, Piast Chociwel - KP II Police 2:0, 
Kłos Pełczyce - Mieszko Mieszkowice 
1:0.

Andrzej Garguliński

Zestaw par:
18.30 Nowogard – Długołęka,
18. 42 Jarchlino – Żabowo,
18.54 Karsk – Dąbrowa,
19.06 Sikorki – Wierzbięcin,

19.18 Miętno – Wołowiec,
19.30 Kulice – Wojcieszyn,
19.42 Oldboje – Osowo,
19.54 Słajsino – Błotno,
20.06 Ostrzyca – Wyszomierz.

ag



12 Nr22 (1659)

C M

375

12,000

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Droga Krzyżowa i wjazd Jezusa do Jerozolimy 
na koniec rekolekcji

Koniec tegorocznych rekolekcje wielkopostne i Dni Młodych był bardzo 
bogaty w wydarzenia.

W piątkowy wieczór ulicami na-
szego miasta przeszli uczestnicy 
Nabożeństwa Wielkopostnego Drogi 
Krzyżowej. Przy silnym wietrze i zią-
bie około 300 osób rozważało kolejne 
stacje męki Pańskiej. Nabożeństwo 

przygotowali młodzi ludzie z obydwu 
nowogardzkich parafii pw. WNMP 
i św. Rafała Kalinowskiego, także 
młodzi stanowili przeważającą część 
uczestników tej wyjątkowej liturgii.

W sobotni wieczór ze spektaklem 

W piątkowej Drodze Krzyżowej wzięło udział wielu młodych.

Inscenizacja wjazu Jezusa do Jerozolimy jest już wieloletnią 
nowogardzką tradycją.

„Exultet” wystąpił gliwicki Teatr „A”. 
Następnego dnia odbyła się trady-
cyjna już inscenizacja wjazdu Jezusa 
do Jerozolimy przygotowana przez 
młodzież pod opieką ks. Marcina 
Szczodrego. Po mszy św. odbył się 
Kiermasz Wielkanocny podczas 
którego rozstrzygnięto konkurs na 
najpiękniejszą palmę. W kategorii 
do lat 12 laureatami zostali Joanna 

Mielewczyk z SP 4, Emil Sobolewski 
z SP 3 i Agnieszka Sarzyńska z SP 3. 
W kategorii do lat 18 uhonorowano 
Aleksandrę Kubiak z Gimnazjum 
nr 3 i Agnieszkę Skowrońską z ZSP. 
Dyplomy wraz z upominkami moż-
na odebrać w dniach 27 i 28 marca 
w pracowni plastycznej w pokoju 
nr 20.

Red.

Zagrała niezawodna Wesoła Ferajna.
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Wielkanocna 
homilia
Jana Pawła II

czytaj na s. 4

Zaniedbany 
Nowogard

czytaj na s. 8

czytaj na s. 3

REKLAMA

Twarz św. Bernardetty 130 lat po śmierci

REKLAMA

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

Oczekiwanie na 
Zmarwychwstanie

REKLAMA

Wielkanoc u 
naszych sąsiadów

czytaj na s. 11
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KALENDARIUM
21 MARCA
Imieniny: Benedykta, File-
mon, Filemona, Hugolin, Kle-
mencja, Lubomir, Lubomira, 
Ludomir, Ludomira, Marzan-
na, Mikołaj, Pafnucy, Serapion 
i Angelika
Pierwszy dzień wiosny 
ONZ  -  Międz ynarodowy 
Dzień Walki 

z Dyskryminacją Rasową

Dzień Wagarowicza

Światowy Dzień Zespołu 

Downa

22 MARCA
Imieniny:  Baldwin, Baldwina, 
Bazyli, Bazylissa, Benwenut, 
Boguchwał, Bogusław, Bogu-
sława, Godzisław, Katarzyna, 
Kazimierz, Lea, Oktawian, 
Paweł, Zachariasz i Zachary
ONZ - Światowy Dzień Wody
Dzień Ochrony Bałtyku

23 MARCA
Imieniny: Benedykt, Eber-
hard, Feliks, Józef, Nikon, 
Pelagia, Rebeka, Turybiusz, 
Wiktorian i Zbysław
Polska, Węgry - Dzień Przy-
jaźni Polsko-Węgierskiej

24 MARCA
Imieniny:  Agapiusz, Aleksan-
der, Dionizy, Dydak, Dziersła-
wa, Dzierżysław, Dzierżysła-
wa, Dziesława, Dzirżysława, 
Gabor, Gabriel, Jan, Józef, 
Katarzyna, Marek, Romulus, 
Sewer, Sofroniusz i Szymon
Światowy Dzień Walki 

z Gruźlicą

Narodowy Dzień Życia

REKLAMA

Floriannie Jarosz 
z powodu śmierci Męża 

i Irenie Fedak 
z powodu śmierci Męża 

najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
składa

 Anna Słomska 
ze znajomymi

KONDOLENCJE

Triduum paschalne
Wielki Piątek

Jest to jedyny dzień w roku kiedy nie jest odprawiana msza święta. 
Sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej. Wiernych obowiązuje post scisły 
– wstrzemieśliwość od spożywania pokarmów mięsnych, ograniczenie iloś-
ciowe innych potraw.

- adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od godz.7.00 do wieczornej Liturgii,
- Droga Krzyżowa o godz. 15.00
- Liturgia Męki Pańskiej o godz.19.
Liturgia kończy się procesją do Grobu Pańskiego i adoracją w Grobie do godz. 23.00
Spowiedź w godz.7.00 – 11.00, 16.00 – 18.45 i po wieczirnej liturgii.

Wielka Sobota
- Adoracja pana Jezusa w grobie od. Godz.7.00 – 20.00
- Spowiedź w godz. 7.00 – 10.00 oraz 16.00 – 19.30
- Święcenie pokarmów od godz.10.00 – 14.00 (co pół godziny).
- Liturgia Wigilii Paschalnej o godz.20.00 – rozpoczyna się poświeceniem 

ognia przed kościołem i ogłoszeniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

- procesja rezurekcyjna wokół kościoła i pierwsza msza św. – godz.6.00
- kolejne msze o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 (chrzty), 17.00 (ślub), 18.00

Poniedziałek Wielkanocny
- msze sw. jak w każdą niedzielę.
Zbierane ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Szczecińskiego.
Kościoły filialne

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej:
- Olchowo – godz. 18.00,
- Karsk – godz. 19.00,
- Dąbrowa – godz. 20.00.
Wielka Sobota msze św.Wigilii Paschalnej:
- Olchowo – godz.18.00,
- Karsk – godz. 19.00,
- Dąbrowa – godz. 22.00 na zakończenie procesja rezurekcyjna.
Swiecenie pokarmów:
- Karsk i Olchowo o godz. 9.30
- Dąbrowa i Wojcieszyn o godz. 10.00
Niedziela Zmartwychwstania
- Karsk i Olchowo o godz. 8.30 msze i procesje rezurekcyjne,
- Wojcieszyn – msza św. o godz. 11.30
- Dabrowa – msza św. o godz.12.30

Dzień Otwarty w „Dwójce”
W środę 2 kwietnia w godzinach 15.00 – 16.30 w Szkole Podstawowej nr 2 

odbędzie się „Dzień otwarty”. Nauczyciele i uczniowie tej szkoły zapraszają 
przyszłych pierwszoklasistów i uczniów klas zerowych.

ag

Strategia Rozwoju Miasta 

i Gminy Nowogard

Konsultacje 
z poślizgiem.

Na stronie internetowej UM można 
przeczytac nastepujacy komunikat.:

„Wydział Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy informuje, że w dniu 18 
marca br. odbyło się kolejne spotkanie 
dotyczące Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Nowogard na lata 2007 – 2015. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia Insty-
tut Rozwoju Regionalnego ze Szcze-
cina przekazali dokument Strategia 
Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard 
na lata 2007 - 2015 zaznaczając, że nie 
jest to wersja ostateczna. 

W związku z powyższym prosimy 
o analizę dokumentu oraz prze-
syłanie wszelkich uwag na adres: 
promocja@nowogard.pl  lub Urząd 
Miejski w Nowogardzie Plac Wol-
ności 1 72-200 Nowogard (WRLiF)  
Uwagi można nadsyłać do 15 kwietnia 
br.” 

Wszystko to prawda. Jednak ja, 
jako uczestnik spotkania odczuwam 
pewien niesmak. Myślę, ze pozostali 
uczestnicy, którzy skorzystali z zapro-
szenia publikowanego w internecie 
i na naszych łamach i przybyli na 
konsultacje również. Frekwencja była 
bowiem znikoma – poza pracownika-
mi Urzędu (obecność obowiązkowa) z 
zaproszenia skorzystała radna Samo-
obrony Anna Szkołuda, radni Lewicy 
Stanisław Kazuba i Lech Jurek oraz 
były starosta Jerzy Jabłoński. Termin 
był przedwczesny – przedstawiciele 
IRR przywieźli poprawiony po wcześ-
niejszych konsultacjach dokument 
praktycznie ze sobą. Jak więc dyskuto-
wać o czymś czego się nie zna? Zamiast 
konsultacji była mniej lub bardziej 
grzecznościowa wymiana zdań, 

a czas uczestników stracony.  Wypa-
da wierzyć, że wszystko co dobre rodzi 
się w bólach…

LMM
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KREDYTY BANKOWE

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni
w sprzedaży od 25 marca
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

REKLAMA REKLAMA

Oczekiwanie 
na Zmartwychwstanie
Ciało św. Bernadetty, wbrew wszel-
kim prawom natury, w ogóle nie 
ulega procesowi rozkładu, zarówno 
zewnętrznego i wewnętrznego, i do 
dzisiejszego dnia zachowuje zadzi-
wiającą świeżość i piękno. Zmarła 
w 1879 roku i została pochowana 
w dębowej trumnie w klasztornym 
ogrodzie. W 1909 roku wydobyto i 
otwarto trumnę w związku z proce-
sem beatyfikacyjnym. Świadkowie 
otwarcia byli zdumieni – po trzy-
dziestu latach przebywania w wil-
gotnym grobie ciało było jak żywe, 
świeże, zachowało jędrność. Po 
umyciu i przebraniu w nowy habit 
Bernadette ponownie umieszczono 
w grobie.Drugiego rozpoznania cia-
ła dokonano w 1919 roku – oględzin 

dokonywało dwóch lekarzy – każdy 
oddzielnie. Ich raporty były iden-
tyczne – ciało nie ulegało rozkła-
dowi. Trzecie i ostatnie rozpozna-
nie ciała przeprowadzono w 1925 
roku. Po 46 latach przebywania w 
grobie ciało było w idealnym stanie.
Przy pobieraniu fragmentu wątroby, 
mięśni i dwóch żeber na relikwię 
stwierdzono, ze wszystkie organy są 
w idealnym, nienaruszonym stanie. 
Po tych czynnościach ciało złożono 
w szklanym sarkofagu i umieszczo-
no w kaplicy w Nevers gdzie do dzi-
siaj można je oglądać.
To jest ta sama twarz i te same oczy, 
które 18 razy oglądały objawiającą 
się w Lourdes Matkę Bożą.

opr. LMM

Sprostowanie

W poprzednim wydaniu naszej gazety relacjonując wydarzenia Niedzieli 
Palmowej omyłkowo napisaliśmy, ze inscenizacja wjazdu Jezusa do Jerozolimy 
przygotowana była przez młodzież i ks. Marcina Szczodrego. W rzeczywistości 
odpowiedzialni za to byli młodzi ludzie i pracownicy z Nowogardzkiego Domu 
Kultury, który był również organizatorem wystawienia sobotniego spektaklu 
„Exultet” gliwickiego Teatru „A”. Za pomyłkę przepraszamy.

Red.

Lourdes - miejsce corocznych pielgrzymek
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Spokojnych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych radości i rodzinnego ciepła, 
serdecznych spotkań w gronie najbliższych 

i przyjaciół 
oraz wesołego “Alleluja” 

życzą:
Burmistrz Nowogardu 

Kazimierz Ziemba
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Krzywania

Snów sadem pachnących,
myśli lekkich jak motyl

i uśmiechu w głębi duszy
na przekór pokręconemu 

światu…
Z okazji 

50 urodzin 
Beacie Kępa

wszystkiego 
co najlepsze i upragnione

życzą
 Jan, Marek i Dorota

ŻYCZENIAŻYCZENIA

Wraz z nadchodzącą Wiosną, 
życzymy naszym Zleceniodawcom,

Czytelnikom i Sympatykom 
radosnych i pogodnych 

Świąt Wielkiej Nocy 
oraz smacznego jajka, 

a na każdy wiosenny dzień 
dużo słońca i sił tak, aby 

uśmiech nigdy 
nie znikał z 

Państwa 
twarzy.

Wydawca 
i  zespół 

redakcyjny DN

ŻYCZENIA

Chrystus naprawdę 
zmartwychwstał
(homilia Jana Pawła II)  

„Nie bójcie się! Szukacie Jezusa  
z Nazaretu, ukrzyżowanego;  

powstał, nie ma Go tu” (Mk 16, 6). 

O świcie pierwszego dnia po 
szabacie, jak mówi Ewange-
lia, kilka kobiet poszło do gro-
bu oddać hołd ciału Jezusa, 
ukrzyżowanego w piątek, które 
zostało pośpiesznie owinięte 
w płótno i złożone w grobie. 
Szukają Go, ale nie znajdują; 
nie ma Go już w miejscu, gdzie 
został pochowany. Pozostały 
jedynie znaki przypominające 
o Jego pogrzebie: pusty grób, 
chusty, całun. Kobiety ogarnia 
strach na widok „młodzień-
ca (...) ubranego w białą szatę”, 
który im oświadcza: „Powstał, 
nie ma Go tu” (Mk 16, 5-6).  
Ta zdumiewająca wiadomość, 
która miała zmienić bieg histo-
rii, od tamtej pory nieprzerwanie 
przekazywana jest z pokolenia 

na pokolenie; orędzie stare, lecz 
ciągle nowe. Usłyszeliśmy je po 
raz kolejny podczas tego paschal-
nego czuwania - które jest mat-
ką wszelkiego czuwania - i teraz 
rozlega się ono po całej ziemi.  
O wzniosła tajemnico tej Świę-
tej Nocy! Nocy, w której przeży-
wamy na nowo to przedziwne 
wydarzenie zmartwychwstania! 
Gdyby Chrystus pozostał więź-
niem grobu, istnienie ludzkości 
i całego stworzenia niejako stra-
ciłoby swój sens. Lecz Ty, Chry-
ste, naprawdę zmartwychwstałeś!  
Wypełniło się zatem to, co zosta-
ło zapisane w Piśmie, którego słu-
chaliśmy przed chwilą w Liturgii 
Słowa ukazującej kolejne etapy ca-
łego planu zbawienia. Na począt-
ku stworzenia „Bóg widział, że 

wszystko, co uczynił, było bardzo 
dobre” (Rdz 1, 31). Abrahamowi 
obiecał, że „wszystkie ludy ziemi 
będą sobie życzyć szczęścia [ta-
kiego, jakie jest udziałem] twego 
potomstwa” (Rdz 22, 18). Wysłu-
chaliśmy również jednej z najstar-
szych pieśni tradycji żydowskiej, 
która ukazuje znaczenie dawnego 
„wyjścia”, kiedy to „wybawił Pan 
Izraela z rąk Egipcjan” (Wj 14, 30). 
Wypełniają się nadal za naszych 
dni prorockie obietnice: „Du-
cha mojego chcę tchnąć w was i 
sprawić, byście żyli” (Ez 36, 27).  
W tę noc zmartwychwstania 
wszystko rozpoczyna się znowu 
od „początku”; stworzenie odzy-
skuje swe autentyczne znaczenie 
w planie zbawienia. Jest to jakby 
nowy początek historii i kosmosu, 
albowiem Chrystus zmartwych-
wstał „jako pierwociny spośród 
tych, co pomarli” (1 Kor 15, 20). 
On, „ostatni Adam”, stał się „du-
chem ożywiającym” (1 Kor 15, 45).  
Nawet grzech naszych praro-
dziców jest opiewany w orędziu 
wielkanocnym jako felix cul-
pa: „O, szczęśliwa wina, skoro ją 
zgładził tak wielki Odkupiciel!”. 
Gdzie wzmógł się grzech, tam 
jeszcze obficiej rozlała się łaska, a 
„kamień odrzucony przez budu-
jących stał się kamieniem węgiel-
nym” (Psalm responsoryjny) nie-
zniszczalnej budowli duchowej.  
W tę świętą noc narodził się 
nowy lud, z którym Bóg zawarł 
wieczne przymierze we krwi 
Słowa wcielonego, ukrzyżo-
wanego i zmartwychwstałego.  
Członkami ludu odkupionych 
stajemy się poprzez chrzest. 
„Przez chrzest zanurzający nas 
w śmierć - przypomina apo-
stoł Paweł w Liście do Rzymian 

- zostaliśmy razem z Nim po-
grzebani po to, abyśmy i my po-
stępowali w nowym życiu - jak 
Chrystus powstał z martwych 
dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 4).  
Ta nauka odnosi się w sposób 
szczególny do was, drodzy kate-
chumeni, którym za chwilę Mat-
ka Kościół przekaże wielki dar 
życia Bożego. Boża Opatrzność 
przywiodła was tu z różnych 
krajów, abyście u grobu św. Pio-
tra przyjęli sakramenty inicjacji 
chrześcijańskiej: chrzest, bierz-
mowanie i Komunię Świętą. W 
ten sposób wejdziecie do domu 
Pana, zostaniecie uświęceni ole-
jem radości i będziecie mogli 
karmić się Chlebem niebieskim.  
Wspierani mocą Ducha Świę-
tego, zachowujcie wier-
ność Chrystusowi i odważ-
nie głoście Jego Ewangelię.  
Drodzy bracia i siostry, zgroma-
dzeni w tej bazylice! Również i my 
za chwilę zjednoczymy się z kate-
chumenami, aby odnowić nasze 
przyrzeczenia chrzcielne. Na nowo 
wyrzekniemy się szatana i jego 
czynów, aby niewzruszenie trwać 
przy Bogu i uczestniczyć w Jego 
planie zbawienia. W ten sposób 
potwierdzimy, że coraz bardziej 
chcemy żyć zgodnie z Ewangelią.  
Niech Maryja, radosny świa-
dek zmartwychwstania, pomaga 
wszystkim „postępować w no-
wym życiu” i uświadomi każde-
mu z nas, że „dawny nasz czło-
wiek został współukrzyżowany” 
z Chrystusem i dlatego powin-
niśmy uznać, że jesteśmy ludźmi 
nowymi i jak ludzie nowi postę-
pować, „żyjąc dla Boga w Chry-
stusie Jezusie” (por. Rz 6, 4-11). 
Amen. Alleluja!
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Informujemy, że   

28 marca 2008 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

(Podkowa obok “sklepu krzemienna”)

RATY NA DOWÓD OSOBISTY

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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SP1 

Konkurs matematyczny
SP1

Bezpieczne dziecko na drodze
Dnia 11.03.2008 roku odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogar-

dzie ostatnie w ramach realizowanego programu autorskiego „Bezpieczne 
dziecko na drodze i poza nią”. spotkanie z policjantem Sebastianem Źrób-
kiem W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy oraz uczniowie klas „0”, II 
c, III b.

Pan Sebastian Źróbek poruszył 
ważne kwestie dotyczące bezpiecz-
nego udziału w ruchu drogowym, 
właściwego zachowania się w domu, 
na podwórku, w kontak-
tach z osobami niezna-
jomymi. Przypomniał 
uczniom ogólne zasady 
poruszania się po ulicach 
w miejscach oznaczo-
nych sygnalizacją świet-
lną, pasami drogowymi 
oraz właściwego lewo-
stronnego ruchu na dro-
dze bez pobocza, oraz z 
zaznaczonym poboczem, 
prawostronnego ruchu 
po chodnikach. Zachęcał 
dzieci do noszenia świa-
teł odblaskowych wa-
runkujących ich lepszą 
widoczność na drogach 
o zmierzchu oraz w czasie działania 
niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych. Uświadamiał dzieci, jak 
należy się zachować w sytuacjach, 
w których może zostać nawiązany 
kontakt z osobami obcymi. Prze-
strzegał przed udzielaniem ważnych 
informacji o opiekunach, rodzicach 
dotyczących w szczególności sta-
nu majątkowego, miejsca i godzin 
pracy zawodowej. Uwrażliwiał na 
zagrożenia wynikające z ekspo-
nowania drogich, wartościowych 
rzeczy, prowokujących zachowań, 

przyjmowania upominków, słodyczy 
od obcych, oddalania się od miejsca 
zamieszkania w towarzystwie niezna-
jomych ludzi. Uczulał wychowanków, 

że w stosunku do osób nieznajomych 
należy stosować zasadę ograni-
czonego zaufania. Zasygnalizował 
ponadto, że „obcy”, „nieznajomy” 
nie oznacza - „ZŁY”. Wskazywał, 
że należy przeciwdziałać ukształto-
waniu się w dziecięcej świadomości 
takiego niekorzystnego stereotypu. 
Brak zaufania do dorosłych może 
doprowadzić jedynie do demonizacji 
wszelkich kontaktów społecznych i 
niewłaściwego przeżywania sytuacji 
powodujących zagrożenia.

Inf.AT (opr.LMM)

Wychowawcy oraz uczniowie klas  „0”, II c, III b 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 

w Nowogardzie składają serdeczne podziękowania Panu Sebastianowi 
Źróbkowi za współpracę oraz pomoc w realizacji programu autorskiego 

„ Bezpieczne dziecko na drodze i poza nią”.

18 marca 2008r.  odbył się w SP1 konkurs matematyczny dla klas II spraw-
dzający umiejętności korzystania z kalendarza i zegara.

Głównym celem tego konkursu było rozwijanie zainteresowań matema-
tycznych, dostarczanie dzieciom możliwości wykazania się swoimi wiado-
mościami  i umiejętnościami matematycznymi oraz wykazanie znajomości 
kalendarza i zegara

Zwycięzcy konkursu:
- I miejsce – Patrycja Ilczyszyn klasa II c.
- II miejsce -Antonina Misiewicz klasa Iia.
- III miejsce -Jakun Leszto klasa Iic.
Konkurs zorganizowały Elżbieta Kwiatkowska i Lidia Tatara.

Inf AT –opr LMM

SP4

Nowogard – moja mała ojczyzna
12 marca w Szkole Podtawowej nr 4 nastąpiło rozstrzygniecie konkursu 

plastyczno-literackiego pt. „Nowogard - moje miasto”. Konkurs zorganizo-
wao w dwóch grupach wiekowych – klasowy dla klas I-III i indywidualny 
dla uczniów klas IV – VI.

Konkurs organizowały N. Pilachowska i W. Ussarz.

W konkursie klasowym triumfowały klasy pierwsze: Ia (wychowawczyni 
pani I. Lasota – Kowalska) i Ib (wychowawczyni pani E.Zimer). Drugie miejsce 
zajęła klaa III, a miejsce trzecie klasa II.

W konkursie indywidualnym dla uczniów starszych klas I miejsce zajęła 
uczennica klasy VIa Sandra Weiss, II miejsce – Joanna Mielewczyk z VIb, a 
III miejsce Karolina Skowrońska z klasy V.

Po ogłoszeniu wyników uczniowie zapoznali się ze wszystkimi pracami 
konkursowymi oraz obejrzeli multimedialny pokaz pt. „Skarby Nowogardu”. 
Tematykę konkursu najlepiej oddają słowa piosenki Joanny Mielewczyk o jej 
rodzinnym mieście :

Choć lubię podróże i kraje nowe, 
to zawsze wracam do Nowogardu z rozkoszą.

W tym miescie jest mi znana każda ulica,
a wieża kościoła każdego zachwyca.

Ratusz z hejnałem na placu Wolności,
Dom Kultury, który każdego ugości.

Tu moja rodzina od lat życie swe toczy,
Tu ja w dorosłość staram się wkroczyć.

Tu jest właśnie ma ojczyza mała,
w której swe zycie ukształtowałam.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy dokonali zakupów na szkolnym 
Kiermaszu Wielkanocnym – klasy I – VI „utargowały” 825 zł, a klasy „ze-
rowe” 110 zł.

Wszystkim Czytelnikom Dziennika Nowogardzkiego – Wesołych Świąt 
życzą uczniowie i nauczyciele „Czwórki”.

Inf. własna. 
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Firma Futrex sp. z o.o. 
jest producentem karmy dla norek.

 Nasz produkt jest sprzedawany w kraju i zagranicą.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy 
poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista do rozliczeń finansowych 
Wymagania:
* wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
* doświadczenie minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
* znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
* odpowiedzialność, dokładność,  dobra organizacja pracy,
Obowiązki:
współpraca z biurem rachunkowym, współpraca z urzędem 
celnym, dokonywanie przelewów.
Pracodawca oferuje:
dobre warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,

Prosimy o składanie CV do dnia 28.03.2008r na adres:
Firma Futrex, 72-100 Goleniów, Żdzary 1

lub na adres email: futrex@vp.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie  

/091/418-05-46 lub /091/418-05-47

Do wynajęcia 
sklep 

przy 

ul. Wojska 
Polskiego 59a. 
Tel. 667 312 369.

TOYOTA  NOWOGARD
MK.SP.ZOO

ZATRUDNI  
Księgową

oferty kierować  na adres:
kadry@toyotanowogard.pl   

W GODZ. PN. – PT.  9.00 – 17.00, SOBOTY  9.00 – 13.00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM AGENTEM 
TEL. 604 566 965

PKO BANK POLSKI

DORADZTWO I POMOC W UZYSKANIU POŻYCZKI NA MIEJSCU 
U KLIENTA ORAZ W AGENCJACH PKO BP S.A. W NOWOGARDZIE
- UL. WARSZAWSKA 14 – 091 577 82 27
- PLAC WOLNOŚCI 9 – 091 39 20 523
- UL. 700 LECIA 17 B – 091 39 21 400

MAX POŻYCZKA
MINI RATA

• BEZ ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH
• BEZ ZAŚWIADCZEŃ Z US I ZUS

DO 20 000 

BEZ PORĘCZYCIELI

PNI Sp. z o. o.  w Warszawie Zakład Napraw 
Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim 

informuje, 
że z powodu remontu przejazdu kolejowego 

w Nowogardzie na ul. Batalionów Chłopskich 
w terminie od 25.03.2008r. 

godz.10 00 do 29.03.2008r. godz.14 00

 zostanie wprowadzona 

zmiana organizacji ruchu 
zgodnie z zatwierdzonym projektem.

REKLAMA

Pisane do szuflady
Są wśród nas ludzie niepokorni 

– niczego nie przyjmują za dobrą 
monetę. Czy są podejrzliwi? Nie! 
Tacy ludzie każdy problem dogłębnie 
analizują. Wyniki analizy notują. Pi-
szą pamiętniki albo wiersze. Po latach 
okazuje się, że w szufladach takich 
ludzi znajdują się gotowe odpowiedzi 
na wiele fundamentalnych pytań, 
które nurtują nas na co dzień.

Do redakcji trafiły wiersze pana 

Józefa Chodora. Autor pragnie być 
anonimowy – takim pozostanie dla 
szerokiej rzeszy Czytelników, ale  
Jego bliscy i znajomi poznają Go 
jako innego, nieznanego dotychczas 
człowieka… 

W okresie  Świąt Wielkanocnych 
myślimy nad fenomenem życia i 
śmierci. Co myśli o tym pan Józef? 
Przeczytajcie…

Gdy do drzwi moich ona zapuka
To ją bez słowa wpuszczę do środka

Nie spytam czego u mnie chce szukać
Dlaczego przyszła ze mną się spotkać

Że to jest ona od razu poznam
W chwili gdy będę słyszał pukanie

I niezwykłego uczucia doznam
Że właśnie czas już na to spotkanie

Drzwi jej otworzę sam, z woli własnej
Nie mam zamiaru przed nią się chować

A me mieszkanie i tak jest ciasne
Nie ma w nim jak się barykadować

A w ogóle po co przed nią się bronić
Nikt nie uniknie swego losu
Ona każdego zawsze dogoni

Nawet na drugim końcu Kosmosu.

Więc gdy się także do mnie zabierze
Nie powiem, że przychodzi za wcześnie

Niech robi to co do niej należy
Byleby szybko i bezboleśnie…

Recytacje – finał powiatowy

Sukces nowogardzkich uczniów
W Goleniowskim Domu Kultury przeprowadzono eliminacje powiatowe 

konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Jury po wysłuchaniu 40 recytatorów  wyłoniło pięcioro laureatów, którzy re-
prezentować będą powiat w eliminacjach stopnia wojewódzkiego. W wybranej 
piątce aż trzy miejsca przypadły uczniom z Nowogardu. 

Jakub Kazuba był najlepszy w grupie klas I-III,
Michał Andrysiak w grupie klas IV – VI,
Szymon Drążewski w grupie gimnazjalnej.
Finał wojewódzki przeprowadzony zostanie w dniach 11-13 kwietnia. 

Życzymy powodzenia!
LMM
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Piękne zaniedbane miasto
Rafał Szpilkowski

Brak zimy zimą staje się już chy-
ba rzeczą, do której musimy się 
przyzwyczaić. Ta nieprzyjemna 
przypadłość polskiej aury powoduje, 
że od kilku miesięcy zamiast śnież-
nego krajobrazu mamy przeważnie 
błotnistą pluchę, zacinające deszcze i 
wszędobylską wilgoć. Niestety strasz-
liwie potęguje to bolesny problem 
naszego miasta. Problemem tym jest 
pogarszająca się z każdym rokiem 
szpetota.

Może już tego nie zauważamy, ale 
Nowogard zdaje się być miastem 
kałuż. Woda bezlitośnie zajmuje 
wszystkie niecki w drogach i chod-
nikach, a jest ich multum. W tych 
setkach zbełtanych kałuż odbijają się 
małe i większe fragmenty otaczającej 
je szpetoty. 

Nowogard jest miastem zanie-
dbanym. Dzięki dużej ilości zieleni 
to zaniedbanie nie jest tak dotkliwe 
wiosną i latem. Zieleń zasłania, tonu-
je i zmiękcza szpetotę, jednak tylko 
do późnej jesieni. Wtedy drzewa i 
krzewy zamieniają się w bezlistne ki-
kuty, które już niczego nie zasłaniają. 
Do tej pory bywało tak, że zima litoś-
ciwą ręką okrywała Nowogard białą, 
śniegową kołdrą. W tym roku jakoś 
jej się to nie udaje. Przez to szpetota 
panoszy się ile wlezie i niczego się 
nie boi. 

Zniszczone chodniki to jeden 
z najgorszych obszarów szpetoty. 
Pochodzące z lat 60 i 70 ciągi piesze 

składające się z połamanych, kruszą-
cych się brudnoszarych płyt oraz uzu-
pełniających je dziur wypełnionych 
błotnistą mazią, to codzienna zmora 
tych wszystkich, którym samochód 
nie zastąpił jeszcze własnych nóg. 
Upstrzone psimi odchodami, straszą-
ce powykrzywianym krawężnikami 
nowogardzkie chodniki nie tylko 
godzą w zmysł estetyczny każdego 
normalnego człowieka, ale stanowią 
ogromny problem w codziennym 
życiu setek obywateli tego miasta 
– zwłaszcza matek z wózkami i osób 
w podeszłym wieku. Co najgorsze, 
najbardziej zniszczone chodniki znaj-
dują się w najważniejszych częściach 
Nowogardu – obok szkół, szpitala, 
biblioteki, przychodni, kąpieliska. 
Szczególnie jednak uderza fakt zanie-
dbania okolicy najważniejszego histo-
rycznie obiektu – kościoła WNMP. 
Ulice Wyszyńskiego i Kościelna to 
obraz nędzy i rozpaczy – powód do 
wstydu dla wszystkich mieszkańców 
Nowogardu, a zwłaszcza dla burmi-
strza i miejskich rajców. Ja wstydzę 
się za każdym razem, gdy codziennie 
tamtędy przechodzę. 

Zaniedbany ratusz jest jeszcze 
gorszym wyrzutem sumienia. Na 
początku XX w., dzięki wysiłkowi  fi-
nansowemu niemieckich mieszczan, 
powstała w Nowogardzie jedna z 
piękniejszych siedzib władz miejskich 
w regionie. Przez dziesięciolecia była 
głównym motywem pocztówek, 
dumą i radością każdego obywatela 
Naugard i Nowogardu. Dziś zanie-
dbany, nie remontowany ratusz z 
zewnątrz zdaje się ociekać brudem, 
a w środku przypomina muzeum 
czasów tow. Gierka. Skąd bierze się 
ten brak dbałości o odwieczny sym-
bol mieszczaństwa – ratusz, który 
odróżnia miasto od wioski? Ratusze 
od setek lat były wyznacznikiem kon-
dycji miast, w których je zbudowano. 

Ratusze we Wrocławiu, Gdańsku, 
Poznaniu – były kiedyś symbolami 
silnej władzy mieszczańskiej, a dziś 
są  reprezentacyjnymi, otaczanymi 
szczególną troską i szacunkiem 
perłami zabytkowej architektury. 
Jeżeli ktoś przyjezdny – turysta, czy 
potencjalny inwestor miałby oceniać 
Nowogard, jego burmistrza, radnych 
i mieszkańców po tym jak wygląda 
ratusz, to najlepiej byłoby się od razu 
zapaść ze wstydu pod ziemię. 

Elewacje budynków wielorodzin-
nych to chyba problem największej 
wagi, gdyż bloki mieszkalne wyty-
czają właściwie całe śródmieście i 
mają największy wpływ na wrażenie 
estetyczne jakie wywiera Nowogard. 
Zbudowane często niechlujnie, od 
nowości nie remontowane i nie malo-
wane, dziś pokryte są brudem i lisza-
jami odpadającego tynku.  Nadzieją 
napawa to, że pojawiły się pierwsze 
przykłady termomodernizacji, której 
końcowym efektem są czyste, koloro-
we elewacje. Galopujące podwyżki 
cen gazu same wymuszą wykonanie 
dociepleń budynków. Efekt termo-
modernizacji można podziwiać na ul. 
Osiedlowej. Nowe, czyste i kolorowe 
elewacje budynków wspólnot miesz-
kaniowych wprowadziły trochę ładu 
i miłych wrażeń wzrokowych do tej 
wszechogarniającej brudnej szaro-
ści. Można tylko przyklasnąć takim 
przedsięwzięciom, ale można też je 
wspomagać. Chociażby wzorując się 
na gminie Goleniów, która wspierając 
niskooprocentowanymi pożyczkami 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkanio-
we doprowadziła w ostatnich latach 
do tego, że na centrum Goleniowa po 
prostu przyjemnie jest patrzeć.

Szansa i odpowiedzialność.,
Przed Nowogardem otwiera się 

duża szansa na poprawę jego wy-
glądu. Tą szansą jest przyjęty przez 
radę miejską w zeszłym roku Lokal-
ny Plan Rewitalizacji pozwalający 
uzyskać dotacje unijne m.in. na 
poprawę estetyki miasta. Ważnym 

aspektem tego dokumentu jest to, że 
daje on możliwość pozyskania pie-
niędzy nie tylko gminie, ale również 
współpracującym z nią podmiotom 
prywatnym, w tym wspólnotom i 
spółdzielniom mieszkaniowym oraz 
zwykłym osobom fizycznym. Klu-
czowe znaczenie będzie miał jednak 
sposób wdrażania planu rewitalizacji 
w życie, a zwłaszcza zapewnienie w 
budżecie odpowiednich środków 
na pokrycie 25% wkładu własnego. 
Dokument zatwierdziła rada miejska, 
natomiast jego wykonawcą będzie 
burmistrz. Od jego chęci otwarcia 
się na zagadnienie estetyki miasta 
zależeć będzie, czy Nowogard zmieni 
się w najbliższych latach na lepsze, 
czy będzie podlegał dalszej estetycz-
nej dewastacji. Do poprawy sytuacji 
oprócz wdrażania LPR mogą się 
przyczynić również inne działania, 
np. powołanie straży miejskiej pilnu-
jącej porządku i czystości w gminie 
oraz utworzenie w UM stanowiska 
plastyka miejskiego, który w wielu 
miastach, również w Goleniowie, opi-
niuje wszelkie wprowadzane zmiany 
mające wpływ na estetykę miasta..

Artykuł ten jest apelem do człon-
ków rady miejskiej oraz do bur-
mistrza. Traktuję go również jako 
ogromne osobiste zobowiązanie dla 
mnie – jedynego architekta pośród 
radnych. To, jak wygląda zarządzane 
przez nas miasto, świadczy przede 
wszystkim o nas samych. Obywatele 
Nowogardu oczekują od nas, abyśmy 
zadbali o nasz wspólny dom. Dlate-
go zamiast odwracać wzrok, wciąż 
odkładać temat „na jutro”, musimy 
odważnie spojrzeć w oczy prawdzie 
i zmierzyć się z tym bolesnym prob-
lemem. Ciąży na nas, radnych i bur-
mistrzu, odpowiedzialność nie tylko 
przed naszymi wyborcami, ale rów-
nież przed minionymi w 700-letniej 
historii miasta pokoleniami, które ten 
Nowogard ciężką pracą budowały i 
do świetności doprowadziły.
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Szpilkowski: Odzyskaliśmy 
plażę
Rozmowa z radnym, przewodniczącym Komisji Finansowo – Gospo-

darczej Rafałem Szpilkowskim.

„Dziennik Nowogardzki”: Kwe-
stia darmowego wstępu na kąpie-
lisko miejskie była jedną z waż-
niejszych spraw w czasie kampanii 
wyborczej. A więc co z tą plażą?

Rafał Szpilkowski: Na najbliższym 
posiedzeniu Komisji Finansowo 
– Gospodarczej wspólnie z burmi-
strzem ma zostać podjęta decyzja, 
ale już w lutym wstępnie uzgodni-
liśmy, że plaża zostanie podzielona 
na dwie części. Część kempingowa 
zostanie ponownie wydzierżawiona 
na normalnych warunkach rynko-
wych, więc dzierżawca będzie płacił 
za to normalny czynsz, a nie złotówkę 
rocznie. Część kąpieliskowa przejdzie 
pod zarząd gminy dzięki czemu 
będzie zapewniony bezpłatny wstęp 
na plażę. 

Tą decyzją obciążacie budżet gmi-
ny.  Jakie koszty utrzymania plaży 
będą w skali roku?

Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej panFiejdasz sporządza 
właśnie analizy finansowe. Nawiązał 
współpracę z WOPR i wystąpił o wy-
konanie certyfikacji kąpieliska, której 
nigdy nie było. Dopiero po zbadaniu 
ukształtowania linii brzegowej WOPR 
wskaże ilu ratowników musi być tam 
zatrudnionych. WOPR zaoferował 
również pomoc w zatrudnieniu ra-
towników i w zakupie wymaganego 
sprzętu ratowniczego. Oni otrzymują 
upusty na takie zakupy. Pewne jest, 
że będzie potrzebne zatrudnienie 
kierownika obiektu, zapewnienie 
dozoru. Natomiast główną korzyścią 
będzie darmowy wstęp na plażę oraz 
poprawa jej estetyki i bezpieczeństwa. 
Docelowo ma być zrobione tak, że 
dochody z części kempingowej mają 
równoważyć koszty powstające na 
kąpielisku, czyli również utrzymanie 
zieleni i wywożenia nieczystości. Na 
początek, z racji pewnych zaniedbań 
powstałych za czasów poprzedniego 
dzierżawcy, potrzebna będzie nieco 
większa suma pieniędzy, aby dopro-
wadzić kąpielisko do stanu, którego 
nie będziemy musieli się wstydzić. 

Czy próbowaliście w ogóle po-
nownie wydzierżawić plażę na 
waszych warunkach, czyli z zapew-
nieniem darmowego wstępu na 
kąpielisko?

Taka opcję blokuje chęć uzyskania 
dofinansowania z Unii Europejskiej 
na tę plażę. Plaża jest częścią po-

wstającego projektu zagospodaro-
wania terenu wokół jeziora. Będzie 
można pozyskać na nią, przy 25 % 
wkładzie własnym, spore pieniądze. 
Za te pieniądze będzie można zrobić 
nowe pomosty, wykonać certyfiko-
wany plac zabaw, poprawić samą 
infrastrukturę plaży, nawieźć piasku, 
wyrównać i oczyścić dno, naprawić 
ogrodzenie... W koncepcji tej jest 
też zbudowanie nowego budynku, w 
miejscu gdzie są te stare fundamenty, 
od strony placu Szarych Szeregów. 
Jest zagwarantowane miejsce na to. Ja 
uważam, że powinno się tam znaleźć 
nowe wejście na plażę z toaletami, z 
gastronomią i pomieszczeniem dla 
ratowników.

Wróćmy do pieniędzy. Ile to bie-
dzie kosztowało gminę utrzymanie 
plaży?

Kierownik Fiejdasz wykonał kawał 
dobrej roboty objeżdżając okoliczne 
gminy, które mają własne kąpieliska. 
Uzyskał i opracował dane charak-
teryzujące kąpieliska m.in. w Gol-
czewie, Lubczynie, Ińsku . To nie są 
jakieś ogromne koszty. Tu się można 
zamknąć w miarę oszczędnych su-
mach, które później się zbilansują 
dochodami z kempingu. Ostateczna 
kalkulacja kosztów ma być gotowa na 
najbliższe posiedzenie komisji.

Czy są jacyś chętni do dzierżawy 
kempingu? Czy rozesłaliście jakieś 
wici?

Podobno bez żadnych wici są już 
dwie osoby chętne. Myślę, że gdyby 
rozreklamować temat, połączyć to 
z informacją, że nad jeziorem po-
wstanie fantastyczna infrastruktura, 
powstaną nowe alejki, fontanna, pla-
ce, oświetlenie, odnowiona zostanie 
zieleń, to nagle ten kemping stanie się 
bardzo atrakcyjnym miejscem. Jeżeli 
ktoś wyremontuje domki, założy tam 
ogrzewanie to przez cały rok można 
je za dobre stawki wynajmować. Już 
teraz, jestem pewien, domki wynaj-
mowane są przez cały rok, bo miesz-
kają tam jakieś ekipy budowlane, w 
sezonie – wiadomo – turyści. A w 
nadchodzącym czasie, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę zbliżjące się roz-
poczęcie budowy obwodnicy, każde 
mieszkanie będzie rozchwytywane na 
pniu. Już teraz znalezienie w Nowo-
gardzie mieszkania na wynajem jest 
dużym problemem. 

To, że utrzymanie kąpieliska 
bilansować się będzie dzierżawą 
domków to jak na razie wariant 
optymistyczny. Wierzysz, ze się 
spełni?

Do tego będziemy dążyć. Zamia-
rem radnych nie jest obciążanie 
budżetu gminy, ale racjonalne gospo-
darowanie tym, co mamy. Bo to mie-
nie, które jest na plaży, te istniejące 
domki, budynek z sanitariatami i te 
hangary, to jest taka rzecz, że można 
tam robić niezłe pieniądze. Do tej 
pory funkcjonowało to patologicznie, 
dzierżawca plaży żalił się, że ciągle 
dokłada do tego. Jedynie z dużym 
przymrużeniem oka można założyć, 
że tak właśnie było. Natomiast teraz 
można zacząć zupełnie inny czas na 
tym kąpielisku, żeby rzeczywiście 
służyło ono mieszkańcom a nie 
zarabianiu pieniędzy przez jednego 
człowieka.

Czy to znaczy, że latem będzie 
można wejść na plaże za darmo?

Mimo, że okres wypowiedzenia 
umowy mija na początku lipca stro-
ny już się ze sobą porozumiały i p. 
Kowalski plażę zdał. Teraz można 
podjąć działania przygotowujące. 
Na pewno będzie zadbana zieleń, na 
pewno będzie nawieziony piasek, na 
pewno zmieni się estetyka plaży. A 
czy będzie za darmo? Ja uważam, że 
jest to na 99 procent zagwarantowa-
ne. Ostateczna decyzja leży w rękach 
pozostałych radnych i burmistrza. 
Stanowisko w temacie bezpłatnego 
wstępu jest zbieżne. W końcu jest to 
zapisane w kadencyjnym programie 
rządzącej koalicji.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Garguliński

Jak to jest z kąpieliskami?
Wkrótce plaża wejdzie we władanie gminy. To wiąże się z pewnymi koszta-

mi. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tadeusz 
Fiejdasz zanalizował koszty jakie w związku z utrzymanie kąpieliska ponoszą 
okoliczne gminy. 

Kąpielisko w Lubczynie (300 m plaży) jest zakładem budżetowym gminy 
Nowogard. Jak  na razie wstęp nas nie jest bezpłatny choć planuje się wpro-
wadzenie biletów. Roczne koszty eksploatacji sięgają 30 tys. zł. Do tego trzeba 
doliczyć 100 tys. zł na płace dla osób tam zatrudnionych.  Przychody to 1-8 
tys. zł za korzystanie ze sprzętu i 10-15 tys. zł za wynajem pokoi.

Kolejne duże kąpielisko  (400 m plaży) odwiedzone przez Fiejdasza mieści 
w Zieleniewie. Podobnie jak Lubczyna jest to zakład budżetowy. Jego roczne 
utrzymanie wynosi 300 tys. zł natomiast przychód to 200 tys. zł. Możliwe jest 
to dzięki bogatej ofercie dla turystów. Wstęp na nie jest bezpłatny.

Podobnie jest w Golczewie, które ze względu na rozmiary (100 m plaży) 
bliższe jest nowogardzkiej plaży. Tamto kąpielisko to również zakład budże-
towy. Koszty eksploatacji i utrzymania w ciągu roku sięgają 30 tys. zł przy 
czym nie uwzględniają kosztów sprzątania, wywozu odpadów i utrzymania 
zieleni. Przychody, w zależności od sezonu, to 500 do 2,5 tys. zł.

Kolejne kąpielisko wielkościowo zbliżone do nowogardzkiego leży w Draw-
sku (150 m plaży). Zarządzany prze Urząd Miejski obiekt generuje rocznie 
koszty rzędu 15-20 tys. zł. i nie przynosi dochodów.

A jak to będzie wyglądało w Nowogardzie? Z odpowiedzią musimy po-
czekać.

ag
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Czy Śmierć ma bałagan w kancelarii?
Tylu ludzi o nią prosi, tylu ludzi na nią zasługuje.

A ona zabrała kogoś tak dobrego, uczciwego,
pełnego ciepła i radości życia.

Bożeno, będziesz zawsze żyć w naszej pamięci.

Z powodu śmierci

Bożeny Błażewicz
serdeczne wyrazy współczucia 

Władkowi oraz Maćkowi, Wojtkowi i Michałowi

składa pogrążona w żalu
rodzina Szpilkowskich

Panu 

Władysławowi 
Błażewiczowi 

wyrazy szczerego 
współczucia 
z powodu 

śmierci żony 
składa 

Burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba

Jerzemu 
Furmańczykowi

szczere 
wyrazy 

współczucia
z powodu 

śmierci brata
składają

Przyjaciele rodziny

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

Michałowi 
Błażewiczowi 

z powodu 
śmierci Mamy 
wyrazy głębokiego 

współczucia
 składają 

koledzy i koleżanki 
z Liceum

Gimnazjum nr 2

W drodze do życiowego
 sukcesu..

Każdy ma jakiś talent, który da się pomnożyć, który nie jest 
nagrodą, lecz trudnym zadaniem…

Tego trudnego  zadania – rozwijania talentów – podjęli się 
uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2   w Nowogardzie, co w 
połączeniu z pracowitością, wytrwałością i odrobiną szczęścia 
dało imponujące efekty.  

Jakub Konieczny, uczeń 
klasy III zdobył tytuł laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Polskiego oraz tytuł fina-
listy Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. W drodze 
do sukcesu wspierały Jakuba:  
Anna Nowosielska - nauczy-
cielka języka polskiego i Mał-
gorzata Łysiak -  nauczycielka 

matematyki. 
Krystian Ko-

nopiński, uczeń 
klasy III to po-
dwójny finalista 
Wojewódzkiego 
Konkursu Ma-
tematycznego i 
Fizycznego. Za-
interesowania 
swoje Krystian 
ro z w i j a ł  p o d 
kierunkiem na-
uczycielki ma-
tematyki - Mał-
gorzaty Łysiak  i 
nauczycielki fi-
zyki -  Zuzanny 
Kondratowicz.

Milena Ćmil, 
uczennica klasy 
III jest laureatką 
Wojewódzkie-

go Konkursu Historycznego. 
Współautorką sukcesu Mileny 
jest nauczycielka historii  - 
Edyta Bosiacka.

Ewa Kopycińska, uczennica 
klasy II zdobyła tytuł laureata 
Konkursu Języka Angielskie-
go Szkoły Bell oraz Festiwalu 
Języka Angielskiego Sapien-

Wielkanocna niespodzianka

W środę 19.marca w Strzelewie miała 
miejsce impreza w ramach Wielkanoc-
nej Niespodzianki organizowanej przez 
Zbór KECh kierowany przez pastora 
Cezarego Komisarza w Nowogardzie. 
Ponad setka dzieci otrzymała paczki 
przygotowane przez rówieśników w 
Niemczech. W każdej znalazło sie coś 
słodkiego, coś do szkoły, drobny upo-
minek oraz środki higieny osobistej.

Pomimo zimowej pogody dzieci 
mogły w ten radosny sposób rozpocząć 
ferie świąteczne oraz kalendarzową 
wiosnę.

LMM

tia. Zdolności językowe Ewy 
kształciła nauczycielka języka 
angielskiego -  Agnieszka Ko-
koszka.

Laureaci konkursów przed-
miotowych, oprócz satysfakcji i 
radości, jaką sprawili rodzicom 
i szkole, będą zwolnieni z egza-
minu gimnazjalnego, mają też  

otwarte drzwi do  wymarzonej 
szkoły  ponadgimnazjalnej. 
Gratulujemy nauczycielom i 
uczniom Gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzie i życzymy równie 
owocnej pracy w rozwijaniu 
zdolności młodego pokolenia.

Inf. SG opr.LMM

GITAROWA NOC KONCERT

Miejsce: NOWOGARDZKI DOM KULTURY
Termin: 12.04.2008 r. (sobota)
Godz.: 17.00
Cena:  3 zł 
www.myspace.com/noc.pl
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Czeska Wielkanoc Wielkanoc na Słowacji 
Przez długie lata ustroju socjalistycznego tradycja Wielkiejnocy częścio-
wo zanikła. Wraz z nowym ustrojem, powoli wracają tradycyjne święta. 
Czeska Wielkanoc to przede wszystkim pisanki, judasze, rózgi, drewniane 
figurki, drewniane kołatki i kolęda. Według sondażu 96 procent Czechów 
obchodzi święta Wielkiejnocy. Prawie 80 % nie ma zamiaru iść do koś-
cioła, 75% oczekuje odwiedzin kolędników, 66% maluje jajka, a niecała 
jedna trzecia kolęduje.

W Palmową Niedzielę powszech-
nym zwyczajem polskim jest 
święcenie palm, w Czechach nato-
miast święci się, o ile ktoś to robi, 
bazie. Niektórzy robią nawet z nich 
wianki. Oczywiście po czesku w 
nazwie niedzieli rozpoczynającej 
Wielki Tydzień nie będzie przymi-
otnika palmowa, ale kwiatowa 
(Kvetná Nedele). Minęły czasy kiedy 
przestrzegano ludowych obyczajów. 
Kiedyś po przyjściu z kościoła Czesi 
wkładali bazie za święty obrazek lub 
krzyż, gdzie stały przez cały rok. 
W niektórych miejscowościach 
łykano bazie, żeby ustrzec się 
od bólu gardła. Przestrzegano 
też zakazu pieczenia, żeby „nie 
zapiec kwiatu na drzewach.” 
Czeskie nazwy dni w Wielkim 
Tygodniu różnią się od pols-
kich. U nas dominuje przymiot-
nik wielki (np. Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek). Po czesku wielki 
jest tylko piątek, reszta dni ma w 
nazwie odpowiedni kolor i tak, 
poniedziałek jest niebieski (Modré 
pondelí), wtorek żółty (Žluté úterý), 
środa czarna (Cerná streda, rzadko 
używane), czwartek zielony (Zelený 
ctvrtek), sobota biała (Bílá sobota)  
Do tradycji należy organizowanie 
świątecznych jarmarków, gdzie 
można zaopatrzyć się w świąteczne 
produkty: pisanki, słodycze, oz-
doby takie jak: drewniane figurki, 
kołatki, i tak zwaną pomlázka 
czyli splecioną z wierzbowych witek 
rózgę na Poniedziałek Wielkanocny. 
Na Wielką Środę Czesi mają 
najwięcej nazw. Najczęstsze z nich 
to škaredá i sazometná, rzadziej 
smetná lub cerná. Ze względu na 
to, że škaredit se oznacza dąsać 
się, wierzenia ludowe zabraniają 
się tego dnia dąsać. Kto nie 
posłucha tej dobrej rady będzie 
dąsał się co środę przez cały rok. 
Druga nazwa wskazuje na stary 
zwyczaj czeski; w ten dzień Cz-
esi wymiatali sadzę z komina. 
Kolor zielony w nazwie czwartku 
według etymologii ludowej pochod-
zi od tego, że Pan Jezus modlił się 
na zielonej łące. W rzeczywistości 
nazwa ta związana jest z katolicką 
liturgią. Tego dnia milkną też dz-
wony, które zabrzmią dopiero w 

Wielką Sobotę. Dla zapewnienia so-
bie dostatku dobrze jest wraz z os-
tatnim biciem dzwonów zabrzęczeć 
monetami. Kiedyś w Wielki Czwart-
ek gospodynie wstawały rano, żeby 
mieć zamiecione jeszcze przed 
wschodem słońca. Aby w domu nie 
było pcheł, śmieci należało wynieść 
na skrzyżowanie lub za klepisko. 
Z tej bogatej tradycji wielkoc-
zwartkowej do dzisiaj przetrwały 
przede wszystkim tzw. judasze. 
Są to ciastka z drożdżowego cia-
sta, przypominające biblijnego 
Judasza. Podaje się je z miodem. 
W Wielki Piątek trzeba było było 
przed wschodem słońca umyć 
się w potoku, co miało chronić 
przed chorobami. Niektórzy mus-
ieli się porządnie natrudzić, żeby 
uchronić się przed bólem zębów. 
Młodzi mężczyźni wyciągali us-
tami z potoku kamień, a następnie 
lewą ręką przerzucali go za głowę. 
Kiedyś w Wielkanoc chodzono 
do kościoła święcić jedzenie, a 
następnie spożywano je w gronie 
rodzinnym. Dzisiaj, ze względu 
na laicyzację tych Świąt, oprócz 
wystroju domowego, raczej nic 
specjalnego się nie dzieje. Jest to 
dzień wolny od pracy. Większość 
Czechów wyjeżdża na działki, gdzie 
odpoczywają na świeżym powietrzu. 
Do tradycyjnego jedzenia należą 
przeróżne ciasta często w kształcie 
baranka. No i oczywiście judasze, 
ciastka zrobione z drożdżowego 
ciasta, przypominające biblijnego 
Judasza. Podaje się je z miodem. W 
niektórych domach można znaleźć 
typowy dla tych Świąt wystrój: pis-
anki, figurki z drewna w kształcie 
gołąbków i baranków oraz drew-
niane kołatki. W miejscowościach 
gdzie tradycja nie zginęła lub 
tam gdzie powoli wraca od rana 
chodzą kolędnicy z kołatkami i 
piszczałkami. Za pieśni dostają 
jedzenie a nieraz nawet pieniądze. 
W poniedziałek wielkanocny  w 
zwyczaju jest pomlázka. Chłopcy 
z rózgami ganiają dziewczyny i 
smagają je po nogach. W zamian 
dostaną pisanki, kolorowe wstążki 
lub coś do jedzenia.

Źródło – wikipedia LMM

Wielkanoc na Słowacji zaczyna się w Zielony Czwartek. O 10 rano wszystkie 
dzwony przestawały bić; jak mówiono, „były związane”, aby uczcić śmierć 
Chrystusa. W tym samym momencie po wsiach rozbrzmiewał ogłuszający 
grzechot drewnianych kołatek umieszczanych na dzwonnicy. Było je słychać 
aż do Białej Soboty, kiedy to dzwony „rozwiązywano”. Wraz z pierwszym 
biciem „rozwiązanych” dzwonów, kobiety i dziewczęta biegły kąpać się w 
strumieniu, co miało im zapewnić urodę na cały rok.

 Niedziela to dzień nabożeństw. 
Tradycja święconego i związane z 
nią zwyczaje są wręcz identyczne jak 
w Polsce. Są jednak pewne drobne 
różnice; na Słowacji do koszyka ze 
„święconką” wkładało się słodkie 
ciastka nazywane calta. W niedzielę 
dzieci chodziły z rózgami - uderze-
nie rózgą miało zapewnić zdrowie a 
sama rózga broniła domu przed złym. 
Lany poniedziałek, czyli oblievacka 
wyglądał trochę inaczej niż w Polsce. 
Dziewczyny wstawały wcześnie, aby 
być gotowymi, kiedy przyjdą pierwsi 
kupaci. Ich pochody zaczynały się 
bardzo wcześnie; trzeba było szyb-
ko dotrzeć do wszystkich domów, 
ponieważ po południu już się „nie 
godziło” świętować w ten sposób. 
Jeśli dziewczyna spała, można ją 
było oblać w łóżku. Przyjętym zwy-
czajem było, że dziewczyny chowały 
się przed „porannymi gośćmi” pod 
łóżkiem, w szafie a nawet w stajni. 
Najbezpieczniejszym „schronem” 
był strych, gdzie przechowywano 

siano i gdzie wchodziło się po dra-
binie, która można było odepchnąć 
– jednakże dla takich „sprytnych”, 
kupaci nie znali litości. Jeśli dziew-
czyna miała już swojego wybranego, 
ubierała się dla niego w najlepsze 
stroje a ten tylko lekko spryskiwał 
ją wodą, po czym zostawał na cały 
dzień, „broniąc” jej przed innymi. 
Matka dziewczyny wychodziła do 
kupaci z małym poczęstunkiem (ją 
również delikatnie oblewano, aby 
się nie skarżyła), dziewczyny nato-
miast obdarowywały ich kraslicami, 
czyli pisankami. Jeśli chłopakom 
zostawało trochę pieniędzy, organi-
zowali wieczorem „przepraszające” 
przyjęcie. Natomiast wtorek był dla 
dziewcząt dniem „odwetu” – dlatego 
chłopcy unikali ich wtedy jak ognia. 
Tradycja oblievacki przetrwała w 
wielu regionach po dziś dzień, ale, 
rzecz jasna, nie przybiera już tak 
radykalnych form jak kiedyś. 

Źródło – wikipedia. LMM

PRZEKAŻ l % SWOJEGO PODATKU NA 

REHABILITACJĘ 10-MIESIĘCZNEJ

NIKOLI ŻUKOWSKIEJ

Drodzy Państwo, 1% swojego 
p o d a t k u  m o ż e c i e  p r z e k a z a ć 
na leczenie i rehabilitację osób 
niepełnosprawnych.

Moja córeczka Nikola urodziła się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową 
na przejściu kręgosłupa piersiowo-
lędźwiowego, ma całkowicie bezwładne 
nóżki i wymaga codziennej rehabilitacji 
oraz specjalistycznej pielęgnacji, by w 
przyszłości mogła funkcjonować samo-
dzielnie. Koszty związane z codzienną 
rehabilitacją i pielęgnacją tak chorego 

dziecka dalece przewyższają moje 
dochody, koszt 2-tygodniowego tur-
nusu rehabilitacyjnego wynosi 3700 
PLN, a Nikola musi jeździć kilka razy 
do roku na taki turnus.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja posiada status Orga-
nizacji Pożytku Publicznego (OPP),

KRS: 0000037904
Aby pieniądze trafiły bezpośrednio 

na konto Nikoli w Fundacji, należy w 
zeznaniu podatkowym:

PIT-28 : póz. 135, PIT-36 : póz. 311, 
PIT-36L: póz. 107, PIT-37 : póz. 123 
PIT-38 : póz. 59 wpisać:

Na leczenie i rehabilitacje Nikoli 
Żukowskiej, numer konta : 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362 „

Wszystkim,  którzy chcie l iby 
wspomóc rehabilitację Nikoli bardzo 
serdecznie dziękuje.        

Mama Nikoli
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W obiektywie  Jana Korneluka - Mamo, to one znoszą pisanki?

 Witamy wśród nas...

Córka Żanety i Grzegorza 
ur. 13.03.08 z Sienno Dolnego

WITAMY WŚRÓD NAS...

Syn Karoliny Krupskiej 
ur. 13.03.08 z Słajsina

Córka Eweliny Doroty 
ur. 19.03.08 z Siedlic

Syn Katarzyny i Sylwestra 
ur. 17.03.08 z Kulic

Syn Anny Szwąder ur. 17.03.08 
z Dobrej

Syn Ewy Góreckiej ur. 14.03.08 
z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
1 dziecko

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców

Córka Agaty Brzezińskiej 
ur. 13.03.08 ze Szczecina

Córka Joanny Pieszak 
ur. 13.03.08 ze Szczecina
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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.

STOISKO Z MĘSKĄ 
ODZIEŻĄ

na ul. Wojska Polskiego 4

zaprasza
w godz. 10.00.- 18.00
soboty 10.00 - 14.00

zakupiony towar pakujemy 
także jako prezent

POLECAMY:
koszule, spodnie, bluzy, swetry, 

skarpety, bieliznę,
a także zapachy i dodatki

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

SKLEP Z KOMINKAMI
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103 A

Oferuje sprzedaż:

• wkładów i piecyków nor-
weskch Jotul

• wkładów i pieców włoskich 
firm „MCZ” i  „Edilkamin”

• firmy „Lechma”, „Pama”
• firm francuskich
• wkłady kominowe ze stali 

żaroodpornej nierdzewnej
• akcesoria kominkowe i ma-

teriały do obudowy
• montaż wkłądów i obudów
• naprawa i przegląd kominków

Kontakt:
Tel. kom. 091 39 25 000

Kom. 0507 967 205
e-mail: kominkisolowiej@neostrada.pl

Zapraszamy

Masz problem 
z komputerem?
Profesjonalna pomoc. 

Szybko, tanio, solidnie.
Tel. 692 364 824
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

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

Naprawa i konserwacja podwozi
Mechanika i blacharstwo

spawanie plastików

Michał Jankowski
Wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 958, 661 283 227
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, pod-

wyższony standard zamienię na większe 
lub mały dom z dopłatą. Tel. 516 184 902.

• Sprzedam lub zamienię na Nowogard miesz-
kanie 2 pokojowe o powierzchni 54,5 m kw 
w bloku czterorodzinnym Słajsino. 1250 zł 
za m kw. Tel. 507 845 881 lub 507 619 358.

• Sprzedam działkę w Nowogardzie, 24 ary 
pod budowę domu w kierunku Kamień 
Pomorski, prąd i woda doprowadzona. Tel. 
502 625 884, 669 048 334. Cena 130 tys.

• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 pokojowego 
w Nowogardzie lub w okolicy umeblowane 
z AGD. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam segment domu na wsi. 7 km od 
Nowogardu, 3 pok., kuchnia, łazienka, pod-
dasze, działka. 65.000. 502 103 432.

• Redło – mieszkanie 2 pokojowe 42 m kw z 
działeczką, bud. gospod do remontu, ok. 
45 000. 501 307 666.

• Dom na wsi k/ Czermnicy przy lesie, 3 pok., 
kuchnia, 98 000. 507 101 191.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe o pow. 
67,7 m kw w bloku przy ul. 15 Lutego 15a. 
Tel. 605 423 085 po 15.00.

• Kupię działkę budowlaną - Nowogard lub 
okolice lub dom do remontu. 664 726 394.

• Sprzedam dom i budynki gospodarcze, Ki-
korze. Tel. 693 732 485, 667 926 528.

• Kupię domek, połowę domu, mieszkanie na 
I piętrze. W rozliczeniu może być mieszkanie 
67 m kw, IV piętro (ładne). Tel. 506 369 963.

• Sprzedam mieszkanie w centrum Nowogar-
du 76 m kw – mieszkanie do remontu. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 0049 216 129 329 00.

• Sprzedam pół bliźniaka, 100 m kw podpiw-
niczony, centrum Nowogardu. Tel. 506 27 23 
36 po 16.00.

• Do wynajęcia pokój jednoosobowy. Tel. 091 
39 22 988 lub 698 84 30 40.

• Sprzedam działkę pod każdą budowę w 
Wojcieszynie pow. 30 arów. 697 987 825.

• Wydzierżawię stanowisko w zakładzie fry-
zjerskim. Tel. 091 39 21 664.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia lub do-
pilnuję mieszkania - minimum rok czasu. Tel. 
516 310 809.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 6 I 7 TYS. M KW. 
PRZY UL. W. REYMONTA I A. ASNYKA (NO-
WOGARD). 603 669 427.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Polonez Caro Plus, 1997 r., instala-

cja gazowa. Tel. 0505 55 77 78.
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 65R15 

GOODRICH, przebieg 5000 km, cena 850 zł. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony letnie 4 szt, 215/55/R16 95 
H, cena 420 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/
R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam felgi aluminiowe do Opla Vec-
try 2004 r., 4 sztuki, cena 1150 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 CDTI 
(diesel), 6 biegów, kolor bordowy metalik, 
rok. prod. 12.2004, model 2005 (po liftin-
gu), przebieg 93000km, książka serwisowa, 
pierwszy właściciel w Polsce i w Niemczech, 
sprowadzony luty 2008, opłacony, zareje-
strowany w Polsce, OC do 08.2008, przegląd 
do 02.2009. Zadbany, bezwypadkowy, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe, olej, fil-
try. Wyposażenie: ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* 
szyby, el. podgrzew. lusterka, RO/CD/Mp3 
sterowane przy kierownicy, alarm, immo-
biliser, wspom. kierow., reg. kierow., reflek-
tory soczewkowe, zestaw głośnom. NOKIA, 
halogeny, relingi, roleta bagażnika, ciemne 
wnętrze, alufelgi + nowe opony letnie, 
drewniane wykończenia, komputer pokła-
dowy, centralny zamek z pilotem, klimatro-

nik dwustrefowy. Cena 49800 do negocjacji. 
Tel. 0605 522 340.

• Kupię motorynkę lub komara. Tel. 
798 638 721.

• Sprzedam VW Transporter T2, 1984 r. Tel. 
880 910 678.

• Sprzedam VW Passat, kombi, 1995 r., poj. 2 l, 
klimatyzacja, centr. zamek, el. szyby i luster-
ka, wspomaganie, 2 x airbag, ABS, zielony 
metalik, cena 8 500 zł do uzgodnienia. Tel. 
603 876 237.

• Sprzedam VW Passat, kombi, 1995 r., poj. 1,8, 
czarny metalik, wspomaganie kierownicy, 2 
x airbag, ABS, cena 5000 zł do uzgodnienia 
+ część opłat. Tel. 603 876 237.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, garażowany, 
autoalarm, centralny zamek, nowe opony, 
zadbany, ubezpieczony, z przeglądem, 1996 
r., przebieg 160 tys. km, cena 2500 zł. Tel. 
500 754 589.

ROLNICTWO  
• Sprzedam ciągnik Ursus C-385 A. 

601 555 108.
• Sprzedam owies siewny. 602 267 382.
• Sprzedam prosięta. 781 441 089.
• Sprzedam ziemniaki jadalne i kombajn zbo-

żowy. 091 39 18 307.
• Sprzedam obornik. 605 85 80 85.
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam zboże: owies, jęczmień i pszenży-

to. Tel. 693 344 667.
• Sprzedam felgi do C 330 ( 2 szt.). Tel. 

693 344 667.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 26 793.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne 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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – wizyty po uzgod-
nieniu terminu i godziny z pracownikiem 
Gabinetu Kosmetycznego w Nowogardzie 
ul. Zielona 3. Tel. 091 39 20 714. Możliwość 
dojazdu do klienta.

• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ deklara-
cja. Tel. 695 770 724.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki zakres 
– również umowne podwykonawstwo. Tel. 
0696 757 393.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Tynki, posadzki – maszynowo. Tel. 

514 057 148.
• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie na wymiar. 

606 883 936.
• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem ta-

śmowym, sprzedaż łat, desek i krokwi, usłu-
gi koparką. 091 39 18 689, 517  219 627.

• Wykończenia wnętrz, płytki, szpachlo-
wanie, tynkowanie, malowanie, itd. Tel. 
887 625 993.

• Usługi budowlane, remonty, wykończenia 
mieszkań, kładzenie płytek podłogowych, 
ściennych, regipsy, malowanie, szpachlo-
wanie, stawianie ścian płyty kartonowe, itp. 
693 021 097.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 
695 085 470, 091 39 72 575.

• Docieplanie budynków jednorodzinnych, 
ocieplanie poddaszy. Tel. 091 39 21 416, 
663 573 447.

• Usługi remontowo – budowlane, wy-
kończenia wnętrz, montaż i projektowa-
nie kominków, instalacje elektryczne. 
888 056 027.

• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. Tel. 

511 923 692.
• Wykończenia mieszkań, remonty, tanio i so-

lidnie. Tel. 661 331 945.
• Problem z komputerem? 667 474 521.
• Usługi remontowe – malowanie, szpachlo-

wanie, glazura, itp. Tel. 72 22 93 860.
• Blacharstwo – lakiernictwo. 607 925 645.
• Masz problem z mieszkaniem, planujesz 

wyjazd, itp. to zaopiekuję się nim miesz-
kając i opłacając czynsz, ewentualnie 
spłacę w ratach (do uzgodnienia). Tel. 
0502 95 12 23.

• Wykonuję usługi w zakresie blacharstwa, 
lakiernictwa i mechaniki pojazdowej. 
Fachowa obsługa, przystępne ceny. Tel. 
787 560 821.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa Za-
chodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Restauracja Oskar zatrudni kucharza, praca 
co 2 dzień. Tel. 602 474 266.

• Biznes Park Gryfice zatrudni: Dyrektora do 
spraw inwestycji, Główną księgową, Księ-
gową. Miejsce wykonywania pracy ul. Nowy 
Świat 8, 72-300 Gryfice. Oferujemy pracę w 
nowoczesnej firmie, zapewniamy miła at-
mosferę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie 
podania i CV na adres podany wyżej; dodat-
kowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 091 384 70 28.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/ 
nkę, korzystne warunki płacowe. Tel. 091 
39 20 221.

• Zatrudnię brukarzy, praca w holendersiej 
firmie. Tel. 513 740 195.

• Zatrudnię murarzy, praca w Belgii. Tel. 
513 740 195.

• Przyjmę do sprzątania domów w miejsco-
wości Węgorzyce. Tel. 091 39 22 308.

• Zatrudnię kierowcę C+E Polska – Norwegia i 
Norwegia – Polska. Tel. 693 02 11 02.

• Zatrudnię kierowcę C+E – transport krajo-
wy, linie stałe. 607 585 561.

• Zatrudnię kierowcę C+E po Unii Europej-
skiej, doświadczenie, w systemie 2 tyg./ 1 
tydzień. 607 585 561.

• Polska firma zatrudni kierowców z kat. D. Tel. 
0501 692 690.

• Zatrudnię murarza. Tel. 501 549 756.
• Zatrudnię robotników budowlanych. Tel. 

782 860 130.
• Poszukuję pracy, wyższe wykształcenie, staż 

w biurze, biegła znajomość niemieckiego. 
Tel. 503 84 84 35.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słudwia 

k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne (fax, 

drukarka, skaner) Lexmark x5470, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM FINE 

PIX S6500, na gwarancji, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 
palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 1-2 
płytowe, różne rozmiary także nietypo-
we długości, wysokości, do mieszkania, 
dmku, warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, ogrze-
wanie + ciepła woda, dwufunkcyjne cena 
1200 zł, zapłon iskrowy, gwarancja serwi-
sowa, ekonomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrzewa-
cze wody – 380 V, małe gabaryty, moc 18-
21 kw, ekonomiczne, idealne do domku, 
warsztatu, abru, gastronomii, cena od 
150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasob-
nikowe podgrzewacze wody, firmy nie-
mieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., sto-
jące, idealne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie 
– to komfort ciepłej wody w domu, koszt 
40 zł/ m-c, serwisowane cena 1000 zł. Tel. 
0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ 
(USZKODZONY MODUŁ), DRZWI POKOJO-
WE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE DO 
MIESZKANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam owczarki niemieckie szczenięta 
po rodzicach rodowodowych. Tel. 091 39 
21 828.

• Odddam gruz. Tel. 790 454 752.
• Kupię piec CO, 1,5 KW. Tel. 665 440 814.
• Sprzedam sztaplarkę o udźwigu 3200 kg. 

Tel. 500 647 799.
• Sprzedam drewno opałowe. 603 353 789.
• Sprzedam albę plus wianek plus peleryna. 

Tel. 501 141 655.
• Sprzedam okna tarasowe, plastik, używane 

o wymiarach 2,24 x 1,10, 2,24 x 2,20. Tel. 
722 094 286.

• Zaginął czarny pies myśliwski, bez ogona. 
Dla znalazcy nagroda!! Tel. 605 85 80 85.

• Sprzedam bloczki keramzytobetonowe gr. 
24 cm, cena 7,50/ szt. Tel. 880 290 835. 

• Sprzedam GPS nawigacja C220 z mapą Pol-
ski, nowy, cena 700 zł. Tel. 600 47 37 37.

• Sprzedam telewizor Daewoo, 29 cali. 
601 889 600.

• Oddam dla biednej rodziny lodówkę Ma-
stercook, dobry stan. Proszę o odbiór do 
Wielkiej Soboty. Tel. 502 93 58 51.
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375

12,000

Studio Fryzjerskie 
TYNA

Gabinet Kosmetyczny 
DoRciA

ui. Boh Warszawy 
103a/B; 

studio-image.eu.interia.pl

fryzjerstwo damskie 
i męskie, solarium
tel. 091 39 25 027 
tel. 0 607 647 240

manicure, pedicure, 
tipsy, henna brwi i rzęs 

tel. 0 697 408 391

Szanowni Klienci,
Święto Zmartwychwstania.

Najważniejsze ze świąt.
Niesie nadzieję, 

Wiosnę, radość…
I czas na zadumę.

Rodzinnych, 
uśmiechniętych, 

pisankowych, 
dyngusowych, 

smacznych,
najwspanialszych 

Świąt Wielkanocnych
oraz zgody i pojednania

życzy 
Zakład Fryzjerski

ul. Boh. Warszawy 100
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 12

Rozwiązania krzyżówki nr 11 – REKOLEKCJE- nadesłali: 
Józef Kochelski z Błotna, Teresa Młynarska ze 

Słajsina, Józef Machocki z Płotkowa, Jan Nikicin 
z Włodzisławia (także 10), Krystyna Tretiak z 
Maszkowa, Andżelika Nizio z Osowa, Patrycja 
Żóralska z Czermnicy, Bogumiła Urtnowska z 
Kulic, Jerzy Zawadzki z Orzechowa, Wiesław Szałaj 
z Orzesza,

Maria Gortat z Czermnicy, Agnieszka Skowroń-
ska ze Strzelewa oraz z Nowogardu:

Pelagia Feliksiak, Władysława Kubisz, Krystyna 
Wojtkiewicz, Magdalena Czupryńska, Krystyna 
Zawidzka, Jolanta Bartosik, Teresa Powalska, Kor-
nelia Ławniczak, Joanna Rojek,  

Grażyna Jurczyk, Szczepan Falaciński, Alicja 
Wypych, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Józef 
Gorzyński, Franciszek Palenica, Katarzyna Saja, 
Halina Stefańska, Janina Grudzińska, Teresa Janu-
szonek, Stanisława Pokorska.

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
- Andżelika Nizio z Osowa,
- Joanna Rojek z Nowogardu,
- Franciszek Palenica z Nowogardu.

Gratulujemy!   

Zróżnicowanie
Można wyrazić to wprost:
Jedni mają zawsze tłusty czwartek, 
Dla drugich jest zawsze wielki post.

Trzy jabłka
Kłóciły się trzy jabłka,
Wonne i dojrzałe,
Które z nich na większą
Zasługuje chwałę.
Pierwsze rzekło: „Mój pradziad
Rósł ma rajskim drzewie,
I sam wąż go zalotnej
Sprezentował Ewie.”
„Mego przodka zaś – 
z dumą drugie powiedziało – 
Wilhelm Tell z główki syna
Trącił ceną strzałą.”
A trzecie z pobratymców
Serdecznie się śmieje:
„Raj i Łucznik szwajcarski,
To zamierzchłe dzieje.
Ja trwam wiecznie
I nigdy nie wychodzę z mody...”
„Kim jesteś 
płodorodne?” 

”Jam Jabłko Niezgody.”

Odrodzenie
Na stole leży nowiutki obrus,
Utkwiło to pewnie w pamięci.
Wiosna, więc las nam listowiem obrósł,
I wszystko raźniej się kręci.
Okna już błyszczą świeżością nową,
Wykrochmalone firanki,
Cukrowy baranek potrząsa głową,
Nęcą stubarwne pisanki.
Świat zmartwychwstaje, budzi się przyjaźń,
Nowe są myśli i plany.
Ja tym nastrojem w sztok się upijam,
Tak jestem w nim rozkochany!
W piekarniku babci piernik się praży,
Kuszą mazurki, sękacze.
O czym by więcej można dziś marzyć?
Tak właśnie jest. Nie inaczej.
Na bok więc troski większe i mniejsze,
Serca jednoczą się w śpiewie.
Na dzień dzisiejszy jest najważniejszy.

Wesołych 
Świąt Wielkanocnych,

więcej normalności w życiu
Czytelnikom „Humoru” 

życzy
Heniek
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 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 02

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-
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i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 20.03.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Monter stolarki okiennej PCV + 
prawo jazdy kat. B
3. Inż. Budownictwa
4. Psycholog, wychowawca, 
5. Strażnik więzienny
6. Pracownik produkcji 
     – operator wózka widłowego
7.  Mechanik operator koparki
8. Stolarz
9. Księgowa
10. Traktorzysta
11. Magazynier
12. Robotnik budowlany
13. Agent odpraw pasażerskich
14. Stolarz
15. Brygadzista polowy
16. Ślusarz – spawacz
17. Robotnik przy konserwacji  
      terenów zieleni 
18. Robotnik gospodarczy

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Ślusarz narzędziowy  (Szczecin)
2. Monter elementów precyzyjnych 
     (Szczecin – Mierzyn)
3. Blacharz, lakiernik, pom,. 
     Lakiernika ( Szczecin )
4. Kierowca kat. C+E 
     (Goleniów), (Karnice)
5. Mechanik (Żdzary)
6. Konsultant ds. odszkodowań 
     (Bydgoszcz, Poznań)
7. Przedstawiciel handlowy 
     (Szczecin – Goleniów)
8. Nauczyciel historii ( Przybiernów )
9.Magistrów Rehabilitacji, techników 
   fizjoterapii, pielęgniarki, techników 
   masażystów, terapeutów 
   zajęciowych (Jarosławiec)
10. Agent odpraw pasażerskich 
      (Goleniów)
11. Stolarz (Glewice)
12. Hodowca norek (Żdzary)

SZKOLENIE:
1.MŁODSZY RATOWNIK WODNY 
    (Gwarancja zatrudnienia 
   na plażach miejskich 
    w Powiecie Goleniowskim) 
2. Dekarz – blacharz 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucji ryn-
ku 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 po-
wiatowe 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, pochodze-
nie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obo-
wiązany zawiadomić w formie pi-
semnej, w okresie do 5 dni, właściwy 
powiatowy urząd pracy o zatrudnie-
niu osoby zarejestrowanej jako bez-
robotna lub o powierzeniu jej innej 
pracy zarobkowej
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V liga juniorów:

Pomorzanin Nowogard – Vineta Wolin 03 (0:3)

Na początek porażka
Pomorzanin: Frąckowiak – Pasz-

kiewicz, Fijałkowski, A. Żywica, 
Grzejszczak, Bajerski (65’ Maru-
szewski, 68’ Skowroński), Kasprzyk, 
Langner, Wipplinger, Nowacki (55’ 
Ogiewa), Sroka.

Nie udała się juniorom inauguracja 
wiosennych rozgrywek. W pierw-
szym tegorocznym spotkaniu ulegli 
wiceliderowi z Wolina 0:3.

W pierwszej połowie atakowali 
gospodarze a goście skutecznie 
punktowali rywala. W 10. minucie 
po kontrze i prostopadłym podaniu 
do napastnika ten znalazł się przed 
Frąckowiakiem i otworzyłem wy-
nik spotkania. W 23. minucie przy 
dośrodkowaniu błąd popełnia nasz 
blok defensywny i niepilnowany 
zawodnik Vinety zdobywa bramkę 
na 2:0. Odpowiedź Pomorzanina 
to dośrodkowanie do Nowackiego, 
który uderzył celnie, ale bramkarz 
zdołał sparować piłkę na rzut rożny. 
W 37. minucie kolejna kontra Vinety 
kończy się bramką na 3:0. Gospo-
darze próbowali poprawić rezultat, 
Bajerski ładnie dośrodkował do Sroki 
ten jednak nie sięgnął piłki.

Choć po przerwie Vineta naciskała 
nie była w stanie podwyższyć rezulta-

tu. Pomorzanin też na wiele nie mógł 
sobie pozwolić, do tego prześladował 
go pech. W 65. minucie na boisku 
pojawił się Maruszewski ale już trzy 
minuty później musiał je opuścić 
z powodu kontuzji. Dopiero w 80. 
minucie Fijałkowski po dośrodko-
waniu z rzutu rożnego uderzył celnie 
głową, ale bramkarz wybił piłkę na 
rzut rożny. Po chwili po kolejnym 
dośrodkowaniu piłka ponownie tra-
fiła do Fijałkowskiego, ten zdołał ją 
opanować, ale trafił w bramkarza. W 
ostatniej minucie a rajd lewą stroną 
zdecydował się Pastusiak, ale jego 
strzał minął bramkę.

Andrzej Garguliński
Do tego, że organizator rozgrywek 

czyli Zachodniopomorski Związek 
Piłki Nożnej nie nadąża za boiskowy-
mi wydarzeniami zdążyliśmy się już 
przyzwyczaić. Dlatego bez żadnego 
zdziwienia przyjęliśmy to, że na jego 
stronie internetowej nie ma jeszcze 
wyników sobotnio – niedzielnych 
meczów. Dlatego prezentowana dziś 
tabela przedstawia sytuacje po za-
kończeniu ubiegłorocznych meczów. 
Jednak ze względu na to, że minęło od 
nich kilka miesięcy zamieszczamy ją 
by przypomnieć kibicom jej układ.

Tabela:
1.  Świt Szczecin 16 39 61-14
2.  Vineta Wolin 16 33 59-23
3.  Polonia Płoty 16 32 49-33
4.  Piast Chociwel 16 30 44-37
5.  Mieszko Mieszkowice 15 30 25-14
6.  Stal Lipiany 16 30 59-38
7.  Kluczevia Stargard 16 29 55-39
8.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 16 28 48-33
9.  Kłos Pełczyce 16 28 50-23
10.  Sparta Gryfice 15 17 22-32
11.  KP Police II 16 16 47-58
12.  Pomorzanin Nowogard 16 16 30-61
13.  Arkonia Szczecin 16 13 18-59
14.  Odra Chojna 16 12 24-53
15.  GKS Mierzyn 16 9 17-61
16.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 16 8 28-58

W Płotach z Polonią
Na najbliższą sobotę zaplanowany 

jest kolejny ligowy mecz Pomorzanin. 
Nasza drużyna ma się tego dnia zmie-
rzyć w Płotach z tamtejszą Polonią. 
I wiele wskazuje, ze ten mecz się 
odbędzie, bo o ile my wyglądają przez 
okno widzimy prawdziwie zimowy 
krajobraz to już w Płotach niemal 
nie ma śniegu.

Jesienią z potyczki obu zespołów 
zwycięsko wyszła – co nie jest żad-
nym zaskoczeniem – Polonia wy-
grywając w Nowogardzie 2:1. Z kolei 
tegoroczne rozgrywki rozpoczęła od 

porażki w Lipianach ze Stalą 1:2. Ak-
tualnie z 29 punktami zajmuje pięta 
pozycję w tabeli.

Początek meczu o godzinie 15.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Arkonia Szczecin - Piast Chociwel, 

KP Police II - Odra Chojna, Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój - Świt Szczecin, 
Kluczevia Stargard - Mieszko Miesz-
kowice, Hutnik EKO TRAS Szczecin 
- Kłos Pełczyce, Sparta Gryfice - Stal 
Lipiany , Vineta Wolin - GKS Mie-
rzyn.

Andrzej Garguliński

UKS Trójka - Niebieska Team Nowogard – Olimpijczyk Draw-

sko 36 : 44 (13 : 8, 10 : 13, 5 ;12, 8 : 10)

Porażka z Drawskiem
Kolejną porażkę zanotował koszykarni Trójki – Niebieskiej Team w Za-

chodniopomorskiej Lidze Koszykówki Młodziczek.

W ósmej kolejce nasze koszykarki 
podejmował wicelidera rozgrywek 
Olimpijczyka Drawsko Pomorskie. 
Po zaciętym i emocjonującym meczu 
nasze koszykarki uległy o rok star-
szym zawodniczkom z Drawska 36 : 
44, choć jeszcze do przerwy prowa-
dziły 23 : 21. Niestety,  trzecią kwartę 
goście wygrali ośmioma punktami, i 
w głównej mierze to zdecydowało o 
końcowej porażce.

„Mam mały niedosyt. – powiedział 
po meczu trener Rafał Rożek - Zagra-
liśmy dobre zawody, ale przy trochę 
lepszej skuteczności można było wy-
grać ten mecz. Szczególnie bolą pudła z 
pod samego kosza. Oba zespoły mocno 
broniły a nam jak zawsze w meczach 
ze starszym przeciwnikiem zabrakło w 
końcówce siły. Mamy trochę chorób i 

kontuzji, ale myślę, że uda się wyleczyć 
wszystko do następnych spotkań. Teraz 
po Świętach jedziemy na Ogólnopolski 
Turniej Koszykówki Młodziczek do 
Drawska i tam podczas turnieju za-
gramy mecz ligowy z Radowem.”

UKS Trójka – Niebieska Team 
zagrała w skłądzie: Sosnowska Klau-
dia (9pkt), Podleś Karolina (7pkt),  
Korpa Justyna (6pkt), Ostaszewska 
Nicole (5pkt), Wójcik Ela (4pkt) oraz 
Pabisiak Agnieszka (3pkt), Soska 
Izabela (2pkt), Majcherczak Justyna, 
Kubowicz Dominika, Szwabowicz 
Agata.

Wyniki VIII kolejki:
Mini Gier Radowo Małe – UKS 16 

Koszalin 45:50, Kusy Szczecin – Ko-
twica 50 Kołobrzeg 91:39.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Porażka lidera
W środę po raz jedenasty w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

zagrały ze sobą drużyny rywalizujące w halowej lidze piłkarskiej LZS. Nie 
obyło się bez kilku niespodzianek.

Dla lidera z Ostrzycy pojedynek 
z czwartym w tabeli Wyszomie-
rzem miał być stosunkowo łatwą 
przeprawą. Stało się jednak inaczej. 
Wyszomierz wygrał 1:0 i awansował 
na drugą pozycję w tabeli. Nadal 
prowadzi jednak Ostrzyca. Za jeszcze 
większą niespodziankę należy uznać 
porażkę jednego z faworytów czyli 
Błotna z rozgrywkowym średniakiem 
ze Słajsina. Błotno spadło z podium, 
a wdarł się na nie Wołowiec, który 
wygrał z Miętnem 2:0.

Wyniki kolejki:
Nowogard – Długołęka 2:1,
Jarchlino – Żabowo 2:1,
Karsk – Dąbrowa 3:0 w.o.
Sikorki – Wierzbięcin 0:1,
Miętno – Wołowiec 0:2,
Kulice – Wojcieszyn 0:1,
Oldboje – Osowo 0:0,
Słąjsino – Błotno 1:0,
Ostrzyca – Wyszomierz 0:1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Ostrzyca 12 28 26-6,
2. Wyszomierz 12 27 34-7,
3. Wołowiec 12 26 31-10,
4. Błotno 12 25 17-10,
5. Miętno 12 25 19-12,
6. Osowo 12 24 19-8,
7. Jarchlino 12 22 17-8,
8. Słajsino 12 22 22-8,
9. Karsk 12 22 18-7,
10. Oldboje 12 19 17-10,
11. Kulice 12 12 10-21,
12. Nowogard 12 10 12-23,
13. Wojcieszyn 12 10 8-23,
14. Sikorki 12 10 8-22,
15. Długołęka 12 10 7-13,
16. Wierzbięcin 12 9 8-30,
17. Dąbrowa 12 7 9-23,
18. Żabowo 12 1 3-33.
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MEBLE
dywany, obrazy, wyposażenie wnętrz

Transport gratis na terenie miasta Serdecznie zapraszamy

PIWNICA BIEDRONKA

NIE PRZEPŁACAJ - KUPUJ TYLKO U NAS

CM

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

• 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•

P.H. HURTPOL w Nowogardzie 
hurtownia wyposażenia łazienek 

zatrudni 
przedstawiciela handlowego. 

Teren działania:  woj. lubuskie, dolnośląskie
Zadania przedstawiciela handlowego: 
sprzedaż i promocja towarów firmy na powierzonym terenie
Wymagania:
Wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B i doświadczenie w 
prowadzeniu pojazdów, dyspozycyjność, mile widziane 
doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferty: kadry@hurtpol.pl

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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Budowa bloku komunalnego 

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

Kropla w morzu potrzeb

REKLAMA

W tym miejscu, przy ulicy Reja, 
powstanie nowy blok komunalny.
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KALENDARIUM
28 MARCA
Imieniny: Aleksander, Do-
roteusz, Gedeon, Guntram, 
Ingbert, Jan, Joanna, Kastor, 
Krzesisław, Krzysław, Mala-
chiasz, Malkolm, Pryskus, 
Rogacjusz i Rogat 
1945 - II wojna światowa: 
wojska radzieckie i polskie 
wkroczyły do Gdyni.

29 MARCA
Imieniny:  Bertold, Cyryl, Eu-
stacjusz, Eustazja, Eustazjusz, 
Eustazy, Ludolf, Ludolfina, 
Marek, Satur, Satura, Stefan, 
Teodor i Wiktoryn

30 MARCA
Imieniny: Amadea, Amade-
usz, Amelia, Aniela, Często-
bor, Dobromier, Jan, Joachim, 
Kwiryn, Kwiryna, Leonard, 
Leonarda, Litobor, Mamertyn, 
Mamertyna, Piotr i Zozym
1939 - Wielka Brytania udzie-
liła Polsce gwarancji bezpie-
czeństwa.
1945 - II wojna światowa: 
wojska radzieckie i polskie 
zdobyły Gdańsk.

31 MARCA
Imieniny:  Amos, Balbina, Be-
niamin, Bonawentura, Dobro-
miera, Dobromira, Dobromirz, 
Gwido, Gwidon, Joanna, Kirył, 
Korneli, Kornelia i Myślidar  
1831 - Powstanie listopado-
we: miała miejsce bitwa pod 
Dębem Wielkim.
1924 - Początek strajku 150 
tysięcy górników Zagłębia i 
Górnego Śląska.

REKLAMA

Nigdy nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach

Z powodu śmierci

Bożenki Błażewicz
serdeczne wyrazy współczucia

Władkowi oraz jego synom i całej rodzinie

składa
pogrążona w smutku rodzina Szychowskich

KONDOLENCJE

Danilewski do Ratusza, 
Fedorczuk-Smolira do Rady Powiatu

W wyniku koalicyjnych uzgodnień 
pomiędzy władzami Platformy Oby-
watelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego wakujące po Arturze 
Gałęskim (objął urząd Zachodnio-
pomorskiego Kuratora Oswiaty) 
stanowisko zastępcy burmistrza No-
wogardu obejmie Artur Danilewski 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. 

Ponieważ A.Danilewski jest również 
radnym powiatowym musi zrzec się 
mandatu. Na dyrektora szkoły roz-
pisany zostanie konkurs, a wakujące 
w Radzie Powiatu miejsce radnego 
zajmie Anna Fedorczuk- Smolira , 
która podczas wyborów samorządo-
wych uzyskała drugi po Danilewskim 
wynik.

Rezygnację Artura Danilewskiego 
i ślubowanie od nowej radnej musi 
przyjąć Rada Powiatu na swej Sesji. 
Z kalendarza wynika, że rezygnację 
przyjmie w kwietniu, a pani Fedor-
czuk – Smolira obejmie mandat 
radnego w czerwcu.

LMM

Terenówką w ciężarówkę
W miniony czwartek doszło do groźnego w 

skutkach wypadku, w wyniku którego ucier-
piała młoda kobieta.

Do zdarzenia doszło około godziny dziewią-
tej. Na drodze między Osiną a  Przypólskiem 
kierująca land rover 31-letnia Beata B. na łuku 
drogi nie dostosowała prędkości do warunków 
panujących na drodze, straciła panowanie 
nad swoim pojazdem i zderzyła się czołowo z 
nadjeżdżającą z przeciwka ciężarówką marki 
DAF. Kobieta w stanie ciężkim została prze-
transportowana śmigłowcem do szpitala w 
Szczecinie. Kierujący samochodem ciężarowym 
nie odniósł żadnych obrażeń. 

ag

Zamknięty przejazd kolejowy
Ze sporymi utrudnieniami w ruchu drogowym 

od środy spotykają się kierowcy poruszający się 
ulicami Nowogardu. 

Od środy rano zamknięty jest przejazd kolejowy 
przy ulicy Batalionów Chłopskich. Trwa tam remont 
torów i w związku z ruchem kolejowych maszyn bu-
dowlanych, co chwilę zamykany jest drugi przejazd, 
przy ulicy Bohaterów Warszawy. Utrudnienia te 
potrwać mogą nawet do piątku. Pokazują one dosko-
nale, jak problematyczne jest nawet najdrobniejsze 
zachwianie układu komunikacyjnego miasta.

Remontowany odcinek torów zniszczony został 20 
marca ubiegłego roku. Wówczas wykoleił się tam po-
ciąg towarowy.                                                       ag
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KREDYTY BANKOWE

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni

już w sprzedaży 
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

REKLAMA

Wyniki Otwartego Konkursu 
Ofert     

W dniu 13 marca 2008r. odbyło się posiedzenie zespołu konsultacyjnego 
ds. organizacji pozarządowych powołanego Zarządzeniem Burmistrza No-
wogardu w sprawie oceny wniosków na ogłoszony konkurs ofert dotyczących 
realizacji zadań publicznych Gminy Nowogard. Zespół zaproponował, a 
Burmistrz Nowogardu zatwierdził następujące oferty:

W zakresie ochrony środowiska:
1. Związek Harcerstwa Polskiego 

Nowogard: „Zielona Kuźnia”- Żyje-
my bliżej natury”. Przyznano dofinan-
sowanie w kwocie 6 000,00 PLN.

2. LOP Zarząd Okręgu w Szcze-
cinie: Program Edukacji Proekolo-
gicznej Ligi Ochrony Przyrody dla 
Gminy Nowogard w roku 2008 pt.” 
Z Przyrodą Za Pan Brat”. Przyznano 
dofinansowanie w kwocie 18 000,00 
PLN.

3. Koło Pszczelarzy w Nowogar-
dzie: Promocja naturalnego miodu 
i produktów pszczelich na Ziemi 
Nowogardzkiej. Przyznano dofinan-
sowanie w kwocie 5 400,00 PLN.

W zakresie opieki społecznej:
1. Polski Komitet Pomocy Spo-

łecznej w Nowogardzie: Opieka 
Społeczna na terenie Miasta i Gminy.  
Przyznano dofinansowanie w kwocie 
12 500,00 PLN.

2. PCK Zarząd Rejonowy w No-
wogardzie: Działalność w zakresie 
prowadzenia opieki społecznej na 
terenie Gminy Nowogard. Przyznano 
dofinansowanie w kwocie 14 300,00 
PLN.

W zakresie prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i mło-
dzieży:

1. Stowarzyszenie „Antonówka” w 
Błotnie: „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”. Przyznano dofinansowanie w 
kwocie 8 000,00 PLN.

W zakresie wspierania inicjatyw 
społecznych i koordynowania pracy 
organizacji pożytku publicznego:

1. Nowogardzkie Forum Or-
g a n i z a c j i  Po z a r z ą d ow y c h  w 
Nowogardzie:„Wspieranie organi-

zacji pozarządowych-budowa i roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego”. 
Przyznano dofinansowanie w kwocie 
16 000,00 PLN

2. Centrum Edukacji i Przedsię-
biorczości „Profit” w Nowogardzie: 
Wspieranie inicjatyw społecznych w 
zakresie wykorzystania nowoczes-
nych technik informacyjnych przez 
organizacje pożytku publicznego. 
Przyznano dofinansowanie w kwocie 
7 000,00 PLN.

Podajemy także wykaz organi-
zacji, które nie otrzymały dofinan-
sowania:

1. W zakresie ochrony środowi-
ska:

- Koło Gospodyń Wiejskich w 
Karsku; projekt „Nasza wieś – naszą 
wizytówką”.

2. W zakresie opieki społecznej:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Błotna 

„Antonówka”; projekt: „Pomoc dla 
Maćka –Chcę chodzić i biegać jak 
inni”.

- Stowarzyszenie Rodzin Katoli-
ckich, Koło w Nowogardzie; projekt: 
„Prowadzenie Punktu Konsultacyj-
nego Interwencji Kryzysowej”.

3. W zakresie prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i mło-
dzieży:

- Związek Harcerstwa Polskiego 
Nowogard; projekt: ”Organizacja 
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Nowogard”. 

Przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, których oferty wyzna-
czono do dofinansowania, podpiszą  
umowy i ustalą jednocześnie zasady 
realizacji i monitoringu ww. zadań. 

LMM
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Budowa bloku komunalnego

Kropla w morzu potrzeb
Wkrótce rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę bloku komunalnego, 

w którym zamieszka dwanaście rodzin oczekujących na mieszkanie socjalne. 
Niestety, te dwanaście lokali to zaledwie kropla w morzu potrzeb.

Trzynaście lat czekania na miesz-
kanie.

Obecnie gmina Nowogard posiada 
621 mieszkań komunalnych. 141 z 
nich to mieszkania socjalne, a więc 
mające niższy standard a tym sa-
mym czynsz. Zasób tych mieszkań 
systematycznie się zmniejsza. Jeszcze 
na początku lat dziewięćdziesiątych 
gmina miała około 1500 takich lokali, 
ale od tego czasu wielu najemców 
skorzystało z możliwości ich wy-
kupienia po preferencyjnej cenie. 
Obowiązująca obecnie uchwała po-
zwalająca wykupić lokal za 1 procent 
jego wartości rynkowej sprawiła, że 
w samym roku 2007 wykupiono 98 
mieszkań. W tym roku skorzystało z 
tego już 49 najemców.

Zasób mieszkań się kurczy, a lista 
oczekujących ciągle rośnie. W ciągu 
roku gmina jest w stanie przyznać 
zaledwie około dziesięciu mieszkań.

Lista oczekujących to właściwie 
dwie listy. Na pierwszej są osoby 
oczekujące na mieszkanie komunalne 
docelowe. Inaczej mówiąc są to osoby, 
chcące wynająć od gminy mieszkanie 
na czas nieokreślony. By to zrobić nie 
mogą posiadać tytułu prawnego do 
innego mieszkania, zamieszkiwać na 
terenie naszej gminy (bez konieczno-
ści meldunku), być w trudnej sytuacji 
mieszkaniowej i spełniać kryteria 
dochodowe. Ta lista liczy 43 nazwiska 
a czas oczekiwania to siedem – osiem 
lat. Znacznie gorsza sytuacja jest na 
liście oczekujących na mieszkanie 
socjalne. Jest na niej 131 nazwisk a 
najstarsze wnioski zostały złożone 
w 1995 roku. Zgodnie z uchwałą 
pierwszeństwo najmu mają osoby, 

które po uzyskaniu pełnoletności 
opuściły domy dziecka, mieszkają 
w pomieszczeniu niespełniającym 
wymogów pomieszczenia przezna-
czonego dla ludzi, mających wyrok 
eksmisji, ofiarom klęsk żywiołowych, 
pożarów czy katastrof budowlanych 
oraz mieszkających w budynkach 
przeznaczonych do rozbiórki. I tak 
właśnie wygląda ta lista. Pierwsze 
sześć miejsc przypada wychowankom 
domów dziecka.

Baraki czy blok?
W Goleniowie powstało osiedle ba-

raków pełniących funkcję mieszkań 
socjalnych. U nas ten pomysł forso-
wał m.in. radny Krzysztof Kosiński. 
Gmina jednak zdecydowała się na 
budowę bloku. 

„Są zwolennicy i przeciwnicy takie-
go rozwiązania. Lokale w barakach, 
czyli takich kontenerach często nie 
zadowalają mieszkańców choć oni 
nie mogą mieć zbyt dużych wymagań. 
Tam często jest spora wilgoć, a poza 
tym trzeba doprowadzić wodę, kana-
lizację i wszystkie media. To się wiąże 
ze sporymi kosztami. Taki budynek jak 
my budujemy jest trwalszy, a baraki 
wystarczą na 15 może 20 lat.” - mówi 
kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Tadeusz Fiejdasz

Budować i pozyskiwać.
Obowiązek zapewnienia lokalu 

zastępczego osobom mającym nakaz 
eksmisji przypada gminie. A co jeśli 
nie ma wolnych lokali? Trzeba płacić 
odszkodowania.

„Jeśli jest wyrok o eksmisję, a gmina 
nie ma lokalu to temu wierzycielowi 

np. spółdzielni mieszkaniowej czy pry-
watnemu właścicielowi, służy prawo 
do odszkodowania. I my już takie 
odszkodowania płacimy. Aktualnie 
płacimy za osiem lokali socjalnych, 
których nie ma. Wierzycielem jest 
spółdzielnia mieszkaniowa, która 
ma wyroki dla swoich członków, 
którzy nie płacą czynszu. I niestety, 
musimy przelewać pieniądze na ich 
konto. Spisaliśmy odpowiednie umo-
wy, wynegocjowaliśmy nieco niższe 
opłaty. Rocznie jest to około 80 – 100 
tys. zł.” – mówi kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej. Wysokość 
odszkodowania wynosi tyle ile pełna 
opłata za korzystanie z mieszkania.

Rozwiązaniem problemu może być 
tylko zwiększanie zasobów mieszka-
niowych. Można to zrobić pozyskując 
lokale od skarbu państwa czy Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej. 

W poprzednich latach udało się 
zaadaptować na mieszkania m.in. 
budynek szkoły w Jarchlinie. Niestety, 
ostatnio gmina nie może poszczycić 
się takimi osiągnięciami. Inną moż-
liwością jest oczywiście budowanie 

nowych budynków. Blok, na którego 
budowę przetarg zostanie wkrótce 
rozstrzygnięty, ma być oddany do 
użytku jeszcze w tym roku. Koszt 
jego budowy wyniesie około 2 mln. 
zł. Wliczone są w to koszty podłącze-
nia wszelkich instalacji. Dzięki temu 
koszt budowy drugiego bloku, który 
powstanie w jego sąsiedztwie będzie 
niższy o około 800 tys. zł.. Podobnie 
jak trzeci. 

„Nowy blok budowany jest jako 
mieszkania socjalne, choć będą miały 
pełen standard. I dlatego nie będzie-
my przyznawać ich lokatorom po 
eksmisjach. Będziemy robić pewnego 
rodzaju roszadę. Nowe mieszkania 
będziemy proponować lokatorom, 
którzy regularnie płacą czynsz, oni 
będą zwalniać te mieszkania o niskim 
standardzie, gdzieś na wioskach i 
te będziemy przyznawać ludziom z 
eksmisji.” - mówi Fiejdasz.

Trzy nowe budynki to zaledwie 36 
mieszkań. Problemu z pewnością nie 
rozwiążą, ale poprawią sytuację 36 
rodzinom. To też jest ważne.
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Poprzedni blok komunalny oddano do użytku w listopadzie 2003 r.

I LO

Europejskie partnerstwo 
szkół eTWINNING

Od ponad roku I LO bierze aktywny udział w programie eTwinning. Jest 
on główną akcją  unijnego programu eLearning i promuje współpracę szkół 
z całej Europy przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Dzięki Inter-
netowi szkoły mogą w prosty sposób tworzyć i wspólnie realizować projekty 
z różnych dziedzin. 

Obecnie wspólnie z naszym part-
nerem – wenecką szkołą średnią  
Istituto Magistrale 

„N. Tommaseo”  realizujemy pro-
jekt pt. „Culture Storm”. Oto jak pro-
jekt opisują jego uczestnicy:

ETwinning jest to projekt, który ma 
celu komunikację z ludźmi z innych 
krajów. Piszemy lub rozmawiamy na 
Skypie na różne tematy w języku an-
gielskim, co pozwala nam poznać ich 
kulturę i zachowania. Doskonalimy 
przez to znajomość języka angielskie-
go. Nie musimy wstydzić się naszych 
błędów, ponieważ oni również są na 
podobnym poziomie. Poza tym, nie 

widzimy się i nie jesteśmy nieśmiali. 
Udział w tym projekcie jest dla nas 
dobrą zabawą i świetnym doświad-
czeniem!

 W pierwszej części projektu uczest-
niczyło kilkunastu chętnych uczniów 
z obecnych klas: III c i  II b. W tym 
roku we współpracę zaangażowana 
jest już cała klasa II b pod opieką Mał-
gorzaty Juszkiewicz. Realizowany był 
również projekt niemieckojęzyczny 
ze szkołą  z Rostocku, uczestniczyły w 
nim również wyżej wymienione klasy 
wraz z opiekunem, Moniką Werner 
- Tomasikiewicz. 

informacja własna

Giełda Rozmaitości 
i Osobliwości

Klub Kolekcjonera zaprasza w 
dniu 30 marca 2008 r (niedziela) w 
godz.11.00 – 13.00 na Giełdę Rozma-
itości i Osobliwości do Nowogardz-
kiego Domu Kultury.

W programie tradycyjnie – prezen-
tacja, wycena, sprzedaż i skup wszel-
kich przedmiotów kolekcji: książek, 

monet, banknotów, katalogów, kla-
serów, kart telefonicznych itp.

Oczekujemy na wszystkich „pozy-
tywnie zakręconych”, a szczególnie 
na młodzież.

Mile widziani członkowie Koła Fi-
latelistycznego i Numizmatycznego.

Zarząd Klubu



528-31.03.2008 r. 

Informujemy, że   

28 marca 2008 r.
piątek w godz.  8.15 - 9.15 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

(Podkowa obok “sklepu krzemienna”)

RATY NA DOWÓD OSOBISTY

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Cenny dar krwiodawców
Krew jest równie cennym jak deficytowym darem. Ciągle jest jej mało. Stąd 

pojawiające się co jakiś czas w mediach kampanie promujące krwiodawstwo, 
do których włączają się znane osobistości. Niestety, nie zawsze ich efektem 
są rzesze nowych dawców. Przyczyny tego są często prozaiczne.

Niedawno z ust mieszkańca Nowo-
gardu usłyszałem zdanie, że jeszcze 
niedawno chciał oddawać krew, ale 
gdy dowiedział się, że za każdym 
razem będzie musiał jeździć do Gole-
niowa, to zwyczajnie mu się odechcia-
ło. Z dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że nie jest to opinia 
odosobniona. Tym samym odpływa 
nam wiele cennego daru. A jeszcze 
niedawno wygłoszenie takiej opinii 
byłoby nieuzasadnione.

Trochę historii
Klub Honorowych Dawców Krwi 

Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Nowogardzie powstał 27 listopada 
1974 roku. W przyszłym roku będzie 
obchodził 35-lecie swojego istnienia. 
Od początku działalności jego preze-
sem jest Zdzisław Szmit. Klub działa 
prężnie. Na przypadające w 2004 roku 
30-lecie istnienia nowogardcy krwio-
dawcy mogli się poszczycić 15 tys. 
litrów oddanej krwi. Niestety, w tym 
samym 2004 roku, 1 lipca, decyzją 
Ministerstwa Zdrowia nowogardzki 
punkt krwiodawstwa podobnie jak 
dziesiątki innych przestał istnieć. 

„Nowogardzki punkt krwiodawstwa 
został zamknięty między innymi ze 
względu na złe warunki lokalowe.” 
- tłumaczy dziś dyrektor Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa w 
Szczecinie.

Pierwsze sygnały o możliwości 
zamknięcia nowogardzkiego punktu 
zaczęły się pojawiać już w 2002 roku. 
Prezes postanowił zacząć działać. 
Oczywiście nie sam. W akcję ratowa-
nia punktu włączyło się wiele osób. 
Ówczesny dyrektor szpitala Wojciech 
Włodarczyk przekazał pomieszczenie, 
Marek Antczak z Urzędu Miasta bez-
płatnie opracował projekt techniczny 
adaptacji pomieszczeń garażowych, 
wszelkie pozwolenia zostały zała-
twione, nowogardzcy przedsiębiorcy 
zaoferowali pomoc materiałową i fi-
nansową, sami krwiodawcy – do mu-
rarzy przez elektryków po fachowców 
od robót wykończeniowych – mieli 
pracować bezpłatnie. W ciągu dwóch 
miesięcy wszystko udałoby się zrobić 
własnym sumptem. Wszystko na nic. 
Punkt zostaje zamknięty.

„U nas bardzo szybko się likwiduje, 
a odtworzyć cokolwiek jest bardzo 
trudno. – mówi Zdzisław Szmit – Czy 
jest nadzieja na powrót punktu krwio-
dawstwa do Nowogardu? Mam pewne 
wątpliwości. Ja wiem jedno, gdyby 
teraz zapadła decyzje, że ten punkt 
jednak powstanie to jestem przeko-

nany, że dyrektor szpitala, burmistrz, 
przedsiębiorcy i krwiodawcy ponownie 
włączają się do pomocy i byśmy go 
stworzyli.”

Dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa również nie widzi 
zbyt dużo szans: „Nie byliśmy w stanie 
utrzymać poprzedniej sieci punktów 
krwiodawstwa. W tej chwili na terenie 
województwa istnieje dwanaście takich 
punktów i to jest ilość wystarczająca. 
Tę sieć staraliśmy się tak rozlokować, 
aby w jednym powiecie był jeden od-
dział. Nie do końca się to udało. Jeżeli 
chodzi o krwiodawców z Nowogardu 
mogą pojechać do Goleniowa czy do 
Gryfic  i zostaną im zwrócone koszty 
dojazdu.” – mówi Jarosław Nowak.

Krwiodawca po godzinach
W czasach gdy w naszym mieście 

istniał punkt krwiodawcy oddawali 
tam około 400 litrów rocznie. Dziś 
członkowie nowogardzkiego klubu 
oddają około 100 litrów krwi w ciągu 
dwunastu miesięcy.

„Często spotykam się z takimi opi-
niami, że te dojazdy do punktów 
krwiodawstwa są niedobre. Trochę się 
z tym zgadzam. Mój syn powiedział, 
że nie odda krwi dopóki punkt krwio-
dawstwa nie wróci do Nowogardu. A 
on oddał już prawie dziesięć litrów.” 
– mówi Szmit.

To nie jedyny problem. O tym, 
że krew jest niezwykle cennym da-
rem wiedzą prawie wszyscy. Nawet 
ustawodawca zdecydował, że osobie 
oddającej krew należy się płatny dzień 
wolny od pracy. Nie wszyscy jednak 
to doceniają. 

„Ten przepis funkcjonował już pięt-
naście – dwadzieścia lat temu. – mówi 
Zdzisław Szmit – Teraz został tylko 
przepis, bo w wielu przypadkach jest 
martwy. W czasach, gdy zdecydowana 
większość pracodawców to pracodawcy 
prywatni wielu krwiodawców słyszy 
od nich, że oddawanie krwi jest ich 
prywatna sprawą, więc mogą robić to 
po południu. Nie zaliczają im dniówki, 
mimo, że jest to uregulowane prawem. 
To jest jakiś paradoks. Ci ludzie nie 
zdają sobie sprawy, do kogo mówią 
i o czym mówią. Myślą, że ich to 
nie dotyczy. Zaczynają to rozumieć 
dopiero wówczas, gdy dotyka to ich 
samych bądź osoby z ich otoczenia, 
gdy jest potrzebna krew. Zdarzało się, 
że miałem telefony nawet w nocy i 
ściągałem krwiodawców do oddawa-
nie krwi. Wiele osób dopiero wówczas 
zaczyna zdawać sobie sprawę, czym 
jest krew.”

Coś optymistycznego
Takie ciosy mogłyby rozbić niejed-

ną organizację, ale nie krwiodawców, 
ani tym bardziej ich szefa, niezwykle 
energicznego człowieka. Co roku 
pojawia się – nomen omen – młoda 
krew. PCK organizuje konkurs dla 
szkół ponadgimnazjalnych. W tego-
rocznej edycji po raz pierwszy wezmą 
udział uczniowie wszystkich szkół.

W przyszłym roku Klub Honoro-
wych Dawców Krwi w Nowogardzie 
obchodzić będzie 35 lecie swojej 
działalności. Ta uroczystość raczej nie 
będzie zagrożona. Zdzisław Szmit wy-
ciąga ze swojego archiwum wycinek 
z „Dziennika Nowogardzkiego” z 17 
grudnia 2004 roku, z relacji ówczes-
nego jubileuszu.

„Niech pan spojrzy na listę sponso-
rów. – wskazuje liczące ponad dwa-
dzieścia nazw i nazwisk zestawienie 
– Dla ciekawości powiem, że w 2004 
roku z okazji 30-lecia żebrałem tyle 
upominków i pieniędzy ile zarząd okrę-
gowy krwiodawstwa ma na cały rok. 

Jak mówi sam o sobie, ma taki cha-
rakter, że gdy go wyganiają drzwia-
mi to wchodzi oknem. Przy takiej 

działalności jest to niezbędnie. Choć 
krwiodawcy cieszą się niemalejącym 
poparciem samorządowców, przed-
siębiorców i zwykłych ludzi, nie 
oznacza to, że można już spocząć na 
laurach. Członkowie Klubu działają 
próbując zarażać ideą oddawania 
krwi innych.

Chętnie korzystają z pośrednictwa 
mediów. 

Wspomniany na początku mój 
rozmówca, potencjalny krwiodawca, 
obawiał się, że zaczynając oddawać 
krew nie będzie mógł tego skoń-
czyć, że organizm przywyknie do 
produkowania większej ilości krwi 
i jej oddawanie stanie się dla niego 
koniecznością.

„To jest mit. Na dowód tego po-
wiem, że w pewnym okresie poważnie 
zachorowałem. Gdy po trzech skoń-
czyłem leczenie zwyczajnie wróciłem 
do oddawania krwi. – kategorycznie 
stwierdza prezes nowogardzkich 
krwiodawców, mając nadzieję, że tym, 
samym zachęci kogoś bądź rozwieje 
czyjeś wątpliwości. 
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PCK - podziękowania
Zarząd Rejonowy PCK składa podziękowania za udział w ogólnopolskiej 
akcji pod hasłem „Wielkanoc z PCK” następującym placówkom 

oświatowym:
- Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie,
- Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie,
- Szkole Podstawowej w Błotnie,
- Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie,
- Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie,
- Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie.

Kierownik ZR PCK w Nowogardzie
Małgorzata Bielska

Coroczne spotkanie honorowych dawców krwi

Memoriał Romana Tomczyka
Dnia 30 marca o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 rozpocznie się 

Memoriał Romana Tomczyka w piłce siatkowej mężczyzn.
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd Miejsko-Gminny Zrzeszenia LZS
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Największy polski program zatwierdzony przez Komisję 

Europejską.

Miało być tak pięknie!
Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2007-2013
jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie 
stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 
spójności terytorialnej. Główny cel programu będzie realizować dwa cele 
horyzontalne wymienione w NSRO:

- Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. Cel ten będzie 
wspierany głównie przez duże inwestycje z zakresu rozbudowy sieci trans-
portowej, ochrony środowiska, infrastruktury energetycznej, zwiększenia 
potencjału kulturowego, szkolnictwa wyższego i ochrony zdrowia.

 - Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel ten będzie 
realizowany w ramach wyodrębnionej osi priorytetowej, mającej na celu 
włączenie w system transportowy największych ośrodków miejskich na 
wschodzie. Będzie to uzupełnieniem Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej. 

Jednym z najważniejszych źró-
deł finansowania przedsięwzięć w 
ochronę środowiska w Polsce, w no-
wym okresie programowym na lata 
2007-2013 jest Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 
Jest to największy z punktu widzenia 
dostępnych środków program opera-
cyjny nie tylko w Polsce, ale także w 
całej Unii Europejskiej. 

Na jego realizację w latach 2007–
2013 Polska otrzyma z unijnego 
budżetu prawie 28 mld euro, z czego 
na inwestycje w ochronę środowiska 
przeznaczone będzie ok. 5 mld euro. 
Środki unijne na PO Infrastruktura 
i Środowisko pochodzą z dwóch 
źródeł finansowania – z Funduszu 
Spójności (22,2 mld euro) oraz z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (5,7 mld euro).

W zakresie ochrony środowiska 
przewidziano dofinansowanie dla 
dużych inwestycji komunalnych, 
inwestycji ekologicznych w przed-
siębiorstwach, projektów ochrony 
przyrody i bezpieczeństwa ekologicz-
nego, a także edukacji ekologicznej. 
Wsparcie z Programu otrzymają 
zarówno samorządy i przedsiębior-
cy, jak również m.in. organizacje 
pozarządowe, parki narodowe i Lasy 
Państwowe.

14 listopada 2007 r. ukazało się 
Obwieszczenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego 

z dnia 12 października br. ws. listy 
projektów indywidualnych dla POIiŚ 
2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidu-
alnych Projektów Kluczowych w 
ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007 
-2013     
Województwo zachodniopomorskie  
Nr na  liście krajowej projektów pod-
stawowych:

- 88 - Uporządkowanie gospodarki 
wodno -ściekowej na terenie miasta 
gminy Kamień Pomorski koszt 34 
mln euro,  dofinansowanie 20,23 mln 
euro, realizacja w latach 2008-2010

- 89 - Uporządkowanie gospodarki 
wodno -ściekowej na obszarze 

Związku Gmin Wyspy Wolin 
Koszt - 33,46 mln euro, dofinan-

sowanie - 19,91mln euro, w latach 
2009-2012

- 90 - Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie miasta i gminy Goleniów 

Koszt - 22,88mln euro, dofinanso-
wanie - 13,61 w latach 2007-2010

- 324 - Utworzenie sprawnego 
kompleksowego systemu gospodarką 
odpadami (Szczecin)

Koszt - 80,00 mln euro, dofi-
nansowanie - 44,00 mln euro, lata 
2009-2011

- 325 - Budowa instalacji mecha-
niczno-biologicznego unieszkodli-
wiania odpadów na składowisku w 
Łęczycy (Stargard Szczeciński)

Koszt - 20,42 mln euro,  dofi-
nansowanie - 11,23 mln euro, lata 
2009-2010

- 328 -  Budowa Regionalnego Za-
kładu Gospodarowania Odpadami  w 
Słajsinie - gmina Nowogard 

Koszt - 12,17 mln euro, dofinan-
sowanie - 6,69 mln euro, lata 2008-
2011

Na listach inwestycji rezerwowych 
były:

Numer na liście rezerwowej :
- 272 - Budowa i modernizacja 

sieci kanalizacyjnych w zlewni jeziora 
Miedwie 

- obszar  gminy Pyrzyce 
- 273 - Budowa i modernizacja 

sieci kanalizacyjnych w zlewni jeziora 
Miedwie 

 - obszar gminy Barlinek
- 274 - Budowa i modernizacja 

sieci kanalizacyjnych w zlewni jeziora 
Miedwie 

- obszar Związku Gmin Zlewni 
Jeziora Miedwie.

- 275 - Kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej dla 
aglomeracji wałeckiej.

- 276 - Budowa kanlizacji sanitarnej 
lewobrzeżnej części Szczecina.

Skąd tak metaforyczny tytuł? Ano 
stąd, że lista indykatywna jest już 
nieaktualna.

Informowaliśmy na naszych ła-
mach, że Platforma Obywatelska po 
dojściu do władzy listę przewróciła 
do góry nogami (czytaj skreślono 

większość pozycji). „Nasze” Słajsino 
też wypadło. Jakoś nikt nie potrafi 
wytłumaczyć dlaczego tak się stało. 
Projekty z naszego województwa po-
dałem w całości aby uzmysłowić Czy-
telnikom jak wielkie wyzwania przed 
nami, jak wielkie zaniedbania do od-
robienia i wreszcie jak ogromna praca 
wykonana przez samorządowców 
poszła na marne. Ale ważniejszy jest 
czas – ustalanie nowych priorytetów 
potrwa, pisanie kolejnych wniosków 
na konkursy ogłaszane co kwartał  też 
kosztuje.Znowu unijne pieniądze nie 
będą niewykorzystane? Znowu mnie-
mamy, minister wie lepiej…

LMM

Rozmylania „dociekliwskiego”

Pamiętajcie o ogrodach…
„Pamiętajcie o ogrodach, przecież 

stamtąd przyszliście...” - zacytowany 
fragment tekstu piosenki J. Kofty 
może sugerować, że życie ludzkie 
zaczęło się w biblijnym ogrodzie w 
Edenie. Może, ale czy musi?

Przecież prawdziwie ludzkie życie 
- z koniecznością zmagania się z 
poważnymi problemami, ale też 
z satysfakcją po ich rozwiązaniu 
- mogło zacząć się dopiero poza 
owym ogrodem! Zatem można się 
też zastanawiać nad tym, czy to bib-
lijne wygnanie było li tylko karą za 
nieposłuszeństwo? Gdyby tak miało 
być, to jak należałoby tę kwestię 
godzić z modlitwą ukrzyżowanego 
Jezusa: „Ojcze, odpuść im, bo nie 
wiedzą, co czynią.”? Przecież przed 
skosztowaniem zakazanego owocu 
Adam i Ewa jeszcze nie potrafili 
odróżnić zła od dobra (?).

Tego samego nie można ni-
estety powiedzieć o duchownych 
molestujących swych podopiec-
znych, 

o biskupach decydujących się 
publicznie bronić „wilka” tylko na 
podstawie własnych odczuć, nie 
wykazujących odpowiedniego zain-
teresowania odczuciami „owieczek”, 
o świeckich, którzy, mniej lub więcej 
świadomie, stanęli po stronie dos-
tojników kościelnych, okłamując 
innych, a może i siebie, że bronią do-
brego imienia Kościoła. Aż się prosi 
w tym miejscu wspomnieć o naszej 
społecznej mentalności, przejdźmy 
jednak do meritum. 

Przenieśmy się na tereny Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych w Now-
ogardzie, które (bodajże już tylko 
z jednym wyjątkiem) są zamykane 
dla przygodnych przechodniów czy 
spacerowiczów.

No cóż! Trzeba przyznać, że nie 
jest to nasz nowogardzki ewene-
ment. Pęd do zamykania się we 
własnych enklawach zatacza coraz 

szersze kręgi. Wielu nowobogack-
ich zamiast zabiegać o powszechne 
bezpieczeństwo, woli zamykać się 
w dobrze strzeżonych osiedlach. 
Czyżby...?

Muszę jednak stwierdzić, jako 
wieloletni miłośnik spacerów z pie-
skiem po ogrodowych alejkach, 
że działkowicze mieli (i mają w 
dalszym ciągu) poważne problemy 
z zabezpieczaniem swych działek 
przed złodziejami, chuliganami, a 
także przed innymi, nie potrafiącymi 
uszanować ich wysiłku, „gośćmi”. 
Muszę także przyznać, że niektórzy 
spacerowicze z pieskami stanowili 
dla wielu działkowiczów istotny 
problem.

Pomimo wszystko uważam, że 
taka, nie do końca przemyślana, 
forma rozwiązania wymienionych 
tu problemów jest niewłaściwa - bo 
niespójna, przez co niesprawiedliwa, 
a ponadto nieskuteczna. Na pewno 
uniemożliwiła spacery tym, którzy 
nie zamierzają łamać jakiegokolwiek 
prawa. Czy jednak uchroni właścicieli 
działek przed złodziejami i chuliga-
nami?

Abym był dobrze zrozumiany 
podkreślę, że nie jestem przeciwny 
zamykaniu bram i furtek działkowych 
na klucz, jednak dopiero wówc-
zas, gdy potencjalny chętny spoza 
działkowiczów, będzie mógł nabyć 
- choćby za odpowiednią opłatą, 
szczególnie w przypadku posiada-
nia pieska -okresowy abonament 
wstępu.

Takie rozwiązanie umożliwiłoby 
nowogardzianom nie posiadającym 
działki na korzystanie z przyjemności 
spacerowania po ogrodowych ale-
jkach, przy jednoczesnej partycypacji 
w kosztach utrzymania porządku na 
tych alejkach.

Czy to nie nazbyt wygórowane 
życzenie?

Lech Jurek
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W obiektywie  Jana Korneluka - Koniec  zimy - początek  wiosny 

 Witamy wśród nas...

Córka Sylwi Krawczyk 
ur. 19.03.08 z Nowogardu

WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Marioli Stasiak 
ur. 23.03.08 z Węgorza

Córka Anety i Mariusza 
ur. 23.03.08 z Wierzbięcina

Syn Katarzyny i Marcina 
ur. 25.03.08 z Radowa Małego

Córka Anny i Mariusza 
ur. 25.03.08 z Nowogardu

Syn Magdaleny i Andrzeja Kobus 
ur. 26.03.08 ze Szczecina

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
1 dziecko

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców



928-31.03.2008 r. 

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.

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

Masz problem 
z komputerem?
Profesjonalna pomoc. 

Szybko, tanio, solidnie.
Tel. 692 364 824

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

Tel. 091 39 22 165

REKLAMAREKLAMA

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
11.04.2008 r.

godz. 16.00
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

Pisane do szuflady
Dzisiaj z szuflady Jerzego Chodora wybraliśmy wiersz kojarzący człowieka 

z kotem. Czyż w prostych slowach nie pokazuje ludzkiej próżności?
Każdy z nas pragnie być głaskany i jednocześnie wolny.

Jestem kotem
Tak, jestem kotem! To nie schizofrenia
Lecz obiektywne moje spostrzeżenia.

Zawsze kroczę drogami własnymi,
A nie przez innych wytyczonymi.

Zatem nieczęsto podążam za tłumem,
Cenię swą niezależność i dumę..

Towarzystwo? Lubię mieć czasami
I przy tym wszystkim lubię być głaskany.

Gdy ktoś przemówi miłym słowem
To tak jakby głaskał mą głowę,

I czyni ze mnie szczęśliwą istotę…
Widać więc jawnie, ze jestem kotem!

Z tych względów o swe prawo walczę –
Niech nikt mi nie zabrania miauczeć!

Kwiecień 2001. 

W kinie „Orzeł”
OSTROŻNIE, POŻĄDANIE

Melodramat wojenny, 
thriller –  157’
Koprodukcja Chiny, Hongkong, 
USA, Tajwan
12 zł 

od 18 lat
28.03.2008 godz. 19.00
29.03.2008 godz. 19.00
30.03.2008 godz. 19.00
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

TOYOTA  NOWOGARD
MK.SP.ZOO

ZATRUDNI  
Księgową

oferty kierować  na adres:
kadry@toyotanowogard.pl   



1128-31.03.2008 r. 

OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Mieszkanie własnościowe 40 m kw, pod-

wyższony standard zamienię na większe 
lub mały dom z dopłatą. Tel. 516 184 902.

• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 pokojowego w 
Nowogardzie lub w okolicy umeblowane z 
AGD. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam segment domu na wsi. 7 km od 
Nowogardu, 3 pok., kuchnia, łazienka, pod-
dasze, działka. 65.000. 502 103 432.

• Redło – mieszkanie 2 pokojowe 42 m kw z 
działeczką, bud. gospod do remontu, ok. 
45 000. 501 307 666.

• Dom na wsi k/ Czermnicy przy lesie, 3 pok., 
kuchnia, 98 000. 507 101 191.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe o pow. 
67,7 m kw w bloku przy ul. 15 Lutego 15a. Tel. 
605 423 085 po 15.00.

• Kupię działkę budowlaną - Nowogard lub 
okolice lub dom do remontu. 664 726 394.

• Kupię domek, połowę domu, mieszkanie na 
I piętrze. W rozliczeniu może być mieszkanie 
67 m kw, IV piętro (ładne). Tel. 506 369 963.

• Sprzedam pół bliźniaka, 100 m kw podpiwni-
czony, centrum Nowogardu. Tel. 506 27 23 36 
po 16.00.

• Do wynajęcia pokój jednoosobowy. Tel. 091 
39 22 988 lub 698 84 30 40.

• Sprzedam działkę pod każdą budowę w Woj-
cieszynie pow. 30 arów. 697 987 825.

• Wydzierżawię stanowisko w zakładzie fryzjer-
skim. Tel. 091 39 21 664.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia lub do-
pilnuję mieszkania - minimum rok czasu. Tel. 
516 310 809.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 6 I 7 TYS. M KW. PRZY 
UL. W. REYMONTA I A. ASNYKA (NOWO-
GARD). 603 669 427.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3 pokojowe 
za gotówkę. 501 307 666.

• Dobra Nowogardzka – działka budowlana 
1400 m kw z budynkiem gospodarczym. 
65 000 zł. 502 103 432.

• Działkę inwestycyjną na wyjeździe z Nowo-
gardu na Stargard, ok. 3 ha, 17 zł/ m kw. Tel. 
502 103 432.

• Sprzedam działkę 29 arów. Tel. 501 509 694.
• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia, 2 

lub 1 pokojowe. 507 403 912.
• Do wynajęcia pokój jednoosobowy. Tel. 091 

39 22 988 lub 698 843 040.
• Wynajmę mały lokal w centrum Nowogardu 

– fryzjer, tipsy, krawiec lub inna działalność. 
Tel. 691 125 617 lub 091 39 26 800 wieczo-
rem.

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie lub domek, 
może być w okolicy ewentualnie zamiana na 
dwupokojowe w Szczecinie. Tel. 668 351 314.

• Poszukuję lokalu do wynajęcia w centrum 
Nowogardu. Tel. 691 137 580.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Polonez Caro Plus, 1997 r., instala-

cja gazowa. Tel. 0505 55 77 78.
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 65R15 

GOODRICH, przebieg 5000 km, cena 850 zł. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony letnie 4 szt, 215/55/R16 95 
H, cena 420 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/
R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam felgi aluminiowe do Opla Vec-
try 2004 r., 4 sztuki, cena 1150 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 CDTI 
(diesel), 6 biegów, kolor bordowy metalik, 
rok. prod. 12.2004, model 2005 (po liftin-
gu), przebieg 93000km, książka serwisowa, 
pierwszy właściciel w Polsce i w Niemczech, 
sprowadzony luty 2008, opłacony, zarejestro-
wany w Polsce, OC do 08.2008, przegląd do 
02.2009. Zadbany, bezwypadkowy, nie wy-
maga żadnego wkładu finansowego. Nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wypo-

sażenie: ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby, el. 
podgrzew. lusterka, RO/CD/Mp3 sterowane 
przy kierownicy, alarm, immobiliser, wspom. 
kierow., reg. kierow., reflektory soczewkowe, 
zestaw głośnom. NOKIA, halogeny, relingi, 
roleta bagażnika, ciemne wnętrze, alufelgi + 
nowe opony letnie, drewniane wykończenia, 
komputer pokładowy, centralny zamek z pi-
lotem, klimatronik dwustrefowy. Cena 49800 
do negocjacji. Tel. 0605 522 340.

• Kupię motorynkę lub komara. Tel. 
798 638 721.

• Sprzedam VW Transporter T2, 1984 r. Tel. 
880 910 678.

• Sprzedam VW Passat, kombi, 1995 r., poj. 2 l, 
klimatyzacja, centr. zamek, el. szyby i luster-
ka, wspomaganie, 2 x airbag, ABS, zielony 
metalik, cena 8 500 zł do uzgodnienia. Tel. 
603 876 237.

• Sprzedam VW Passat, kombi, 1995 r., poj. 1,8, 
czarny metalik, wspomaganie kierownicy, 2 x 
airbag, ABS, cena 5000 zł do uzgodnienia + 
część opłat. Tel. 603 876 237.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, garażowany, 
autoalarm, centralny zamek, nowe opony, 
zadbany, ubezpieczony, z przeglądem, 1996 
r., przebieg 160 tys. km, cena 2500 zł. Tel. 
500 754 589.

• Kupię Simsona. Tel. 509 379 868.
• Sprzedam VW Golf II, 1991 r., poj. 1,3. 

607 109 282.
• Sprzedam Opel Vectra 2,0 DTI, kombi, czarny, 

1998 r., autoalarm, centralny zamek, immo-
bilizer, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
radio + zmieniarka płyt CD, alufelgi, komplet 
opon zimowych na stalowych felgach, elek-
tryczne szyby, elektryczne lusterka podgrze-
wane. Cena do uzgodnienia. Tel. 607 585 517.

ROLNICTWO  
• Sprzedam ciągnik Ursus C-385 A. 

601 555 108.
• Sprzedam owies siewny. 602 267 382.
• Sprzedam obornik. 605 85 80 85.
• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam prosiaki. 091 39 26 793.
• Sprzedam przyczepę wywrotkę 4,5 tony, ła-

dowacz cyklop. 607 109 282.
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i wożenie 

bryczką na ślub. Tel. 607 73 98 66.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 17 960, 91 39 

17 908.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 418 98 24.
• Sprzedam rozrzutnik obornika, ładowacz, 

pług czteroskibowy, siewnik zbożowy i pająk 
do siana. Tel. 665 335 914.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne 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.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 

busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 373 143.
• MASAŻ I AKUPRESURA – możliwość dojazdu 

do klienta. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 0691 020 714.
• Rozliczanie podatkowe PIT-y 20 zł/ deklara-

cja. Tel. 695 770 724.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, Ponia-

towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.
• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki zakres 

– również umowne podwykonawstwo. Tel. 
0696 757 393.

• Usługi remontowo – budowlane. Tel. 
784 053 493.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Tynki, posadzki – maszynowo. Tel. 

514 057 148.
• Zabudowy, szafy, wnęki, kuchnie na wymiar. 

606 883 936.
• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem taśmo-

wym, sprzedaż łat, desek i krokwi, usługi ko-
parką. 091 39 18 689, 517  219 627.

• Usługi budowlane, remonty, wykończenia 
mieszkań, kładzenie płytek podłogowych, 
ściennych, regipsy, malowanie, szpachlo-
wanie, stawianie ścian płyty kartonowe, itp. 
693 021 097.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi dzie-

cięcych. Tel. 66 77 84 333.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 

695 085 470, 091 39 72 575.
• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. Tel. 

511 923 692.
• Wykończenia mieszkań, remonty, tanio i so-

lidnie. Tel. 661 331 945.
• Problem z komputerem? 667 474 521.
• Blacharstwo – lakiernictwo. 607 925 645.
• Masz problem z mieszkaniem, planujesz 

wyjazd, itp. to zaopiekuję się nim mieszka-
jąc i opłacając czynsz, ewentualnie spłacę 
w ratach (do uzgodnienia). Tel. 0502 95 12 
23.

• Usługi remontowe – malowanie, szpachlowa-
nie, panele podłogowe, glazura, itp. Tel. 72 22 
93 860.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-

walent urlopowy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. Tel. 
091 39 21 538.

• Restauracja Oskar zatrudni kucharza, praca 
co 2 dzień. Tel. 602 474 266.

• Biznes Park Gryfice zatrudni: Dyrektora do 
spraw inwestycji, Główną księgową, Księ-
gową. Miejsce wykonywania pracy ul. Nowy 
Świat 8, 72-300 Gryfice. Oferujemy pracę w 
nowoczesnej firmie, zapewniamy miła atmo-
sferę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Zainte-
resowane osoby prosimy o składanie podania 
i CV na adres podany wyżej; dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numerem telefo-
nu 091 384 70 28.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/ 
nkę, korzystne warunki płacowe. Tel. 091 
39 20 221.

• Zatrudnię kierowcę C+E Polska – Norwegia i 
Norwegia – Polska. Tel. 693 02 11 02.

• Zatrudnię kierowcę C+E – transport krajowy, 
linie stałe. 607 585 561.

• Zatrudnię kierowcę C+E po Unii Europejskiej, 
doświadczenie, w systemie 2 tyg./ 1 tydzień. 
607 585 561.

• Polska firma zatrudni kierowców z kat. D. Tel. 
0501 692 690.

• Zatrudnię murarza. Tel. 501 549 756.
• Zatrudnię robotników budowlanych. Tel. 

782 860 130.
• Poszukuję pracy, wyższe wykształcenie, staż 

w biurze, biegła znajomość niemieckiego. Tel. 
503 84 84 35.

• Spawacza elektrycznego i migomatem przyj-
mę. Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Do naprawy pokryć dachowych. 601 73 38 
91, 601 73 38 92.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słudwia 

k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne (fax, 

drukarka, skaner) Lexmark x5470, na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM FINE PIX 
S6500, na gwarancji, cena do uzgodnienia. 
Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 
palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 1-2 
płytowe, różne rozmiary także nietypo-
we długości, wysokości, do mieszkania, 
dmku, warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemieckie, wi-
szące, ogrzewanie cena 900 zł, ogrzewanie 
+ ciepła woda, dwufunkcyjne cena 1200 
zł, zapłon iskrowy, gwarancja serwisowa, 
ekonomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrzewa-
cze wody – 380 V, małe gabaryty, moc 18-
21 kw, ekonomiczne, idealne do domku, 
warsztatu, abru, gastronomii, cena od 150 
zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasobni-
kowe podgrzewacze wody, firmy niemie-
ckiej Vaillant, 130,160,190 litr., stojące, 
idealne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie – to 
komfort ciepłej wody w domu, koszt 40 zł/ 
m-c, serwisowane cena 1000 zł. Tel. 0691 
686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ 
(USZKODZONY MODUŁ), DRZWI POKOJOWE 
4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE DO MIESZ-
KANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. TEL:0605 
522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam owczarki niemieckie szczenięta po 
rodzicach rodowodowych. Tel. 091 39 21 828.

• Kupię piec CO, 1,5 KW. Tel. 665 440 814.
• Zaginął czarny pies myśliwski, bez ogona. Dla 

znalazcy nagroda!! Tel. 605 85 80 85.. 
• Sprzedam GPS nawigacja C220 z mapą Polski, 

nowy, cena 700 zł. Tel. 600 47 37 37.
• Sprzedam telewizor Daewoo, 29 cali. 

601 889 600.
• Oddam ziemię z wykopu. 606 253 428.
• Sprzedam bieliznę z likwidowanego sklepu. 

Tel. 697 756 227.
• Sprzedam wózek głęboki ze spacerówką, 

kolor bordowo – beżowy. Tel. 091 39 20 602, 
kom. 668 434 355.

• Sprzedam wagę z podajnikiem. Tel. 091 
39 107 14.

• Sprzedam kontener na targowisku miej-
skim. Tel. 091 39 23 619, 694 732 369.

• Odsprzedam wyposażenie sklepu z odzieżą 
używaną lub samo wyposażenie przy ul. 5 
Marca 9. Tel. 886 507 813.

• Sprzedam nową baterię do zlewozmywaka 
kuchennego, nakładaną na zlewozmywak. 
Tel. 605 522 340. Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam urządzenie do kremowania 
miodu. Tel. 091 39 110 18, 0669 124 259.
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

375

12,000

Studio Fryzjerskie 
TYNA

Gabinet Kosmetyczny 
DoRciA

ui. Boh Warszawy 
103a/B; 

studio-image.eu.interia.pl

fryzjerstwo damskie 
i męskie, solarium
tel. 091 39 25 027 
tel. 0 607 647 240

manicure, pedicure, 
tipsy, henna brwi i rzęs 

tel. 0 697 408 391

BEZPŁATNE MASAŻE
Stworzyliśmy specjalną formę zapoznania 

naszych klientów z urządzeniem 

NugaBest 
poprzez bezpłatną terapię podczerwienią

 i masaż w czwartki od 9.00 do 15.00

Gabinet Masażu 
i Fizykoterapii

ul. Stefana Grota 
Roweckiego 23 

(wejście od ul. Wiejskiej)
zaprasza w godz. 9.00 – 20.00

od poniedziałku do piątku
Tel. 609 799 687

Zawiadamiamy 
o zebraniu założycielskim Stowarzyszenia 

dla Dzieci Niepełnosprawnych 
„Serduszko” 

w dniu 31 marca (poniedziałek) 2008 r., 
które odbędzie się w Przedszkolu nr 3 

ul. Poniatowskiego o godz. 16.00. 
Wszystkich zainteresowanych 

serdecznie zapraszamy

Zarząd Powiatu 
podaje do publicznej wiadomości, 

że w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
przy ul. Dworcowej 1 na tablicy ogłoszeń została podana informacja o 

przeznaczeniu do oddania w najem na okres 3 lat 
lokalu nr 413 o pow. 11,85 m2 usytuowanego na IV piętrze 

w budynku przy Pl. Wolności 9 w Nowogardzie.
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 13

Rozwiązanie krzyżówki nr 12 – TRIDUUM PASCHALNE – nadesłali:
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Elżbieta Lewan-

dowska ze Strzelewa, Jerzy Zawadzki z Orzechowa, 
Franciszek Bezulski z Czarnogłów (11) , Józef Ma-
chocki z Płotkowa, Stanisław Młynarski ze Słajsina, 
Alicja Bogdan ze Świerzna (11), Cecylia Furmań-
czyk ze Strzelewa oraz z Nowogardu: Władysława 
Kubisz, Stefan Piotrowski, Krystyna Wojtkiewicz, 
Andrzej Leszczyński, Teresa Januszonek, Jerzy 
Siedlecki, Józef Górzyński, Alicja Wypych, Barbara 

Bartosik, Franciszek Palenica, Teresa Powalska, 
Katarzyna Saja, Halina Szwal, Helena Stefańska, 
Magdalena Czupryńska,

Prenumeraty „DN” na kwiecień wylosowali:
- Bogumiła Urtnowska z Kulic,
- Katarzyna Saja z Nowogardu,
- Józef Machocki z Płotkowa, 

Gratulujemy!    

Izba wytrzeźwień
Arka przymierza dla ludzi
Po potopie wódzi.

Gdzie są dziewczyny?
O mężczyznach coraz więcej jest piosenek,
Że my tacy, niby mali, prawie zera,
I krytyka coraz bardziej nam doskwiera.
Czas by zmienić już proporcję poniektórą,
I wystąpić kiedyś wreszcie zwartym murem,
Bo mężczyzna, choćby nie chciał, będzie górą!
No więc wreszcie zapytajmy zgodnym chórem:
Gdzie są dziewczyny, nasze czyste i rumiane,
Gdzie są te przaśne, nasze polskie białogłowy,
Gdzie szukać takich, 
które mają jeszcze wianek,
Gdzie opiekunki naszych 
ognisk są domowych?
Gdzie te Wenus, Giocondy,
Gdzie Dąbrówki, Jadwigi,
Czy w powodzi tych blondyn
Jest egzemplarz prawdziwy?
Lico wątłe i blade,
Od Chabówki do Gdańska,
Gdzie ta krasa rodzima,
Gdzie uroda słowiańska?
Pytań mnoży się mrowie,
Jeszcze byłoby więcej,
A ja dzisiaj odpowiem:
Są dziewczyny – w piosence!

Ucieczka niedźwiedzia
Niedźwiedź uciekł raz z cyrku 
i zmylił pogonie,
Po czym miesiąc spędziwszy
przy swarliwej żonie,
Wrócił, cyrk swój odnalazł 
w sąsiedniej mieścinie,
O zamknięcie do klatki prosi pogromczynię.
A stąd morał wynika, no i prawda szczera,
Że niedźwiedź z dwojga złego, 
mniejsze zło wybiera.

Wróble sprawy
W naszym mieście skandal wielki:
Pobiły się dwa wróbelki,
Bo wróbel ot – sprawa taka,
Rzucił wróbla dla kociaka.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 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 02

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 25.03.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Monter stolarki okiennej 
    PCV + prawo jazdy kat. B
3. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-
chowawca, strażnik więzienny
4. Pracownik produkcji 
    – operator wózka widłowego
5. Mechanik operator koparki
6. Księgowa
7. Traktorzysta
8.  Magazynier
9. Robotnik budowlany
10. Ślusarz – spawacz
11. Robotnik gospodarczy
12. Sprzedawca 

 OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kucharz, kelner – barman 
    (Międzyzdroje)
2. Ślusarz narzędziowy  ( Szczecin )
3. Monter elementów precyzyjnych 
    (Szczecin – Mierzyn)
4. Blacharz, lakiernik, pom,. 
     Lakiernika ( Szczecin )
5. Kierowca kat. C+E  ( Karnice )
6. Przedstawiciel handlowy 
     (Szczecin – Goleniów)
7. Nauczyciel historii (Przybiernów)
8. Agent odpraw pasażerskich 
    (Goleniów)
9. Stolarz (Glewice)
10. Hodowca norek (Żdzary)
11. Brygadzista polowy (Osowo)

SZKOLENIE:
1. MŁODSZY RATOWNIK WODNY 
   (Gwarancja zatrudnienia na plażach
   miejskich w Powiecie Goleniowskim) 
2. Dekarz – blacharz 
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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe 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, pochodze-
nie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisem-
ne 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 obo-
wiązany zawiadomić w formie pi-
semnej, w okresie do 5 dni, właściwy 
powiatowy urząd pracy o zatrudnie-
niu osoby zarejestrowanej jako bez-
robotna lub o powierzeniu jej innej 
pracy zarobkowej



1528-31.03.2008 r. 

Chrabąszcze Mistrzami Okręgu 

Jak już informowaliśmy w Stargar-
dzie Szczecińskim odbyły się Mistrzo-
stwa Okręgu w kolarskich przełajach. 
Duży sukces odnieśli młodzi kolarze 
z Nowogardu. W kategorii Młodzik 
tytuł Mistrza i Wicemistrza Okręgu 
wywalczyli Chrabąszcze. Paweł Ko-
lasiński i Krzysztof Antczak odjechali 

swoim rywalom i niezagrożeni minęli 
linię mety. W kategorii Junior tytuł 
Mistrza Okręgu dla Nowogardu zdo-
był Mateusz Magierecki który specjal-
nie przyjechał ze szkoły Mistrzostwa 
Sportowego ze Świdnicy żeby wziąść 
udział w zawodach. W kategorii Ju-
nior Młodszy Patryk Komisarek był 
IV. Należy nadmienić że nasi zawodni-
cy start w przełajach potraktowali jako 
przygotowanie do sezonu szosowego 
co potwierdza dobrą pracę w okresie 
zimowym. 6 kwietnia w Sobótce 
nastąpi otwarcie sezonu szosowego. 
Chrabąszcze planują start w 3 kate-
goriach wiekowych :Młodzik , Junior 
Młodszy i Junior. Największe nadzieje 
na arenie ogólnopolskiej pokładamy 
w Arturze Komisarku który jak juz 
wcześniej wspomniano jest objęty 
centralnym szkoleniem przygoto-
wawczym do startu w Mistrzostawch 
Europy i Mistrzostwach Świata. 

LMM, 
foto Henryk Sawicki

Od lewej: Paweł Kolasiński i Krzysztof Antczak prezentują medale  
z Mistrzostw Okręgu.

Chrabąszcze : Paweł Kolasiński , 
Krzysztof Antczak niezagrożeni jadą 
po medale.

Streetball pod dachem
Dnia 20 marca 2008r, rozegrany został 

turniej koszykówki ulicznej w ZSO 
przy ul. Boh. Warszawy 78, w którym 
udział wzięła, rekordowa liczba, bo aż 
31 zespołów. Był to jeden z najlepszych 
turniejów, który organizowaliśmy. 
Wspaniała atmosfera na boisku oraz na 
trybunach, przy rytmach młodzieżowej 
muzyki, pewnie na długo pozostanie w 
pamięci uczestników. W kategorii pod-
stawówki zwyciężył zespół BEZ NAZWY, 
drugi BEMA, trzecie miejsce TIGERY. 
Wśród dziewcząt zwyciężył zespół ELAN 
VITAL, miejsce drugie BLCOOLC, trze-
cie DONER. W kategorii gimnazjów 
zwyciężył zespół FAKE TURIUM, drugie 
miejsce CÓŻ ŻE ZE SZWECJI, trzeci 
SŁOIK CZEMU. W kategorii OPEN 

pierwsze miejsce TURYŚCI Z GOLEN-
IOWA, drugie CHLEB BEZ MĄKI, 
a trzecie OBOJĘTNIE. W konkursie 
rzutów za 3 punkty najlepszy okazał 
się zawodnik z Goleniowa- MICHAŁ 
JACHYM. Dziękujemy dyrektorowi 
ZSO w Nowogardzie, panu Leszkowi 
Beceli za udostępnienie hali sportowej, 
Maciejowi Gradowi za nagłośnienie. 
Pragniemy podziękować także panu 
Łukaszowi Podemskiemu za pomoc w 
przeprowadzeniu imprezy. Organiza-
torem turnieju był ognisko UKS „TRÓJ-
KA NIEBIESKA TEAM” NOWOGARD. 
Następną naszą imprezą będą rozgrywki 
sportowe, w ramach MAJÓWKI, 1-3 
maja 2008r.Prosimy śledzić informacje w 
prasie i ogłoszenia.                           Red.

Halowa liga LZS

Bez zmian
W hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozegrano trzynastą już kolejkę 

halowej ligi piłkarskiej LZS. Środowe wyniki sprawiły, że w tabeli praktycznie 
nie zaszły żadne zmiany.

Aktualna tabela:
1. Ostrzyca 13 31 30-7,
2. Wyszomierz 12 30 35-7,
3. Wołowiec 13 29 34-10,
4. Błotno 13 28 20-10,
5. Miętno 13 26 20-13,
6. Osowo 13 25 20-9,
7. Jarchlino 13 25 18-8,
8. Słajsino 13 22 23-12,
9. Karsk 13 22 18-10,
10. Oldboje 13 19 17-11,
11. Nowogard 13 13 15-23,
12. Kulice 13 12 10-24,
13. Sikorki 13 11 8-22,
14. Wojcieszyn 13 11 8-23,
15. Dąbrowa 13 10 11-23,
16. Długołęka 13 10 7-15,
17. Wierzbięcin 13 9 8-31,
18. Żabowo 13 1 3-36

Liderem pozostaje Ostrzyca, która 
pewnie wygrała ze Słajsinem 4:1. 
Pozostałe zespoły z czołówki tabeli 
zdobywały również komplety punk-
tów więc jej układ właściwie się nie 
zmienił. Największe zmiany zaszły na 
dole zestawienia gdzie przedostatnia 
Dąborwa po pokonaniu Długołeki 
wskoczyła na pozycję piętnastą. 
Nadal bez zwycięstwa pozostaje 
Żabowo, które tym razem uległo 
Nowogardowi 3:0.

Wyniki meczów:
Żabowo – Nowogard 0:3, 
Długołęka – Dąbrowa 0:2,
Jarchlino – Wierezbięcin 1:0,
Karsk – Wołowiec 0:3,
Sikorki – Wojcieszyn 0:0,
Miętno – Osowo 1:1,
Kulice – Błotno 0:3,
Oldboje – Wyszomierz 0:1,
Słajsino – Ostrzyca 1:4.

Wygrana z Sowianką Sowno
W minioną sobotę Bosman Nowogard zagrał sparingowe spotkanie So-

wianką Sowno, wygrywając 2:1
Sowianka Sowno to 12 zespół gru-

py 1 A-klasy. W pierwszej połowie to 
oni mieli przewagę, ale nie mogli tego 
udokumentować celnym trafieniem. 
Skuteczniejszy był Bosman, a dokład-
nie Mariusz Stachowaiak, który w 17. 
minucie wykończył jedną z kontr 
celnym strzałem i zdobyciem bramki. 
Sowianka wyrównała w drugiej poło-
wie a wynik na 2:1 dla Bosmana w 67 
minucie ustalił Wnuczyński.

Bosman zagrał bez Marcin Kawa 
i Rafał Górecki i ich nieobecność 
była zauważalna. Zagrał za to Da-
niel Gawłowski, po którym widać, 
że powoli wraca do formy. Groźnie 

skrzydłami nacierali Kamil Nieradka 
i Mariusz Stachowiak, który mógł 
nawet zdobyć swoją drugą bramkę, 
ale nie wykorzystał rzutu karnego. W 
defensywie dobrze zaprezentowali się 
Jacek Szewc i debiutujący na pozycji 
stopera Dariusz Stachowiak.. 

Bosman zagrał w składzie: Pę-
dziwiatr - Szewc, D.Stachowiak, 
Soska, Jutkiewicz, Tomporowski, 
Wnuczyński, Gawłowski, Balejko, 
M.Stachowiak, Kuś. 

Na zmiany wchodzili: Mazur, 
Oniszczenko, G. Golema, Gliwka, 
Nadzieja, K. Nieradka.

Andrzej Garguliński 

Przyjeżdża Sparta

Andrzej Garguliński

W najbliższą sobotę o godzinie 15.00 
na nowogardzkim Stadionie Miejskim 
ma się odbyć mecz Pomorzanina ze 
Spartą Gryfice. Pogoda w tym roku nie 
rozpieszcza kibicó i zawodników, więc 
do końca nie wiadomo czy dojdzie on 
do skutku. Niemniej do chwili odda-
nia tego wydania „DN” z ZZPN nie 
przyszło żadne pismo informujące o 
odwołaniu spotkania, więc jest szansa, 
że pojedynek dojdzie do skutku.

Nasz najbliższy rywal z 25 zdobyty-
mi punktami zajmuje obecnie siódmą 
pozycję w tabeli, ale nie zdołał wygrać 
już od pięciu kolejek. Ostatni komplet 

punktówe zdobył 13 października 
ub.r. pokonując na wyjeździe KP Po-
lice II 1:0. W ostatniej kolejce Sparta 
przegrałą na własnym boisku ze Stalą 
Lipiany 0:1.

Pozostałę mecze kolejki:
Vineta Wolin - Arkonia Szczecin, 

GKS Mierzyn - Polonia Płoty, Stal 
Lipiany - Kłos Pełczyce, Świt Szczecin 
- KP Police II, Odra Chojna - Piast 
Chociwel, Hutnik EKO TRAS Szcze-
cin - Kluczevia Stargard, Mieszko 
Mieszkowice - Orzeł Trzcińsko-
Zdrój.

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

CM

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

• 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•

Naprawa i konserwacja podwozi
Mechanika i blacharstwo

spawanie plastików

Michał Jankowski
Wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 958, 661 283 227
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Życie jest wieczne

Będzie 
obwodnica

Ogromna 
szansa dla 
Nowogardu

Sportowe 
dotacje 
rozdysponowane

czytaj na s. 5

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

R E D A K C J A 

e-mail: dziennik@domjudy.pl

R E K L A M A

e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

III rocznica śmierci Jana Pawła II

czytaj na s. 2

czytaj na s. 5

REKLAMA

REKLAMA

czytaj na s. 6

SP4
W szkole jak 
w domu

czytaj na s. 3

160 tys. próśb
o relikwie

czytaj na s. 4

W wielu miastach Polski zaplanowano modlitwy, kon-
certy i konferencje nt. dziedzictwa Jana Pawła II z okazji 
trzeciej rocznicy jego śmierci. Główne obchody odbędą 
się m.in. w Warszawie i Krakowie, wiele interesujących 
wydarzeń przewidziano również w Poznaniu i Wrocławiu.
W Lublinie na górze noszącej imię polskiego papieża 
zapłoną ogniska. 

Centrum Myśli Jana Pawła II proponuje, aby przeży-
wając papieską rocznicę, skupiać się nie tyle na emocjach 
związanych z jego śmiercią, ile raczej na tym, co Jan Paweł 
II chciał przekazać swoim rodakom. Najważniejsze w nich 
jest hasło “Życie jest wieczne”. 

Po czasie żałoby po śmierci Jana Pawła II nastał czas 

refeleksji. Akcja ma skłonić do zadania sobie pytań o nasze 
życie, o to co się z nami stanie po śmierci.

U nas w kościele pw.WNMP o godzinie 20.00 roz-
pocznie się program na który złożą się słowa, pieśni i 
modlitwy w wykonaniu młodzieży. po czym o godzinie 
21.00 rocznicowa msza święta. W kościele pw. św. Rafała 
Kalinowskiego o godz. 18.00 msza świeta zakończona wy-
stawieniem najswiętszego sakramentu i adoracją według 
tekstów Ojca Świętego. O godzinie 21.00 apel i modlitwy, 
a o 21.37 zapłoną znicze przy ul. Jana Pawła II 

i bicie dzwonów jak w całej Polsce.
LMM  

czytaj na 

stronach 3 i 4 
Będzie poprawa 
sytuacji 
mieszkaniowej

czytaj na s. 6

Obornik 
pod oknami
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KALENDARIUM
1 KWIETNIA
Imieniny: Celzjusz, Chionia, 
Chryzant, Florentyn, Grażyna, 
Hugo, Hugon, Irena, Katarzyna, 
Makary, Miłość, Teodor, Teodo-
ra, Tobisław, Tolisław, Tomasz, 
Tomisław, Wenancjusz, Wenan-
ty, Zbigniew i Zbyszko 
1981 - Wprowadzono regla-
mentację mięsa i jego prze-
tworów.
Prima aprilis

Międzynarodowy Dzień Ptaków

2 KWIETNIA
Imieniny: Aaron, Franciszek, 
Laurencja, Leopold, Leopolda, 
Maria, Samosąd, Teodozja, 
Urban i Wiktor. 
1936 - Strajki protestacyjne 
w całym kraju przeciwko ma-
sakrze w Krakowie w dniu 23 
marca. 
1997 - Zgromadzenie Narodo-
we uchwaliło Konstytucję RP.
Międzynarodow y Dzień 

Książki dla Dzieci

3 KWIETNIA
Imieniny: Antoni, Benedykt, 
Cieszygor, Eutychia, Gandolf, 
Gandulf, Inga, Irena, Izbygniew, 
Izbygniewa, Jakub, Jan, Józef, 
Nicetas, Pankracy, Renata, 
Ryszard, Sykstus, Sylwester i 
Winicjusz 
2005 - Po śmierci papieża Jana 
Pawła II ogłoszono żałobę na-
rodową.

Kronika policyjna 

Dnia 02.04.2008 r. (środa) 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Jana Pawła II w Nowogardzie 
uczci pamięć

 Sługi Bożego Jana Pawła II 
złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową 
o godz. 9.00 oraz mszą świętą o godz. 9.30 

w kościele Matki Boskiej Fatimskiej. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w obchodach rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Niech ten radosny dzień
na zawsze Twe troski

odsunie w cień, 
I niech się śmieje 
do Ciebie świat,

blaskiem szczęścia 
i długich lat

Stefanowi Kupisz
z okazji 60 urodzin

wszystkiego co najlepsze
życzą 

Aneta, Grzegorz i Wiktoria

ŻYCZENIA INFORMACJA

W Wielką Sobotę na ulicy Po-
niatowskiego policjanci zatrzymali 
jadącego mercedesem Adama S. 
Badanie alkomatem wykazało, że 
prowadził on swoje auto mając w 
wydychanym powietrzu około 1,5 
promila alkoholu.

W Wielkanoc zgłoszono kradzież 
samochodu volkswagen tuoareg za-
parkowanego przy ulicy Kowalskiej. 
Auto wartości 180 tys. zł należało 
do obywatela Niemiec. Policja prosi 
o kontakt wszystkie osoby, które 
widziały ten samochód pod nume-
rami telefonów 997, 112 lub (091) 
579 23 66.

Włamano się również do miesz-
kania przy ulicy Poniatowskiego. 
Złodziej skradł 400 euro.

W nocy w Restauracji „Przystań” 
dokonano dwóch kradzieży. Jednej z 
bawiących się tam osób skradziono 
telefon komórkowy wartości 1600 zł 
a innej portfel wraz z dokumentami 
i pieniędzmi.

We wtorek personel sklepu „Lidl” 
zatrzymał na kradzieży mężczyznę. 
Nie była to jego pierwsza kradzież 
więc policjanci szykują wniosek do 
sądu grodzkiego.

W czwartek z zaparkowanego przy 
ulicy 700-lecia samochodu mercedes 

c220 skradziono dwa lusterka wraz z 
obudowani. Właściciel pojazdu osza-
cował swoje starty na 600 zł.

W piątek w Bodzęcinie policjanci 
zatrzymali jadącego rowerem Wik-
tora R. Okazało się, że wsiadł on na 
swój jednoślad mając 1,17 promila 
alkoholu.

W niedzielę zgłoszono włamanie 
do kiosku ruchu przy ulicy Banko-
wej.

ag

Droga ekspresowa – nie!
Obwodnica – tak!

(odpowiedź na interpelację poselską z lutego 2008 r).

„W związku z przyznaniem Pol-
sce i Ukrainie prawa do organizacji 
Mistrzostw Europy w piłce nożnej 
EURO 2012, została przeprowa-
dzona analiza różnych wariantów 
budowy dróg pod kątem optyma-
lizacji połączeń między miastami 
organizującymi rozgrywki, jak 
również połączeń transgranicz-
nych. Wynikiem tej analizy jest 
propozycja przyspieszenia termi-
nów realizacji zadań, które uznano 
za kluczowe pod kątem budowy 
sieci dróg w związku  z organizacją 
Euro 2012. Do zadań tych należą 
odcinki dróg łączące miasta, w 
których mają odbyć się mecze ME 
2012 oraz odcinki przygraniczne. 
Łączna wartość przyspieszanych 
zadań EURO 2012 wynosi 26 785 
347 tys. zł.

Jednakże biorąc pod uwagę fakt, 
iż potrzeby w zakresie zarówno 
budowy jak i modernizacji in-
frastruktury transportowej wie-

lokrotnie przewyższają wielkość 
dostępnych na ten cel środków nie 
wszystkie konieczne do przepro-
wadzenia inwestycje mogą zostać 
zrealizowane. Z tego też powodu 
modernizacja drogi krajowej nr 6 
nie została przewidziana do rea-
lizacji w przyjętym w przez Radę 
Ministrów w dniu 25 wrzesnia 2007 
r. Programie

Budowy Dróg Krajowych na lata 
2008 – 2012. Pomimo tego aktual-
nie prowadzone są prace przygo-
towawcze do realizacji wybranych 
odcinków drogi krajowej nr 6. W 
chwili obecnej w opracowaniu jest 
studium techniczno – ekonomicz-
no – środowiskowe budowy drogi 
ekspresowej S–6. Prowadzone są 
także prace przygotowawcze do 
budowy obwodnicy Słupska i No-
wogardu.”

Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanuw 

Ministerstwie Infrastruktury.

Spotkanie dla przedsta-

wicieli sektora Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw 

”Dotacje na 
lata 2007 
– 2013 szansą 
na rozwój”:

Dnia 9 kwietnia br. w Sali Obrad 
Rady Miejskiej w Ratuszu, w godzinach 
10-14 odbędzie się spotkanie dla przed-
stawicieli sektora Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw dotyczące możliwości 
pozyskiwania środków finansowych w 
ramach następujących programów: 

- Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 
- Oś 1  - Poddziałania: 1.1.1 i  1.1.2 

- Program Rozwoju Obszarów Wie-
jskich - Oś 3 - Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw. 

Spotkanie organizuje Wydział Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego 
oraz Regionalny Ośrodek EFS ze Szcze-
cina. Organizatorzy zapraszają osoby 
prowadzące firmy, pracowników, orga-
nizacje wspierające rozwój sektora MŚP 
oraz osoby zainteresowane w najbliższej 
przyszłości rozpoczęciem działalności 
gospodarczej!

Program:
Ilość godzin lekcyjnych: 3
- Omówienie Programów Opera-

cyjnych dla przedsiębiorców w okresie 
programowania 2007 – 2013

- Omówienie procedury aplikacyjnej:
−Dostępne programy – dla kogo?
−Kwalifikowalność beneficjenta
Szczegółowych informacji udziela 

oraz zgłoszenia przyjmuje Przemysław 
Sońtka, Wydział Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy, Plac Wolności 5, pok. 209; 
tel. 091 39 26 293; e mail: psontka@
nowogard.pl

Opr.LMM



31-3.04.2008 r. 

REKLAMAREKLAMA

SP4

W szkole jak w domu
 Po kilkunastu latach istnienia SP nr 4 udało się nam nadać jej charakter, 

propagować wartości, które pozwalają nam wychować i uczyć naszych 
uczniów zgodnie z wartościami bliskimi naszemu patronowi - Janowi 
Pawłowi II. Takiej postawy uczymy naszych podopiecznych. Samorząd 
uczniowski, nam dorosłym, o tych wartościach bardzo często przypo-
mina i realizuje, dzięki swojej bardzo zaangażowanej opiekunce - Pani 
Indze Płosaj-Jurek. Dzieciaki wymyśliły, że same mogą pomagać swoim 
kolegom i koleżankom zbierając dla nich żywność. Te zbiórki prowa-
dzimy w sklepach Biedronki w ramach projektu „W szkole jak w domu”. 
Wraz z rozwojem akcji kosze z Państwa darami są coraz obfitsze. Ale to 
co zdarzyło się 13.03.2008 r. spowodowało, że muszę o tym napisać. 

Pewne małżeństwo oczekiwało na naszych uczniów w sklepie Biedron-
ka. Po ich przyjściu poproszono, by kosz poprowadziły nasze uczennice i 
nakładały do niego to, co uważają za potrzebne dzieciom. Tak też się stało. 
Dziewczyny zapełniły kosz po same brzegi, a wspomniane małżeństwo 
uregulowało rachunek i po kilku słowach podziękowania przez uczen-
nice, odeszło. Chyląc bardzo nisko czoło i w imieniu dzieci: Dziękuję! 

Wspominam o tym przykładzie, bo od kiedy wspólnie staramy się 
wprowadzić w życie nauki naszego patrona, a umiejętność dzielenia się 
z innymi oraz uwrażliwienie na potrzeby innych stały się celem naszych 
działań wychowawczych. Nasi uczniowie pochodzą z różnych rodzin, 
ale wszystkie wiedzą, że można dzielić się z innymi nawet nie będąc 
bogatym.

Jeśli Państwo macie wątpliwości, do której ze szkół chcecie posłać 
swoje dziecko, to polecam SP nr 4 im. Jana Pawła II. Jeśli macie państwo 
mieszkanie daleko od naszej szkoły, ale posiadacie samochody, nic nie 
stoi na przeszkodzie, by przywozić nam swoje pociechy. Nie martwcie 
się Państwo, obecnym złym stanem technicznym starej części szkoły, bo 
to wkrótce się zmieni. Trwają prace projektowe nad rozbudową naszej 
szkoły.

 Kiedy 2 lata temu zbieraliśmy pieniądze na sztandar naszej szkoły  (za, 
który jeszcze raz wszystkim mieszkańcom Nowogardu bardzo dziękuję) 
może zdarzyć się tak, że by zrealizować kolejne marzenia będę musiała 
prosić mieszkańców mojego miasta o pomoc.

Czy szkoła im. Jana Pawła II nie zasługuje na specjalne potraktowanie? 
Wierzę bardzo w to, że w naszym mieście mieszka wielu ludzi, którzy 
mogą - a co najważniejsze - chcą oddać hołd naszemu papieżowi. Myślę, 
że doprowadzenie gmachu naszej szkoły do stanu będącego wzorem 
może stać się źródłem spełnienia zobowiązania wobec papieża-Polaka.

Jeśli jesteście Państwo gotowi do niesienia pomocy - pomóżcie naszej 
szkole.

Dyrektor szkoły
Magdalena Zarębska-Kulesza

P.S. Pragnę tylko nadmienić, że piękny plakat z wizerunkiem Jana 
Pawła II, który wisiał na ścianie kościoła, którego nie naruszył nawet 
pożar wieży, wisi w holu naszej szkoły. Każdego dnia patrząc na niego, 
myślę: jak to możliwe, że przetrwał… 

W trzecią rocznicę
Trzy lata temu, gdy w wigilię Święta Miłosierdzia 

Bożego odszedł do domu Ojca Jan Paweł II pisaliśmy w 
Dzienniku Nowogardzkim:

„… Wołał „ Otwórzcie Drzwi Chrystusowi”. Tego nas 
nauczył – to Chrystus jest Początkiem i Końcem, to w 
Nim nasza nadzieja… Życie każdego człowieka jest drogą 
do Chrystusa, naprawdę, nie na niby. Nasza praca, nauka, 
każde nasze działanie, a nawet upadki mają na tyle sensu 
na ile są stąpaniem po tej drodze. Prowadził nas po niej 

z miłością, która oznacza zrozumienie, ale i wymaganie. Prowadził nas z 
miłością dla każdego, a sam do końca wytrwał i pokazał nam jak przejść te 
ostatnie metry ziemskiej wędrówki…”.

Jutro mija kolejna, już trzecia, rocznica śmierci „naszego Papieża”. Ile z 
tego papieskiego nauczania w nas pozostało? Jak szeroko otworzyliśmy drzwi 
naszego serca, naszego życia Chrystusowi? Chyba warto o tym pomyśleć przy 
okazji tej rocznicy.

Warto chociażby w takim momencie wrócić na chwilę do całego bogactwa 
treści, wzruszeń, które przez wiele lat formowały życie pokolenia współczes-
nego Janowi Pawłowi.

Każdy z nas ma swoją osobistą, niepowtarzalną relację z tą wyjątkową po-
stacią w dziejach Kościoła i Narodu. I to te relacje tworzą ową nieogarnioną 
rzeczywistość, która trwa mimo nieubłaganych praw ziemskiego losu.

Marek Słomski

Oświetlą kościół
Wkrótce nowogardzki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-

ny będzie doskonale widoczny nawet nocą. Rozpoczęły się prace związane 
z montażem zewnętrznego oświetlenia świątyni.

Wykonawcą jest nowogardzka firma „Arka”, która wygrała przetarg skła-
dając ofertę wysokości 70 tys. zł. Jej pracownicy do końca kwietnia mają 
zainstalować system oświetleniowy pozwalający na oglądanie charaktery-
stycznej bryły kościoła również po zmierzchu. 

ag
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Jak umierał Jan Paweł II
Papież-Polak zmarł w sobotę 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37, 

po ponad 26 latach pontyfikatu „Odszedł niezmordowany orędownik 
pokoju” - powiedział wówczas sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. 
„Świat utracił obrońcę wolności” - uznał prezydent USA, George Bush. 
Według ówczesnego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, polski 
papież „zmienił nasz świat” i odegrał zasadniczą rolę w rozwoju poko-
jowej Europy. Dla prezydenta Rosji Władimira Putina „Jan Paweł II był 
wyjątkową postacią naszych czasów, z którą związana była cała epoka”. 

Wiadomość o śmierci papieża dotarła 
do wiernych tuż po zakończeniu 
modlitwy różańcowej, której prze-
wodniczył na placu świętego Piotra 
gubernator Państwa Watykańskiego, 
amerykański kardynał polskiego 
pochodzenia, Edmund Szkoda. W 
modlitwie uczestniczyło wówczas 
ok. 60 tys. wiernych przybyłych z 
całego świata. Na wieść o odejściu 
Jana Pawła II wielu z nich rozpłaka-
ło się. W Rzymie rozległ się dźwięk 
dzwonów. W Krakowie przez 25 mi-
nut bił Dzwon Zygmunta. W dzwo-
ny paryskiej katedry Notre Dame 
uderzono 84 razy, by w ten sposób 
upamiętnić każdy rok życia papieża. 
Cześć Janowi Pawłowi II oddali 
przedstawiciele wszystkich wyznań. 
Wicepremier Izraela Szimon Peres 
powiedział o papieżu: „Okazywał nie 
tylko wielkiego, ale i pełnego dobroci 
ducha. Nawet jeśli reprezentował 
katolicyzm, udało mu się dzięki ta-
lentowi i swojej osobowości reprezen-
tować globalne partnerstwo”. A Liga 
Arabska nazwała go „człowiekiem 
niosącym pokój, który zachęcał do 
dialogu między narodami i religiami”.   
Związana z Hezbollahem - jednym z 
najbardziej radykalnych ugrupowań 
muzułmańskich - stacja telewizyjna 
al-Manar przerwała program, by po-
kazać z Watykanu modlący się tłum. 
Przewodniczący Rady Muzułma-
nów we Francji Dalil Boubakeur 
ocenił, że Jan Paweł II zasługuje 
na beatyfikację. „Papież był czło-
wiekiem, który promieniował tak 
silną duchowością, że mieliśmy do 
czynienia za świętym” - powiedział. 
Pamięć Jana Pawła II uczczono także 
na rządzonej przez komunistów Ku-
bie, której władze zawiesiły na kilka 
dni wszelkie imprezy rozrywkowe 
i sportowe. Kubańczycy wypełnili 
kościoły, uczestnicząc w mszach 
żałobnych; w ich pamięci wizyta 
Jana Pawła II na wyspie w 1998 roku 
pozostała „jako powiew wolności”. 
Akt zgonu Jana Pawła II, pod któ-
rym podpis złożył osobisty lekarz 
papieża Renato Buzonetti, stwierdza, 
że papież przeszedł zapalenie dróg 
moczowych, po którym doszło do 
niewydolności nerek. W efekcie 
nastąpiło zakażenie krwi (sepsa), 
a następnie gwałtowne zakażenie 
organizmu, czyli wstrząs septyczny. 
Towarzyszyła mu zapaść sercowo- 

naczyniowa. W komunikacie Sala 
Stampa poinformowano, że Jan Pa-
weł II umierał w swym prywatnym 
apartamencie wśród najbliższych 
polskich przyjaciół i współpracowni-
ków. Obok abpa Stanisława Dziwisza 
- którego umierający papież trzymał 
za rękę - wymieniono m.in. kardynała 
Mariana Jaworskiego ze Lwowa oraz 
abpa Stanisława Ryłkę, kierującego 
Papieską Radą ds. Świeckich. Do-

piero po zgonie papieża do pokoju 
weszli najwyżsi rangą hierarchowie 
z Kurii Rzymskiej, wśród nich kar-
dynałowie Angelo Sodano i Joseph 
Ratzinger, obecny Benedykt XVI. 
Doktor Buzonetti, wspominając po 
roku ostatnie chwile życia papieża 
podkreślił, że od 31 marca - to znaczy 
od dnia gwałtownego pogorszenia 
się stanu zdrowia - Jan Paweł II miał 
świadomość zbliżającego się końca. 
Dlatego tego właśnie dnia papież 
pożegnał się ze swymi najbliższymi 
przyjaciółmi i współpracownikami. 
Wzywał wszystkich po kolei, po imie-
niu i dodawał: „Po raz ostatni”…

Opr.LMM

160 tysięcy próśb o relikwie 
Jana Pawła II

Najpierw pojawiły się informacje w internecie, że można otrzymać za 
darmo relikwie Jana Pawła II w postaci skrawków białej sutany. Wszystko 
wydawało się zupełnie zwyczajne, ale w ciągu tygodnia do Watykanu nap-
lynęło od wiernych około 5 tysięcy próśb.

Wikariat wysyła maleńkie kawałki białych papieskich szat Jana Pawła 
II każdemu, kto odwiedzi stronę internetową poświęconą beatyfikacji i 
wyśle prośbę pocztą lub faksem. Skrawek materiału z sutanny Jana Pawła 
II nie jest w sensie ścisłym relikwią, bo zmarły papież nie został jeszcze 
beatyfikowany. Zwyczajowa łacińska nazwa tego materiału to „ex „, czyli 
„z ubrania” – określenie stosowane zwykle do tak zwanych relikwii drugiej 
klasy. Relikwie właściwe to zwykle fragment kości świętego.

Każdy, kto wystosuje prośbę, dostaje także obrazek z modlitwą, w której 
zawarte są podziękowanie za osobę Jana Pawła II i prośba o jego beaty-
fikację. Kościół zdecydował się na rozdawanie „ex rudiments”, gdy oka-
zało się, że na placu św. Piotra handlarze sprzedają turystom fałszywki. 
Trzeba wiedzieć, że handel relikwiami to świętokradztwo, a pomysłowośc ludz-
ka nie zna granic.Zdarzało się, że ludzie pocierali materiał o grobowiec Ojca 

Świętego i sprzedawali go jako relik-
wie! Dlatego zdecydowano o rozda-
waniu fragmentów Jego szat za darmo. 
Nie przypuszczano jednak, że będzie 
się to cieszyło aż taką popularnością. 
Jedną z białych szat Jana Pawła – ro-
dzaj białej sutanny bez guzików, zwa-
nej talare – podarował na ten cel ks. 
Sławomir Oder, postulator procesu 
beatyfikacyjnego zmarłego papieża. Ta 
jedna szata wystarczy na wiele, wiele 
takich skrawków , ale co zrobią w Wa-
tykanie kiedy materiał się skończy?  
Talare została pocięta na okrągłe 
kawałki o średnicy kilku milimetrów 
przez jednego z zakonników pracują-
cego w kurii diecezjalnej. Liczba próśb 
o „ex rudiments „ sprawiła, że kuria 
rzymska musiała zwiększyć tegorocz-
ny budżet przeznaczony na pocztę. 
Obecnie wszyscy pragnący otrzymać 
taką przesyłkę proszeni są o nie-
wielką dotację na pokrycie kosztów. 
Uwaga - relikwie nie będą wysyłane 
do kolekcjonerów czy ludzi szukają-
cych po prostu pamiątki po wielkim 
człowieku. – Kościół pragnie żeby 
otrzymały je osoby, dla których będą 
one mobilizacją do modlitwy.

Opr. LMM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Konkursowe rozstrzygnięcia
W wyniku przeprowadzonego kon-

kursu ofert zapadły decyzje dotyczące 
realizacji zadań w dziedzinie pomocy 
społecznej.

Zadanie publiczne w zakresie 
programu pomocy dziecku i rodzi-
nie w środowisku lokalnym pt:”Nie 
do domów dziecka, lecz z rodziną 
– program systemowego wsparcia 
rodziny w sytuacji kryzysowej na 
terenie powiatu goleniowskiego” 
realizować będzie Zachodniopo-
morskie Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci.W konkursie na opracowanie 
i wdrożenie programu opieki nad 
dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu 
wybrano ofertę Oddziału Zachod-
niopomorskiego Polskiego Związku 
Głuchych

pt: ”Opieka nad dziećmi i mło-
dzieżą z wadą słuchu i mowy”.

Szczegółowe informacje o wyni-
kach konkursów znaleźć można w 
Biuletynie Informacji Publicznej i na 
tablicy ogłoszeń w Starostwie.

LMM
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Tajemnice jeziora

Ogromna szansa 
dla Nowogardu

Do redakcji zadzwonił Czytelnik z zapytaniem: Co robią na naszym 
jeziorze płetwonurkowie? Czego oni szukają płynąc wzdłuz brzegów i co 
kilka metrów nurkując?

Po wykonaniu kilku telefonów do znanych mi miejscowych amatorów 
nurkowania niczego się nie dowiedziałem. Obcy – pomyślałem, a jak obcy 
to czegoś szukają…

Po przybyciu w rejon prewento-
rium zobaczyłem faktycznie łodź i 
ludzi w skafandrach.

Po około półgodzinnym oczeki-
waniu przypłynęli do brzegu. Gdy 
dowiedzieli się, ze jestem dziennika-
rzem i pytam o cel ich nurkowania 
zaczęli się śmiać.. Pod latarnią naj-
ciemniej!

„Pan z redakcji i nic nie wie? Pły-
wamy jak pan widzi tylko wzdłuż 
brzegów północnych bo szukamy 

odpływu wód z jeziora. Poziom lustra 
wody należy obniżyć o 1,5 metra. We-
dług map lustro jeziora powinno być 
52 metry nad poziomem morza. Tak 
było przed wojną i tak było jeszcze 5 
lat temu. Teraz osiąga poziom prawie 
54 metrów i stąd wasze kłopoty – za-
lana wodą duza część cembrowiny, 
podmokłe tereny spacerowe w rejonie 
murów obronnych, no i kłopoty z od-
pływem wód z kanalizacji. Niedługo 
„Neptun”zatonie w przemokniętym 
gruncie…” Nie podobały mi się te wy-
wody – wiem przecież o wszystkich 
ważniejszych decyzjach burmistrza, 
urzędników i Rady Miejskiej. O 
takim projekcie nie słyszałem. Pisa-
liśmy wprawdzie o „Dwóch takich 
co ratowali jezioro” ale były to fakty 
z innej beczki – dwaj starsi panowie 
oczyścili kawałek kanału dającego 
początek Wołczenicy. Pomogło ale 
tylko troszeczkę. Na moje zwątpienia 
panowie w skafandrach przytaknęli – 
Tak pan ma rację. My nie robimy tego 

ani na polecenie Urzędu, ani z troski o 
miasto. Biznes, panie, biznes…

Możemy tylko zdradzić niektóre 
sprawy. I tu padło pytanie: czy pan wie 
coś o historii Nowogardu? Tej najnow-
szej z czasu II wojny swiatowej? Po-
wiem tylko tyle – pod sanatorium dla 
rannych pilotów był wielki hangar dla 
hydroplanów. Rannych przewoziły sa-
moloty lądujące na wodzie, aby alianci 
niczgo nie zauważyli . Hydroplan lą-
dował i szybko chował się do hangaru. 

Tam rannych przenoszono na nosze i 
do sanatorium. Mówimy oczywiście o 
dzisiejszym prewentorium czyli domu 
opieki na Smużynach. Mój ojciec tak 
się zafascynował tymi opowieściami, 
ze już w latach 50-tych zaczął szukać 
tego podwodnego wjazdu do hangaru. 
Ojciec nurkiem nie był, nie było też 
ogólnie dostępnego sprzętu dla ama-
torów nurkowania. Ale w roku 2001 
udało się zlokalizować wlot do tego 
hangaru. Dobrze,że znajduje się on 
tam gdzie nikt się go nie spodziewał. 
Wejście do Unii to drugi sprzyjający 
moment.Ojciec, a później ja „sprze-
dawaliśmy” ostrożnie te informacje w 
Niemczech i udało się. Znaleźli się po-
tomkowie pilotów leczonych w Nowo-
gardzie. Dzisiaj zamożni biznesmeni. 
To oni nam płacą za nurkowanie. Gdy 
znajdziemy sposób na obniżenie lustra 
jeziora to możliwy będzie dostęp do 
hangaru. Wtedy wkroczą do akcji nasi 
mocodawcy. Wizja jest prosta – na 
jeziorze lądują hydroplany i przewożą 

turystów na sąsiednie jeziora. Wiemy, 
że prowadzone są też wstępne rozmo-
wy z dyrekcją Lasów Panstwowych w 
Szczecinie. Takie wodne lądowisko z 
zapleczem jest bardzo przydatne przy 
gaszeniu pożarów lasu – samolot lądu-
je, nabiera wody i nad pożar..

Zaplecze to oczywiście hotel dla 
turystów. Gdy padnie propozycja 
odkupienia domu na Smużynach to 
włodarze Nowogardu na to pójdą, 

bo za te pieniądze dokończą budowę 
szpitala, i dom opieki zyska nowoczes-
ną siedzibę.

Czyż nie piękna perspektywa?I to 
byłby hit na 700-lecie Nowogardu.

Trochę tajemiczych ludzi z łodzi 
pontonowej wysłuchał LMM

PS. Bardzo serdecznie dziekuję 
Czytelnikowi, który dał mi sygnał o 
płetwonurkach.

 

Czy takie hydroplany wkrótce zobaczymy na nowogardzkim 
jeziorze?

Penetrowanie dna jeziora w rejonie “harcówki“.

Rozdzielono pieniądze na sport
Burmistrz rozdzielił gminne pieniądze na sport. Rozdysponowano 466 tys. 

zł dla trzynastu klubów i organizacji. Najwięcej zyskał Pomorzanin.

LKS Pomorzanin otrzymał 150 tys. zł 
i może czuć się usatysfakcjonowany. W 
tym roku piłkarzom urosła konkuren-
cja w postaci nowego klubu. Bosman, 
bo o nim mowa, miał również poważne 
apetyt na gminne fundusze i mocne 
poparcie w zespole konsultacyjnym do-
radzającym burmistrzowi jak rozdzielić 
pieniądze. Ostatecznie Bosman na start 
w nowym sezonie w rozgrywkach w 
B-klasy otrzymał 30 tys. zł.

Wygrany może czuć się LUKS „Chra-
bąszcze”, którzy otrzymał dotację 
wysokości 45 tys. zł na „Grand Prix 
Nowogardu” i własną działalność. Tyl-
ko 5 tys. zł mnie otrzyma UKS „Trójka”, 
która za tę sumę ma zrealizować trzy 
zadania: organizację ogólnopolskich 
turniejów w koszykówce, start w 
rozgrywkach ligowych i turniejach, 
organizację turnieju streetballa oraz 
„Biegów Majowych 2008”. Reszta 
UKS-ów musi zadowolić się znacznie 
mniejszymi kwotami. LUKS „Czwór-
ka” na organizację i udział dziewcząt 
i chłopców w zawodach sportowych 
otrzymał 7 tys. zł. UKS .„Jedyneczka” 
dysponować będzie 9 tys. zł. Natomiast 
UKS „Gimnazjum Trójka” otrzyma 5 
tys. zł. Dalej UKS „Jedynka” otrzyma 
9 tys. zł a UKS „Dwójka 8 tys. zł. 

Będąca formalnie LUKS drużyna 
tenisistów stołowych z Wierzbięcina 
dysponować będzie kwotą 25 tys. zł.

Niemałą kwotę 40 tys. zł na organiza-
cję imprez sportowo-rekreacyjnych na 

terenie wiejskim otrzyma nowogardzki 
LZS. Organizacja motocrossowych mi-
strzostw Polski kosztować nas będzie 40 
tys. zł, bo taką właśnie kwotę otrzymał 
Klub Motorowy „Cisy”. Na liście znaj-
duje się jeszcze szczeciński oddział Liga 
Obrony Kraju, który otrzymał 17 tys. 
zł na prowadzenie u nas młodzieżowej 
sekcji strzelectwa sportowego.

Ze złożonych ofert osiem nie znalazł 
uznania w oczach zespołu konsultacyj-
nego nie osiągając wymaganego pułapu 
średniej oceny merytorycznej 70 pkt. 
Były wśród nich dwie oferty Bosmana, 
który chciał w tym roku zorganizować 
w naszym mieście Międzynarodowe 
Mistrzostwa Europy „Taxi” (oferta 
uzyskała 31,6 pkt), Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski „Taxi” (30 pkt.). 
UKS „Trójka” chciała pozyskać fun-
dusze na organizację „Wakacji na wsi” 
(57,5 pkt), letniego obozu rekreacyj-
no – sportowego (53,3 pkt) i cyklu 
turniejów siatkówki plażowej (68,3 
pkt), ale żadna z tych ofert nie zyskała 
odpowiedniej liczby punktów. Pozo-
stałe odrzucone oferty to „Majówka z 
Tenisem Ziemnym UKS „Jedyneczka” 
(40 pkt), „Wszystkie szczyty są przed 
nami – do zdobycia” – wypoczynek 
w górach Stowarzyszenie Przyjaciół 
Błotna „Antonówka” (41,6 pkt) oraz 
rozgrywki wiejskich klubów sporto-
wych Stowarzyszenia „Wiejskie Kluby 
Sportowe (65 pkt)

ag
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Obornik pod oknem
Kto chciałby by pod oknem jego mieszkania przejeżdżały ciężkie ciągniki z 

przyczepami wyładowanymi obornikiem? Najprawdopodobniej nikt. A dla 
mieszkańców bloku przy ulicy Leśnej 6 „b” jest to codzienność. 

Blok ten leży na skraju osiedla. 
Z jego okien rozciąga się widok 
na niedaleki las. Tę, wydawałoby 
się, sielankę co chwilę psuje nad-
jeżdżający ciągnik z przyczepami 
po brzegi wyładowanymi obor-
nikiem. Z relacji mieszkańców 
wynika, że nawóz przewożony jest 
z jednej z okolicznych ferm na po-
bliskie pola. Oni mają tego pecha, 
że mieszkają na trasie, którą właś-
ciciel sam sobie wytyczył. Efekt: 
droga, na którą w zeszłym roku 
położono „szlakę” wygląda jakby 
nie była remontowana od lat, więc 
gminne pieniądze poszły w błoto. 
Dosłownie. Poza tym nawóz wysy-
puje się z przeładowanych – zda-
niem mieszkańców – przyczep, co 
też nie stanowi ozdoby. A oni po 
prostu chcą w spokoju mieszkać. 
I nawet znaleźli rozwiązanie tego 
problemu: „Można by wprowadzić 
tam zakaz ruchu nie dotyczący 
mieszkańców posesji, bądź wpro-
wadzić ograniczenie tonażowe, aby 
nie jeździły tam 30 tonowe kolosy.” 
– mówi jeden z mieszkańców.

Pytany o sprawę kierownik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Tadeusz Fiej-
dasz przyznał, że jej nie zna, ale 

poradził mieszkańcom złożenie 
formalnego wniosku z podpisami 
mieszkańców bloku. Taką samą 
radę ma w przypadku drugiego 
problemu trapiącego lokatorów 
bloku Leśna 6 „b”. Chodzi mia-
nowicie o brak oświetlenia przed 
budynkiem gdzie parkowane są 
samochody. Jedynym oświetle-
niem jest to z klatek schodowych. 
Można jej jednak łatwo zgasić i 
wówczas pod osłoną nocy amato-
rzy cudzej własności mogą robić 
co im się żywnie podoba. I chętnie 
korzystają z tej możliwości. Jed-
nemu z mieszkańców skradziono 
kołpaki, innemu próbowano od-
kręcić całe koła...

Tadeusz Fiejdasz przyznaje, że 
instalacja oświetlenia nie będzie 
łatwa. I nie chodzi o technicz-
ną stronę przedsięwzięcia, ale 
o finansową. Budżet, został już 
zatwierdzony, więc kierowany 
przez niego wydział realizuje za-
twierdzoną już listę zadań. Jednak 
zmiana organizacji ruchu, która tu 
polegałaby na ustawieniu znaku, 
nie jest zadaniem kosztownym, 
więc mamy nadzieję, że uda się ją 
zrealizować. I to w miarę szybko.

ag

Przyczepy wyładowane obornikiem to częsty widok z okien bloku przy 
ulicy Leśnej 6 „b”.

Będzie poprawa
W związku z artykułem „Kropla w morzu potrzeb” zamieszczonym w 

poprzednim wydaniu DN chciałbym zabrać głos na temat  sytuacji miesz-
kaniowej w gminie.

Na wstępie chciałbym Czyteln-
ikom sprostować informację 
zamieszczona w DN. Budowane 
przez gminę mieszkania przy 
ul. Reja będą „socjalne”  a nie 
„komunalne” i będą  budynkami 
parterowymi. Zaprojektowane 
24 mieszkania będą miały powi-
erzchnie od 35m2 do 52m2 . Dwa 
duże mieszkania o powierzchni 52 
m2 przystosowane będą dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo.

Być może budowa  mieszkań w 
2008 roku dla 12 rodzin i kolejnych 
12 w roku 2009 jeszcze nie zrobi re-
wolucji w sytuacji mieszkaniowej 
gminy, ale zdecydowanie ją po-
prawi. Natomiast Komisja Miesz-
kaniowa, której przewodniczę, 
wniesie pod dyskusję Rady Mie-
jskiej poprawkę do Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Nowogard na lata 
2007-2011,  zmieniającą zapisy 
dotyczące budowy mieszkań soc-
jalnych w 2010 roku. W programie 
kadencyjnym  Rada Miejska ujęła 
budowę 36 mieszkań socjalnych. 
Komisja będzie proponowała zmi-
any. Uczestniczyłem w ubiegłym 
miesiącu w konferencji dotyczącej 
budownictwa socjalnego. W trak-
cie jej trwania,  odbyłem kilka ro-
zmów na temat gospodarki miesz-
kaniowej z projektantami, spec-
jalistami z banku PKO BP, doradcą 
w ministerstwie infrastruktury, a 
także zarządcami nieruchomości. 
Efektem tego wyjazdu jest opra-
cowanie kilku wstępnych projek-
tów budowy mieszkań socjalnych 
dla naszej gminy.  Odbyłem już 
wstępną rozmowę z Burmistrzem 
Nowogardu  w  celu omówienia 
treści konferencji a przede wszyst-
kim płynących z niej wniosków i 

rozwiązań. W połowie kwietnia 
Komisja Mieszkaniowa spotka 
się z Burmistrzem i kierown-
ikami wydziałów odpowiedzial-
nych za inwestycje. Jako Komis-
ja Mieszkaniowa zaproponu-
jemy rozwiązanie, które zmniejszy 
obciążenia gminy z tytułu budowy 
mieszkań socjalnych.  Z analizy 
listy oczekujących  na mieszkania 
socjalne wynika , że gmina powin-
na się skupić na budowie mieszkań 
małometrażowych.

W maju i czerwcu Komisja 
Mieszkaniowa będzie również 
pracowała nad uaktualnieniem 
danych osób oczekujących na 
przydział mieszkania i w tym celu 
muszą wypełnić przesłane do nich 
ankiety. Komisja chce stworzyć 
Regulamin zasad przydziału 
nowych mieszkań socjalnych, aby 
stał się dla wszystkich przejrzysty 
i czytelny.

W chwili obecnej nieznacznie 
poprawiła się sytuacja na liście 
oczekujących na mieszkania soc-
jalne i osób  które złożyły wnioski 
przed 2000 rokiem jest zaledwie 
8. Tak więc oddanie w tym roku 
w użytkowanie 12 mieszkań  prak-
tycznie skróci czas oczekiwania 
do lat 8.

Jak wspomniał cytowany w 
artykule Pan Kierownik Tadeusz 
Fiejdasz, sposób przydziału nowych 
mieszkań będzie promował tych , 
którzy regularnie płacą czyn-
sze do ZBK. Nie płacący loka-
torzy w mieszkaniach gminnych 
będą przesiedlani do gorszych 
zasobów.

Przewodniczący Komisji  
Mieszkaniowej

Andrzej Wasiak

Znajdź czas dla swego dziecka…
Jeśli masz mało czasu - wykorzystaj go mądrze : Czytaj dziecku 20 minut 

dziennie , codziennie !
W połowie marca odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Nowogardzie spotkanie bibliotekarzy i nauczycieli
współorganizatorów akcji „ Cała Polska Czyta Dzieciom „ .
Wspólnie ustalono, że podobnie jak w roku ubiegłym w każdy czwartek o 

godz. 16 znane osoby z Nowogardu będą czytały dzieciom książki,
Cykliczne spotkania zainauguruje Burmistrz Nowogardu Pan Kazimierz 

Ziemba, który przeczyta fragment książki
Pawła Beręsowicza pt. „ Co tam u Ciumków „.
Wszystkich chętnych zapraszamy do biblioteki, 3 kwietnia o godz.16.00

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

PCK – udana kwesta
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie
w dniu 15.03.2008 roku w godzinach 09- 13  przeprowadził kwestę 
publiczną, z której dochód przeznaczony został na zakup paczek 
świątecznych dla najuboższych  dzieci ze szkół z terenu Gminy Now-

ogard. 
Zebrano 1 000 zł, dziękujemy w imieniu dzieci za ofiarność.

Kierownik ZR PCK w Nowogardzie
Małgorzata Bielska

Podziękowania
Wszystkim Czytelnikom, Sympatykom, Firmom i Instytucjom, które na-

desłały nam życzenia świąteczne serdecznie dziękujemy.
Pracownicy Redakcji „DN” i Firmy „Poligraf ”
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

Mistrzostwa ZSP 
w piłkę nożną
14 marca w naszej  szkole odbył się pierwszy etap zma-
gań o Mistrzostwo ZSP w piłkę nożną klas drugich.
Do turnieju zgłosiły się następujące drużyny: 

Klasa II Technikum Ekonomicznego 
– wychowawca P. Ewa Balov
Klasa II Technikum Handlowego 
– wychowawca  P. Sylwia Ostrowska-
Antczak
Klasa II Technikum Żywienia i Go-
spodarstwa Domowego 
– wychowawca P. Dorota Bondaro-
wicz
Klasa II Technikum Informatycznego 
– wychowawca P. Małgorzata Łuka
Klasa II Technikum Mechanicznego 
– wychowawca P. Anna Zamara

W losowaniu wybrane zostały pary, 
które stoczyły ze sobą pojedynki:
a) 1-2 Klasa II TE – II TH - 7:0
b) 3-4 Klasa II TŻ – II TI - 0:3 
c) 5- II TM – wolny los 

Do półfinału przeszły klasy:
a-c II TE – II TM - 1:0
b – wolny los 

W finale zagrały klasy:
II TI – II TE - 1:2  
Mistrzem klas drugich została druży-
na klasy II Technikum Ekonomicz-
nego w składzie Łukasz Pędziwiatr, 
Dariusz Stachowiak, Paweł Łabik, 
Seweryn Kornatowski oraz Mateusz 

Witkowski, wychowawca Pani Ewa 
Balov. Klasa przeszła do kolejnego 
etapu gier o Mistrzostwo ZSP w piłkę 
nożną. Organizatorem Turnieju był 
Pan Marcin Wolny.

28 marca w naszej  szkole odbył się 
pierwszy etap zmagań o Mistrzostwo 
ZSP w piłkę nożną klas trzecich.
Do turnieju zgłosiły się następujące 
drużyny: 
Klasa III Technikum Handlowego 
– wychowawca P. Jerzy Ostasz 
Klasa III E – wychowawca  P. Czesła-
wa Rosa
Klasa III Technikum Ekonomicznego 
– wychowawca P. Magdalena Wojcie-
chowska
Klasa III Technikum Żywienia i Go-
spodarstwa Domowego (dziewczęta i 
chłopcy) – wychowawca Pani Danuta 
Adamczyk   
Klasa III Technikum Mechanicznego 
– wychowawca P. Janusz Cholawo
W losowaniu wybrane zostały pary, 
które stoczyły ze sobą pojedynki:
a) 1-2 Klasa III TH – III E - 1:2
b) 3-4 Klasa III TE – III TŻ (dziew-
czyny) – 1:0
c) 5- 6 III TŻ  – II TM - 1:0  
Do półfinału przeszły klasy:

HOROSKOP 
Baran – Ostatnimi czasy jesteś nadzwyczaj zapracowany. Musisz zacząć 
dbać o swoje zdrowie, bo inaczej się wykończysz. Na razie nie musisz sta-
rać się bardziej, niż wymaga tego sytuacja. Pozwól sobie na relaks i solidny 
odpoczynek. 
Byk – Przestań wreszcie podkreślać to, jaki jesteś doskonały. Ludzie w koń-
cu zaczną zdawać sobie sprawę z tego, iż nie jesteś niezastąpiony. Weź się w 
garść i zacznij szanować czyjeś zdanie. Każdy ma prawo przedstawiać swoje 
pomysły na szerszym forum.
Bliźnięta –Emanujesz pozytywną energią. Potrafisz pogodzić obowiązki 
z czasem wolnym. Jesteś teraz rozchwytywany. Każdy chce spędzić z Tobą 
chociaż chwilę. Ty zaś  idealnie godzisz spotkania towarzyskie z niezbędną 
pracą, której nie wolno Ci odłożyć na później.
Rak –Ty kochasz życie, a życie kocha Ciebie. Już dawno nie byłeś tak rados-
ny. Szczęście wyciąga do Ciebie swoją dłoń, więc skorzystaj z tego. Nadszedł 
odpowiedni czas na to, aby zaryzykować. Zagraj w toto-lotka, nie zmarnuj 
takiej okazji.
Lew – Czujesz , że zaczynasz by nieistotny? Myślisz, że nie jesteś potrzebny 
nikomu? Mylisz się! Wiele osób nie wyobraża sobie bez Ciebie życia. Na-
dajesz sens istnienia najbliższym. Twój uśmiech sprawia radość wszystkim 
dookoła.
Panna – Nic nie jest w stanie wytrącić Cię z równowagi. Pilnujesz się na 
każdym kroku i nie pozwalasz sobie na chociażby małe szaleństwo.
To dobrze. Ktoś musi trzymać rękę na pulsie, gdy towarzystwo jest nieokiełz-
nane. Pasuje Ci ten układ.
Waga –  Brakuje Ci rozrywki, ale to niedługo się zmieni. Masz wspaniałych 
znajomych, którzy wiedzą czego potrzebujesz w danej chwili. Oni zorgani-
zują Ci czas w taki sposób, abyś mógł całkowicie zapomnieć o dręczących 
Cię aktualnie problemach.
Skorpion – Nie martw się tym, na co i tak nie masz wpływu. Problemy już 
niedługo same się rozwiążą. Niczego nie przyśpieszaj, pozostaw sprawy 
własnemu biegowi. Na razie nic się nie wyjaśni, więc nie przejmuj się.
Strzelec – Wydaję Ci się, że wszystko spadło na Twoją głowę? Już niedługo 
bliscy Ci to wynagrodzą. Teraz się napracujesz, jednak wyjdziesz na tym le-
piej niż kiedykolwiek. Wkrótce będziesz już tylko odpoczywał, a inni będą 
spełniać Twoje zachcianki.
Koziorożec – Zbytnio przejmujesz się nieistotnymi sprawami. Musisz wrzu-
cić na luz, bo inaczej zwariujesz. Zastanów się chwilę, a niebawem sam do-
strzeżesz, iż tak naprawdę nie ma się martwic. 
Wodnik –Brakuje Ci towarzystwa. Cały swój czas poświęcasz tylko i wy-
łącznie obowiązkom. Gratulujemy ambicji i odpowiedzialności, ale przecież 
nie możesz tak żyć. W swoim napiętym grafiku musisz znaleźć miejsce na 
dyskotekę, kino i znajomych.  
Ryby – Nie pamiętasz już co to znaczy wziąć się poważnie do roboty. Naj-
ważniejsze sprawy odkładasz na później, natomiast te mniej istotne zupełnie 
ignorujesz. Tak nie wolno. Musisz nauczyć się oddzielać pracę i rozrywkę. 
Takim sposobem myślenia daleko nie zajdziesz.

a-c III E – III TM - 1:3
b) II TE – wolny los 
W finale zagrały klasy:
III TM – III TE - 3:0  

Mistrzem klas trzecich została druży-
na klasy III Technikum Mechanicz-
nego w składzie Łukasz Kazimierski, 
Mariusz Albiński, Rafał Rosiak, Do-

minik Barbacki, Adrian Łukasiewicz 
oraz Piotr Bajkowski, wychowaw-
cą zwycięskiej klasy jest Pan Janusz 
Cholawo. Klasa przeszła do kolejnego 
etapu gier o Mistrzostwo ZSP w piłkę 
nożną.
Organizatorem Turnieju był Pan 
Marcin Wolny.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie im. 
Stanisława Staszica i nauczyciele wychowania fizycznego składają 

serdeczne podziękowania  
za ufundowanie i wymianę okna w siłowni

Panu Wojtkowi Przęczkowi właścicielowi firmy „ PROFIL”. 

UWAGA !!!
Dnia 11 kwietnia 2008 r. o godz. 900 rozpocznie się w naszej szkole 

DZIEŃ OTWARTY dla uczniów III klas gimnazjalnych.
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
11.04.2008 r.

godz. 16.00
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

Zatrudnię mechanika 
samochodowego 

w Goleniowie
- atrakcyjne zarobki
Tel. 0601 085 199

MAKIJAŻ  
PERMANENTNY
Salon Piękności BLASK 

- Goleniów, ul. Pocztowa 43. 
Tel. 091 4072194. RATY!!! 

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy ZK w Nowogardzie 

zawiadamia o zebraniu
 sprawozdawczym 

za rok 2007 w dniu 5.04.2008 r. 

o godz. 13.30, natomiast na godz. 17.00 
zaprasza chętnych na zabawę taneczną. 

Wstęp 20 zł od osoby uprawnionej. 
Zarząd

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

W.P. Finance 
Plac Wolności 9 pok. 7a

5000  lub auto NA DOWÓD
konsolidacja BEZ HIPOTEKI
kupno - sprzedaż aut 

•
•
•

te
l. 

69
5 

77
0 

72
4

KREDYTY BANKOWE
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 po-
kojowego w Nowogardzie lub w 
okolicy umeblowane z AGD. Tel. 
663 565 305.

• Kupię domek, połowę domu, 
mieszkanie na I piętrze. W rozlicze-
niu może być mieszkanie 67 m kw, 
IV piętro (ładne). Tel. 506 369 963.

• Sprzedam działkę pod każdą bu-
dowę w Wojcieszynie pow. 30 
arów. 697 987 825.

• Wydzierżawię stanowisko w za-
kładzie fryzjerskim. Tel. 091 39 
21 664.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 6 I 7 TYS. 
M KW. PRZY UL. W. REYMON-
TA I A. ASNYKA (NOWOGARD). 
603 669 427.

• Zdecydowanie kupię miesz-
kanie 3 pokojowe za gotówkę. 
501 307 666.

• Dobra Nowogardzka – działka 
budowlana 1400 m kw z budyn-
kiem gospodarczym. 65 000 zł. 
502 103 432.

• Działkę inwestycyjną na wyjeździe 
z Nowogardu na Stargard, ok. 3 
ha, 17 zł/ m kw. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam działkę 29 arów. Tel. 
501 509 694.

• Pilnie poszukuję mieszkania do 
wynajęcia, 2 lub 1 pokojowe. 
507 403 912.

• Do wynajęcia pokój jednooso-
bowy. Tel. 091 39 22 988 lub 
698 843 040.

• Wynajmę mały lokal w centrum 
Nowogardu – fryzjer, tipsy, kra-
wiec lub inna działalność. Tel. 
691 125 617 lub 091 39 26 800 
wieczorem.

• Kupię mieszkanie w Nowogar-
dzie lub domek, może być w 
okolicy ewentualnie zamiana na 
dwupokojowe w Szczecinie. Tel. 
668 351 314.

• Poszukuję lokalu do wynaję-
cia w centrum Nowogardu. Tel. 
691 137 580.

• Sprzedam działkę budowlaną z 
budynkami gospodarczymi w Ol-
chowie. Tel. 091 39 26 431.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojo-
wego do wynajęcia. 692 489 837.

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa 
2. Tel. 091 39 20 722.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 
195 65R15 GOODRICH, przebieg 
5000 km, cena 850 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel), 6 biegów, 
kolor bordowy metalik, rok. prod. 
12.2004, model 2005 (po liftingu), 
przebieg 93000km, książka serwi-
sowa, pierwszy właściciel w Pol-
sce i w Niemczech, sprowadzony 
luty 2008, opłacony, zarejestro-
wany w Polsce, OC do 08.2008, 

przegląd do 02.2009. Zadbany, 
bezwypadkowy, nie wymaga żad-
nego wkładu finansowego. Nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, olej, 
filtry. Wyposażenie: ABS, ESP, 6* 
airbag, 4 el.* szyby, el. podgrzew. 
lusterka, RO/CD/Mp3 sterowane 
przy kierownicy, alarm, immobili-
ser, wspom. kierow., reg. kierow., 
reflektory soczewkowe, zestaw 
głośnom. NOKIA, halogeny, relin-
gi, roleta bagażnika, ciemne wnę-
trze, alufelgi + nowe opony letnie, 
drewniane wykończenia, kompu-
ter pokładowy, centralny zamek 
z pilotem, klimatronik dwustrefo-
wy. Cena 49800 do negocjacji. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam VW Transporter T2, 
1984 r. Tel. 880 910 678.

• Kupię Simsona. Tel. 509 379 868.
• Sprzedam VW Golf II, 1991 r., poj. 
1,3. 607 109 282.

• Sprzedam Opel Vectra 2,0 DTI, 
kombi, czarny, 1998 r., autoalarm, 
centralny zamek, immobilizer, 4 
poduszki powietrzne, klimatyza-
cja, radio + zmieniarka płyt CD, 
alufelgi, komplet opon zimowych 
na stalowych felgach, elektryczne 
szyby, elektryczne lusterka pod-
grzewane. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 607 585 517.

• Sprzedam Suzuki Swift poj. 1,3, 
1992 r. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam nowe opony firmy 
„Daytona” – letnie 145/70 – R-13. 
Tel. 605 476 580.

ROLNICTWO  
• Sprzedam przyczepę wywrot-
kę 4,5 tony, ładowacz cyklop. 
607 109 282.

• Punkt kopulacyjny, jazda konna i 
wożenie bryczką na ślub. Tel. 607 
73 98 66.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 418 98 
24.

• Sprzedam przyczepę rolniczą 
dwukołową oraz beczkę o poj. 
2000 l na podwoziu dwukołowym. 
Tel. 091 39 26 616, 0605 889 861.

• Sprzedam gospodarstwo rolne, 
ciągnik Białoruś i ziemniaki jadal-
ne 0,40 zł/kg. 793 610 425, 091 
39 117 82.

• Sprzedam 20 prosiaków. 
660 229 504.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy 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.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – możli-
wość dojazdu do klienta. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szero-
ki zakres – również umowne pod-
wykonawstwo. Tel. 0696 757 393.

• Przecieranie drzewa, dłużyca 
trakiem taśmowym, sprzedaż 
łat, desek i krokwi, usługi kopar-
ką. 091 39 18 689, 517  219 627.

• Usługi budowlane, remonty, wy-
kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowa-
nie, stawianie ścian płyty kartono-
we, itp. 693 021 097.

• Przywiozę piach, żwir. 
660 497 390.

• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Usługi transportowe, przepro-
wadzki. Tel. 511 923 692.

• Masz problem z mieszkaniem, 
planujesz wyjazd, itp. to za-
opiekuję się nim mieszkając i 
opłacając czynsz, ewentualnie 
spłacę w ratach (do uzgodnie-
nia). Tel. 0502 95 12 23.

• Usługi remontowe – malowanie, 
szpachlowanie, panele podłogo-
we, glazura, itp. Tel. 72 22 93 860.

• Remont mieszkań od A do Z, m.in. 
hydraulika, regipsy, malowanie, 
glazura. 667 435 942.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Restauracja Przystań zatrud-
ni barmana/ nkę, korzystne 
warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Zatrudnię kierowcę C+E Polska 
– Norwegia i Norwegia – Polska. 
Tel. 693 02 11 02.

• Zatrudnię kierowcę C+E – 
transport krajowy, linie stałe. 
607 585 561.

• Zatrudnię kierowcę C+E po Unii 
Europejskiej, doświadczenie, 
w systemie 2 tyg./ 1 tydzień. 
607 585 561.

• Zatrudnię murarza. Tel. 
501 549 756.

• Zatrudnię robotników budowla-
nych. Tel. 782 860 130.

• Spawacza elektrycznego i migo-
matem przyjmę. Tel. 601 73 38 91, 
601 73 38 92.

• Do naprawy pokryć dachowych. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Zlecę wykonanie elewacji budyn-
ku jednorodzinnego w rozliczeniu 
18 członów rusztowania warszaw-
skiego. Tel. 091 39 20 008.

• Szukam opiekunki do dziecka. Tel. 
516 199 127. 

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 
Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-

ki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nada-
jące się na palety. Tel. 091 38 
53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, 
cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, nie-
mieckie, 1-2 płytowe, różne 
rozmiary także nietypowe dłu-
gości, wysokości, do mieszka-
nia, dmku, warsztatu, Tel. 0691 
686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie 
cena 900 zł, ogrzewanie + ciepła 
woda, dwufunkcyjne cena 1200 
zł, zapłon iskrowy, gwarancja 
serwisowa, ekonomiczne, tel. 
0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, 
małe gabaryty, moc 18-21 kw, 
ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, abru, gastro-
nomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 
446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-
we zasobnikowe podgrzewacze 
wody, firmy niemieckiej Vail-
lant, 130,160,190 litr., stojące, 
idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej 
wody w domu, koszt 40 zł/ m-c, 
serwisowane cena 1000 zł. Tel. 
0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ), 
DRZWI POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z 
SZYBAMI, UŻYWANE DO MIESZ-
KANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Kupię piec CO, 1,5 KW. Tel. 
665 440 814.

• Sprzedam telewizor Daewoo, 29 
cali. 601 889 600.

• Oddam ziemię z wykopu. 
606 253 428.

• Sprzedam bieliznę z likwidowane-
go sklepu. Tel. 697 756 227.

• Sprzedam wózek głęboki ze spa-
cerówką, kolor bordowo – be-
żowy. Tel. 091 39 20 602, kom. 
668 434 355.

• Sprzedam kontener na targo-
wisku miejskim. Tel. 091 39 
23 619, 694 732 369.

• Sprzedam nową baterię do zlewo-
zmywaka kuchennego, nakładaną 
na zlewozmywak. Tel. 605 522 340. 
Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam urządzenie do kre-
mowania miodu. Tel. 091 39 110 
18, 0669 124 259.

• Sprzedam drewno kominkowe. 
Tel. 603 353 789.

• Owczarek niemiecki, wiek 2 lata 
z rodowodem, mocnej budowy, 
czujny, czarno-podpalany oraz 
dwie suczki 8 tyg., rodzice na 
miejscu. Tel. 091 39 21 828.
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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

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 31.03.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. monter stolarki okiennej 
PCV + prawo jazdy kat. B
3. Inż. Budownictwa, psycho-

log, wychowawca, strażnik 
więzienny

4. Pracownik produkcji – operator 
wózka widłowego

5. Mechanik operator koparki
6. Księgowa
7. Traktorzysta
8.  Magazynier
9. Robotnik budowlany
10. Ślusarz – spawacz
11. robotnik gospodarczy
12. sprzedawca 
13. Kierowca C+E
14. Dekarz
15. Pakowacz – konfekcjoner 

żywności(praca w eksporcie)
16. Sprzątaczka (1/4 etatu,gr.

inwal.)
17. robotnik placowy (1/4 etatu, 

gr.inwal.)
18.  Kucharz 
19.  Instruktor jazdy kat. B

 OFERTY PRACY Z REJONU
 1. Kucharz, kelner – barman ( 

Międzyzdroje )
2. Monter elementów precyzyj-

nych ( Szczecin – Mierzyn )
3.  Blacharz, lakiernik, pom,. 

Lakiernika ( Szczecin )
4.  Kierowca kat. C+E  ( Karnice ) ( 

Gryfice )
5.  Przedstawiciel handlowy ( 

Szczecin – Goleniów )
6.  Nauczyciel historii ( Przybier-

nów )
7. Agent odpraw pasażerskich ( 

Goleniów )
8.  Stolarz ( Glewice )
9.  Hodowca norek ( Żdzary )
10. Brygadzista polowy ( Osowo )
11.  Specjalista do rozliczeń finan-

sowych ( Żdzary )
 SZKOLENIE:

1. MŁODSZY RATOWNIK WODNY 
( Gwarancja zatrudnienia na 
plażach miejskich w Powiecie 
Goleniowskim ) 

2. Dekarz – blacharz 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promo-
cji 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 pra-
codawcy o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub miejscach przygotowania zawodo-
wego. Informując o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie et-
niczne, 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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Mali ligowcy
W hali Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się turniej piłkarski zorganizowany 

przez UKS „Dwójka” Nowogard. Drużyny składające się z uczniów szkół 
podstawowych przybrały nazwy pierwszoligowych klubów. Wygrał Groclin 
Grodzisk Mazowiecki.

Grano systemem każdy z każdym. 
Najlepiej zaprezentował się Groclin 
Grodzisk Mazowiecki czyli pierwszy 
zespół UKS „Dwójka” kierowany prze 
Grzegorza Górczewskiego. Drugie 
miejsce zajął Lech Poznań czyli pro-
wadzony prze Olę Ziółkowską zespół 
Szkoły Podstawowej nr 1. Trzecie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w 
Długołęce grająca jako Wisła Kraków, 
której opiekunem był Rafał Urtnow-
ski. Tu.z za podium znalazł się drugi 

zespół UKS „Dwójka”, który przybrał 
nazwę Legia Warszawa.

Organizatorzy dziękują dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 1 za udostęp-
nienie hali. Podziękowania należą się 
również firmie elektrycznej Elmar 
Jarsoława Koladyńskiego i Macieja 
Brzezińskiego, która zakupiła nowe 
stroje  oraz Magdalenie i Wojciechowi 
Kubickim za podarowanie piłki do 
gry w hali.

ag

Halowa liga LZS
W  środę w hali ZSP rozegrana zostanie czternasta kolejka halowej ligi 

piłkarskiej LZS. Początek meczów o godzinie 18.30.

Z czołowych drużyn najtrudniejsze 
zadania będzie mieć drugi w tabeli 
Wyszomierz i piąte Miętno, które 
zmierzą się w bezpośrednim meczu. 
Reszta najlepszych zespołów zmierzy 
się ze znacznie niżej notowanymi 
rywalami. Zamykające tabelę Żabo-
wo będzie miało rzadką okazję na 
zdobycie punktu, gdyż zmierzy się z 
przedostatnim Wierzbięcinem.

Zestaw par:
18.30 Nowogard – Dąbrowa,
18.42 Żabowo – Wierzbięcin,
18.54 Długołęka – Wołowiec,
19.06 Jarchlino – Wojcieszyn,
19.18 Karsk – Osowo,
19.30 Sikorki – Błotno,
19.42 Miętno – Wyszomierz,
19.54 Kulice – Ostrzyca,
20.06 Oldboje – Słajsino.

ag

Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 1:1 (0:0)

Nuda i zasłużony remis
Pomorzanin: Kruoski – Nieradka, Laszkiewicz, Skórniewski, Kram, 

Borowik (56’ Nowacki), T, Marszałek (87’ Cyran), Ł. Marszałek, Wielgus 
(70’ D. Gruszczyński), M. Miklas, Nosek (75’ Piotrowski). Bramka dla 
Pomorzanina: Laszkiewicz.

Przed sobotnim meczem Pomorza-
nina ze Spartą Gryfice oba zespoły 
dzieliło 25 punktów. Jednak na boi-
sku nie było widać tej różnicy, przy 
czym to raczej Sparta zbliżyła się do 
poziomu dna tabeli. Kibice, którzy 
zdecydowali się przyjść w sobotę na 
stadion obejrzeli mało ciekawe spot-
kanie. Mecz zakończył się sprawied-
liwym remisem. Sprawiedliwym, 
bo żadna z drużyn nie zasłużyła na 
komplet punktów.

Pomorzanin pierwszy celny strzał 
oddał w 13. minucie, kiedy Nosek 
uderzył głową, ale zrobił to zbyt lek-
ko by zaskoczyć bramkarza rywali. 
Po chwili z rzutu wolnego uderzał 
M. Miklas. I tym razem bramkarz 
nie miał problemów. Minęła kolejna 
chwila, gdy bliżej zdobycia bramki 
był Borowik. W zamieszaniu pod 
bramką Sparty piłka dotarła do nie-
go, ten będąc 13. metrów od bramki 
uderzył z pierwszej piłki ale i on nie 
zdołał umieścić jej w siatce.

Nie wliczając uderzenia z dystansu 
Ł. Marszałka z 30 minuty to było 
najlepsze pięć minut Pomorzanina 
w pierwszej połowie. Wcześniej i 
później nasz zespół miał poważne 
problemy z wymiana trzech podań. 

Brakowało pomysłu na grę, rządził 
nią przypadek. O rozgrywaniu piłki 
w środku pola w zasadzie nie było 
mowy. Długie podania były zbyt 
lekkie lub niecelne, również krótkie 
zagrania zbyt często padały łupem 
rywali. Mimo to tuż przed gwizdkiem 
na przerwę Pomorzanin mógł objąć 
prowadzenie, ale wychodzącego na 
czystą pozycję Borowika faulem 
powstrzymał obrońca Sparty. Rzut 
wolny z 23. metrów wykonywał M. 
Miklas, uderzył na tyle zaskakująco, 
że gryfickiego bramkarza musiał 
wyręczyć inny zawodnik wybijając 
piłkę z linii bramkowej.

Sparta w pierwszej połowie rów-
nież nie pokazała niczego ciekawego. 
Poza kierowaniem naszymi obroń-
cami Krupski praktycznie nie miał 
zajęcia.

To co nie udało się żadnej drużynie 
do przerwy udało się Pomorzaninowi 
w 53. minucie. Po raz kolejny przed 
polem karnym Sparty sfaulowany 
został Borowik. Sędzia nie nakazy-
wał wznawiać gry na gwizdek więc 
nasi zawodnicy rozpoczęli akcję 
zanim piłkarze Sparty skończyli 
dyskusje z arbitrem. Piłka trafiła do 
Laszkiewicza, który jak tyczki minął 

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 19 40 36-13
2.  Hutnik Szczecin 19 39 32-11
3.  Piast Chociwel 19 35 24-16
4.  Odra Chojna 19 33 42-32
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 19 33 31-31
6.  Polonia Płoty 18 29 32-34
7.  Sparta Gryfice 18 26 29-24
8.  Świt Skolwin 18 25 31-34
9.  Stal Lipiany 19 24 27-35
10.  GKS Mierzyn 18 23 26-27
11.  Kłos Pełczyce 19 23 21-28
12.  KP II Police 19 22 22-29
13.  Kluczevia Stargard 18 22 27-26 
14.  Mieszko Mieszkowice 18 18 22-23
15.  Arkonia Szczecin 18 18 24-27
16.  Pomorzanin Nowogard 18 2 16-52

trzech obrońców i bramkarza po 
czym wpakował ją do pustej bramki. 
Dopiero wówczas obudzili się gracze 
z Gryfic, zaczęli grać piłką zamykając 
na długiem minuty gospodarzy na 
własnej połowie. Nasi zawodnicy w 
zasadzie ograniczali się do często 
rozpaczliwej obrony i rzadkich kontr. 
W 63. minucie goście mogli dopro-
wadzić do remisu, ale piłka po rzucie 
wolnym trafiła w spojenie. Być może 
Pomorzaninowi udałoby się dowieźć 
zwycięstwo do końca gdyby nie 84. 
minuta meczu. Wówczas D. Grusz-
czyński zamiast wybić piłkę daleko 
zagrał ją wprost pod nogi rywala, 

ten dośrodkował ją w pole karne na 
głowę partnera, który zdobył bramkę 
na 1:1. Do końca meczu rezultat się 
już nie zmienił i oba zespoły podzieli 
się punktami.

Pozostałe wyniki meczów:
Vineta Wolin - Arkonia Szczecin 

0:0, GKS Mierzyn - Polonia Płoty 
2:1, Stal Lipiany - Kłos Pełczyce 0:1, 
Hutnik Szczecin - Kluczevia Stargard 
1:1, Mieszko Mieszkowice - Orzeł 
Trzcińsko-Zdrój 0:1, Świt Skolwin - 
KP II Police 3:1, Odra Chojna - Piast 
Chociwel 2:1.

Andrzej Garguliński
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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

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

REKLAMA

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

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 REKLAMA REKLAMA

W obiektywie  Jana Korneluka    -  FATAMORGANA  NA  PRIMA  APRILIS
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REKLAMA

Burmistrz przegrał 
głosowanie!
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KALENDARIUM
4 KWIETNIA
Imieniny: Aleksander, Do-
roteusz, Gedeon, Guntram, 
Ingbert, Jan, Joanna, Kastor, 
Krzesisław, Krzysław, Mala-
chiasz, Malkolm, Pryskus, 
Rogacjusz i Rogat 
1945 - II wojna światowa: 
wojska radzieckie i polskie 
wkroczyły do Gdyni.

5 KWIETNIA
Imieniny:  Bertold, Cyryl, Eu-
stacjusz, Eustazja, Eustazjusz, 
Eustazy, Ludolf, Ludolfina, 
Marek, Satur, Satura, Stefan, 
Teodor i Wiktoryn

6 KWIETNIA
Imieniny: Amadea, Amade-
usz, Amelia, Aniela, Często-
bor, Dobromier, Jan, Joachim, 
Kwiryn, Kwiryna, Leonard, 
Leonarda, Litobor, Mamertyn, 
Mamertyna, Piotr i Zozym
1939 - Wielka Brytania udzie-
liła Polsce gwarancji bezpie-
czeństwa.
1945 - II wojna światowa: 
wojska radzieckie i polskie 
zdobyły Gdańsk.

7 KWIETNIA
Imieniny:  Amos, Balbina, Be-
niamin, Bonawentura, Dobro-
miera, Dobromira, Dobromirz, 
Gwido, Gwidon, Joanna, Kirył, 
Korneli, Kornelia i Myślidar  
1831 - Powstanie listopado-
we: miała miejsce bitwa pod 
Dębem Wielkim.
1924 - Początek strajku 150 
tysięcy górników Zagłębia i 
Górnego Śląska.

REKLAMA

Serdeczne podziękowania 
dla Rodziny, Przyjaciół i Znajomych 

za pomoc, wsparcie i dobre słowo 
oraz za to, że byliście z nami 

w ostatniej drodze 
naszej kochanej Żony, Mamy i Babci 

Bożeny Błażewicz 
składa 

Władysław Błażewicz z Rodziną

PODZIĘKOWANIA

Burmistrz przegrał głosowanie
Radni dokonali zmian w budżecie przeznaczając cześć subwencji oświa-

towej na różne inwestycje. Zabezpieczono m.in. pieniądze na wkład własny 
do budowy kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią.

Do gminnego budżetu wpłynęło 
dodatkowe 759.401 zł. Jest więk-
sza niż początkowo przewidywano 
subwencja oświatowa z minister-
stwa finansów. W związku z tym, 
że w naszym budżecie na oświatę 
przeznaczono ponad 11 mln zł  sub-
wencji i 6 mln pieniędzy gminnych, 
zaproponowano by te dodatkowe 
pieniądze przeznaczyć na pewne 
inwestycje wśród których znalazł się 
kosztujący 200 tys. zł drugi etap prze-
budowy dróg gminnych w Karsku. I 
właśnie to stało się kością  niezgody 
dzielącą radnych. Komisja Finanso-
wo – Gospodarcza zaproponowała 
ustami radnego Szpilkowskiego by 
zamiast budować drogi w Karsku 
zostawić te pieniądze jako rezerwę 
na cele oświatowe takie jak remont 
dachu w Szkole Podstawowej nr 4 czy 
budowa zgodnej z przepisami prze-

ciwpożarowymi klatki schodowej 
w Przedszkolu nr 1. Część radnych 
była za takim właśnie rozwiązaniem, 
argumentując, że przeznaczanie 
subwencji oświatowej na inne cele 
w sytuacji gdy szkoły wciąż bory-
kają się z licznymi problemami jest 
niewłaściwe. Radny Laskowski ostro 
domagał się pieniędzy na drogę  w 
Karsku – twierdząc, że mieszkańcy 
wsi też mają prawo oczekiwać czegoś 
od gminy. Burmistrz w dość ostrym 
wystąpieniu stwierdził, że na oświatę 
i tak wydajemy ogromne kwoty, więc 
uzasadnionym i zgodnym z prawem 
jest wydanie tych pieniędzy na inne 
cele. „Wybraliśmy najpilniejsze in-
westycje.” – tłumaczył Kazimierz 
Ziemba przypominając po kolei 
wszystkie wazne inwestycje oswiato-
we (np.hale sportowe przy szkołach 
w Nowogardzie oraz w Wierzbięcinie 

i Orzechowie) apelował o budowę 
drogi w Karsku przypominając, ze 
dokumentacja straci niedługo wa-
zność. A jednak przegrał głosowanie! 
Dziesięciu radnych w tym część koa-
licjantów poparło projekt, w którym 
200 tys. zł zamiast na budowę dróg w 
Karsku przeznaczone zostanie na cele 
oświatowe. Dziewięciu radnych było 
przeciwko temu pomysłowi.

Przyjęta uchwala gwarantuje w bu-
dżecie gminy 340 tys. zł wkładu włas-
nego w budowę kompleksu boisk w 
ramach rządowego programu „Moje 
boisko Orlik 2012” zwanego „Tusko-
wym boiskiem”. Ta decyzja zbiegła się 
z decyzją sejmiku wojewódzkiego za-
twierdzającą listę 55 miejscowości, w 
których one powstaną i przeznaczając 
na ten cel pieniądze. Koszt budowy 
jednego boiska wyniesie około 1 mln 
zł. W równych częściach sfinansują je 
samorządy gminne, wojewódzki i mi-
nisterstwo sportu. Boisko ma powstać 
jeszcze w tym roku w sąsiedztwie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ulicy Bohaterów Warszawy.
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Radni za oddziałem integracyjnym
Utworzenie oddziału integracyjnego w nowogardzkim Przedszkolu nr 3 

jest tematem z gatunku tych, którym wprost nie wypada się sprzeciwiać. I 
tak właśnie postąpili radni podczas środowej sesji. Rada Miejska podniosła 
też stawkę opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

Oddział integracyjny ma rozpo-
cząć działalność już 1 września. 
Uczęszczać do niego będzie pięcio-
ro dzieci z różnymi dysfunkcjami 
oraz piętnaścioro dzieci zdrowych. 
To oczywiście nie zaspokaja całego 
zapotrzebowania. jak powiedział 
dyrektor Przedszkola nr 3 Ewa 
Wróbel już dziś jest jedenaścioro 
dzieci, których rodzice chcieliby 
posłać do takiego oddziału. sześ-
cioro z nich będzie musiało zostać 
w domu. Dlatego radni nie wy-
kluczyli utworzenia w przyszłości 
kolejnych oddziałów.

Utworzenie oddziału integra-
cyjnego znacząco zwiększy koszty 
utrzymania przedszkola. Trzeba 
będzie zatrudnić fachowców co nie 
będzie zadaniem łatwym, trzeba 
będzie dostosować pomieszczenia 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Według wstępnych szacun-
ków roczne utrzymanie oddziału 
wyniesie około 115 tys. zł. Niemal 
całość zostanie poryta dodatkową 
subwencją oświatową.

Z przedszkolnych tematów na 
sesji pojawiła się również uchwała 
w sprawie ustalenia nowej wyso-

kości opłaty stałej za pobyt dziecka 
w przedszkolu. Od nowego roku 
szkolnego za dzieci przebywają-
ce w przedszkolu osiem godzin 
dziennie rodzice płacić będą 120 
zł. Poprzednia wysokość opłaty 
stałej wynosiła 100 zł. Z kolei 
rodzice sześciolatków, których po-
ciechy w przedszkolu uczęszczają 
do zerówki spędzając tam więcej 
niż pięć godzin dziennie płacić 
będą 45 zł. 

To oczywiście tylko część kosz-
tów jakie ponoszą rodzice posyła-
jący dzieci do przedszkoli. Należy 
do tego doliczyć koszt wyżywienia, 
zajęć dodatkowych i w rzeczywi-
stości miesięcznie przekracza on 
200 zł.

ag
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KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni

już w sprzedaży 
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

REKLAMA

Dzierzawcy lokali użytkowych

Na razie nie kupią na własność
Kolejny raz radni zajęli się problemem sprzedaży komunalnych lokali użytko-

wych dzierżawionych przez firmy i osoby prywatne i po raz kolejny projekt uchwały 
odesłany został do dalszego procedowania na Komisjach  Rady. Dzierzawcy, którzy 
gromadnie przyszli na sesję stracili praktycznie cały dzień, a dowiedzieli się tylko o 
tym jakie wątpliwości mają radni. A wątpliwości jest faktycznie dużo

Sprawa dotyczy 24 lokali dzierza-
wionych od miasta. Główne pytanie 
brzmi jak u Hamleta : sprzedawać czy 
nie sprzedawać. Za niesprzedawaniem 
przemawia jeden argument – co miesiąc 
do kasy gminy wpływa od dzierżawców 
kwota 21 237 złotych co w roku daje 255 
tysięcy złotych. I pieniądze te pozostają 
w dyspozycji ZBK  Jednoczesnie co roku 
gmina „wspomaga” ZBK kwotą ponad 
300 tys. złotych. Gdy gmina lokale sprze-
da to Zarząd Budynków Komunalnych 
pozbawiony opłat dzierżawnych wyciąg-
nie rękę do budżetu po kolejne 200 tys.  
złotych. Rozpatrywany jest także wariant 
nowych umów dzierzawnych – zdaniem 
radnych opłaty są nieadekwatne do 
obecnej sytuacji rynkowej, a w dodatku 
niesprawiedliwe – jedni płaca tysiące, a 
inni grosze. Tylko czy prawo zezwala na 
zmiane umowy?

Zwolennicy sprzedaży przejawiają 
raczej troskę o wygląd i estetykę miasta. 
Wiadomo, że dzierzawca nie dba o 
obiekt tak jak dbałby gdyby to była jego 
własność. W wyniku tego obiekty syste-
matycznie niszczeją, tracą na wartości 
no i szpecą miasto. Główna dyskusja 
dotyczyła budynku przy ul. 3 Maja 52 
(zakład pogrzebowy Credo). Jest tam 
aktualnie czterech dzierżawców i jeden 
lokal pusty oraz obiektów 3 Maja 10 (po-
tocznie zwane podwórko prowadzące do 
dworca – stolarz, zakład samochodowy, 
sklep z odzieżą, krawiec, wulkanizacja i 
gabinet weterynaryjny). Te obiekty wy-
jątkowo straszą wyglądem i w dodatku 
znajdują się w samym centrum miasta. 
W tym miejscu jest dodatkowy problem 
– sprzedać to godzic się na to, że jeszcze 
przez długie lata nic praktycznie się nie 
zmieni – usytuowaie budynków nie 
pozwala na odrębną własność ziemi 
– grunty będą we współwłasności, a to 
praktycznie uniemożliwia jakiekolwiek 
inwestycje. Czy miasto może uszczęśli-

wiać na siłę? Rodzi się koncepcja (chyba 
rozsądna) aby wypowiedzieć umowy 
dzierżawy, stojące zabudowania wybu-
rzyć. Ale zgodnie z prawem budowlanym 
nie będzie tam można niczego zbudować 
(małe odległości między budynkami i 
granicami działek).

Radni przygotowując uchwałę zajęli 
się także cenami sprzedaży. Uchwała 
określa, że dotychczasowy najemca 
ma prawo pierwokupu bez stawania 
do przetargu, ale cenę wolnorynkową 
ustalił wstępnie rzeczoznawca. Niektórzy 
przeżyli szok!

Przykładowo podam, że lokal z zakła-
dem wulkanizacyjnym miałby koszto-
wać prawie 63 tys. zł, a sklep z używaną 
odzieżą prawie 115 tys. złotych.

Podobnie wysokie ceny ustalono dla 
budynku 3 Maja 52 – pomieszczenia 
zakładu pogrzebowego 140 tysięcy 
złotych. Sa tez lokale wycenione po 
europejsku – sklep Sezam przy ul. 700-
lecia 27 – 1 milion 150 tysięcy złotych! 
Czy dzierżawcy kupią? Gorzej gdy nie 
kupią, bo gmina będzie mieć kłopoty 
– dzierżawca opuszczając dzierżawiony 
lokal może zabrać te instalacje, które 
założył na własny koszt – wtedy niektóre 
lokale zamienią się w ruinę i nikt ich nie 
kupi. Strata dla gminy potrójna – nie ma 
wpływu za czynsz, lokal bez wartości, a w 
dodatku niektóre usługi znikną z miasta 
i mieszkańcy będą odczuwać ich brak. 
Oprócz kwestii ceny jest jeszcze kwestia 
zapłaty – na raty czy jednorazowo. U 
radnych przewazała opcja jednorazowej 
zapłaty całej sumy. Nie pozbawione sen-
su były także wypowiedzi dzierzawcow 
– zmierzały one do jednego – rozsądna 
cena, uwzględnienie okresu dzierżawy. 
Dla niektórych jest to bowiem od lat 
jedyne źródło utrzymania.

Czy radni znajdą złoty środek? Zoba-
czymy chyba na majowej Sesji.

LMM
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Ludzie stąd
Pracownia kolorowych chmur

                                           Do osiągnięcia szczęścia często 
wystarczają pędzel i sztalugi…

                                                                                                 Rene Dubos

Rozmowa z Zofią Frydryk – starszym instruktorem ds. plastyki w No-
wogardzkim Domu Kultury.

Jest takie miejsce w NDK do którego nieustannie garną się młodzi en-
tuzjaści sztuki malarskiej – to pracownia od 33 lat prowadzona przez 
panią Zofię Fryryk. Nie lubię słów nadużywanych w potocznym języku, ale 
określenie „człowiek z pasją” w odniesieniu do Jej osoby jest jak najbar-
dziej uzasadnione. Bez przesady można powiedzieć, że całe dorosłe życie 
poświęciła  upowszechnianiu plastyki wśród dzieci i młodzieży. Prace Jej 
wychowanków reprezentują Nowogard w całej Polsce i za granicami kraju. 
Jest również projektantką i realizatorką wielu oryginalnych scenografii przy 
różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. Za wybitne osiągnięcia w 
pracy zawodowej oraz zasługi w promowaiu Ziemi Nowogardzkiej została 
uhonorowana Laurem Cisowym w 2003 roku.. Po raz pierwszy gości na 
łamach „Dziennika Nowogardzkiego”. 

DN – kiedy odkryła Pani w sobie 
artystyczne uzdolnienia?

ZF  - To nie ja je odkryłam, ale 
moja wychowawczyni w szóstej 
klasie Szkoly Podstawowej w Koś-
ciuszkach. Zauważyła, że bardzo 
dobrze rysuję i zaleciła mi dalszą 
edukację w szkole plasycznej.

DN – A wcześniej?
ZF – Już w dzieciństwie przeja-

wiałam zdolności manualne – sama 
robiłam zabawki, najczęściej lalki 
z materiałów które akurat miałam 
pod ręką. Mając 11 lat uszyłam so-
bie pierwszą w życiu sukienkę.

DN – Może trzeba było zostać 
projektantką mody?

ZF – Wybrałam Państwowe Lice-
um Sztuk Plastycznych w Szczecinie 
ponieważ w tamtych odległych cza-
sach była to jedyna i wymarzona 
przeze mnie szkoła artystyczna w 
całym województwie szczeciń-
skim. 

DN – Co szczególnego utkwiło 
Pani w pamięci z tej artystycznej 
inicjacji?

ZF – Już sam budynek zrobił na 
mnie wrażenie jako ciekawa bryła 
architektoniczna samotnie wysta-
jąca spod gruzów Podzamcza. Był 
to bowiem zabytkowy pałacyk o 
tajemniczych, absorbujących moją 
wyobraźnię pomieszczeniach.

DN – A wykładowcy?

ZF – Moimi nauczycielami byli 
prawdziwi fachowcy w każdej 
dziedzinie, niektórzy jeszcze przed-
wojenni. Do ulubionych swoich 
profesorów zaliczam: pana Wróbla 
od liternictwa i kompozycji, panią 
Toruńską od rzeźby i niezapo-
mnianego pana Guida Becka od 
malarstwa.

Historia lubi się powtarzać i teraz 
uczennice z mojego koła plastyczne-
go chodzą do tej samej szkoły.

DN – Rzadko można spotkać 
osobę kształtującą smak artystycz-
ny dzieci i młodzieży przez tyle 
długich lat. Jakie były początki 
pracy zawodowej?

ZF – W byłym Powiatowym, 
a obecnie Nowogardzkim Domu 
Kultury pracuję od samego począt-
ku. Tu założyłam pierwsze koło 
plastyczne w 1975 roku. Zaintere-

sowanie środowiska tego rodzaju 
formą przerosło moje najśmielsze 
oczekiwania – tylu było chętnych 
. Trzeba było założyć drugi zespół 
plastyczny dla młodzieży, co wkrót-
ce uczyniono.

DN – Ile osób mogło się przewi-
nąć przez Pani pracownię?

ZF – Rocznie około 40.
DN – 33 lata pomnożone przez 

40 daje imponującą liczbę tysiąc 
wychowanków. To młodzi ludzie 
którzy zajmują się sztuką plastyzną. 
Ilu z nich jeszcze 
Pani pamięta?

ZF – Czas za-
ciera większość 
nazwisk, ale nie-
które z nich noszę 
we wdzięcznej pa-
mięci.

Z sympatią wspo-
minam D orotę 
Bożyszkowską,Olę 
Kantor, Karoli-
nę Mysiak, Anię 
Żelaznowską, Igę 
Nowak, Anię Mar-
cinkiewicz, Ewę 
Łaszuk, Monikę 
Zajdę i wielu, wielu 
innych. Większość 
uczestników moich 
zajęć plastycznych 
ukończyło lub kończy wyższe uczel-
nie o kierunkach artystycznych i 
nie tylko.

DN – Jest Pani rekordzistką jeśli 
chodzi o ilość nagród otrzymanych 
w konkursach krajowych i zagra-
nicznych. Jest okazja aby się nimi 
pochwalić…

ZF – Przyznaję, że nie były to 
lata stracone. Mówiąc nieskromnie 
– zabrzmi to może megalomańsko 
– prace malarskie dzieci i młodzie-
ży z NDK zdobywały każdego roku  
ileś tam nagród, od wyróżnień po 
Grand Prix, na różnych festiwa-
lach, przeglądach i konkursach

o g ó l n o p o l -
skich i między-
n a r o d o w y c h . 
Wyliczanie ich 
zajęłoby więcej 
miejsca niż cały 
pański artykuł.

DN – Poroz-
mawiajmy o ro-
dzinie - dzieci 
odziedziczyły po 
matce uzdolnie-
nia artystyczne 
… 

ZF – Moją pasją 
przejęła się córka 
Jowita, która jest 
laureatką kilku 
prestiżowych na-
gród krajowych 
i zagranicznych 
– między innymi 

Grand Prix w Berlinie. Obecnie 
studiuje na II roku Architektury 
Krajobrazu w Szczecinie.

DN – Oglądałem niedawno 
wystawę prac artystycznych Pani 
podopiecznych na holu NDK i 

widzę, że w dalszym ciągu nie 
brakuje w naszym mieście poten-
cjalnych twórców. Proszę o krótki 
komentarz.

ZF – Po lewej stronie holu wiszą 
prace dziecięce o wspólnym temacie 
inspirowanym sennymi marzenia-

mi, wykonane farbą plakatową. 
Natomiast po prawej stronie wy-
eksponowane są prace młodzieży. 
Jest to wiekowo najmłodszy jak 
dotychczas zespół plastyczny. 

W jego skład wchodzą uczniowie 
nawet szkół podstawowych. – Paula 
Jackowiak, Joanna Mielewczyk i 
Michalina  Żelaznowska.Więk-
szość stanowią jednak uczniowie 
gimnzjaliści – Karolina Górzyń-
ska, Aleksandra Jaszcz, Karolina 
Prekwa,  Patrycja Radzikowska, 
Magdalena Słomska (duży postęp 
i miłe zaskoczenie!) oraz Alicja 
Wymysłowska. Ze szkół licealnych 
– Katarzyna Gawrysiak, Michał 
Kamecki, Agata Żelaznowska. 
Wszystkie te prace wykonane są na 
podłożu tekturowym, odpowiednio 
zagruntowane i malowane „szpach-
lą”. Tematem wiodącym jest pejzaż. 
Z dużą satysfakcją stwierdzam, że 
jak na początkujące koło młodzie-
żowe – wszyscy pokazali w tych 
pracach (wykonanych stosunkowo 
trudną techniką) – więcej niż tego 
oczekiwałam.

DN – Ostatnie pytanie: Pani 
definicja na sukces to…?

ZF – Sukces to systematyczna 
ciężka praca, gdzie nie można po-
zwolić sobie na „odcianie kuponów” 
i spoczęciu na laurach. Trzeba dać 
z siebie wszystko i pracować, pra-
cować, pracować… Tak jak czynią 
to bohaterowie w epilogu  dramatu 
Czechowa „Wujaszek Wania”.

DN – Dziękuję za rozmowę. 
Życzę Pani wytrwałości w kształ-
towaniu postaw estetycznych 
młodego pokolenia oraz dużo, 
dużo zdrowia!

Notował LMM

Praca Aleksandry Jaszcz.

Praca Magdaleny Słomskiej.
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Nowo otwarty zakład stolarski 
„DREW-ART” przy ul. Wojska Polskiego 59 A Nowogard 

Tel. 609 307 208
Zapraszamy w godz. 8.00 – 17.00

toczenie, kopiowanie, 
 renowacja mebli i inne usługi
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Nowe dowody osobiste czekają
Mimo, że z dniem 31 marca ważność straciły stare dowody osobiste wiele 

osób nadal zwleka z ich wymianą.

W lipcu 2007 roku wymiana do-
wodów czekała około 5 tys. miesz-
kańców naszej gminy. Do dnia 
dzisiejszego wniosków nie złożyło 
357 osób. Wielu z nich czekało do 
ostatniego – ich zdaniem – momentu 
i 31 marca w urzędzie z wnioskami 
zjawiły się 74 osoby. Są również oso-
by, które już wcześniej złożyły wnio-
ski, ale nie spieszą się z odbiorem 

dokumentów. W Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie czeka 310 gotowych 
dowodów osobistych.

Zgodnie artykułem 55 ustawy o 
ewidencji ludności, każdy kto uchy-
la się od posiadania lub wymiany 
dowodu osobistego podlega karze 
pozbawienia wolności do 1 miesiąca 
lub karze grzywny.

ag

Know America

Brygida Sawicka w rezydencji 
ambasadora USA!

Brygida Sawicka, jako finalista 
konkursu Know America (Znam 
Amerykę), uczestniczyła w 3 dnio-
wym pobycie ( 26-28 marca) i zwie-
dzaniu Warszawy na koszt Fundacji. 
Głównym punktem programu było 
spotkanie z ambasadorem Stanów 
Zjednoczonych Victorem Ashe, który  
na przyjęciu w rezydencji w dniu 26 
marca wręczył dyplomy 30 zwy-

cięzcom konkursu. Poza laureatami 
konkursu oraz ich rodzicami i dy-
rektorami szkół, na przyjęciu obecni 
byli również posłowie -  Eugeniusz 
Grzeszczak (PSL), oraz Zbigniew 
Konwiński (PO). 

LMM
Foto – strona internetowa amba-

sady USA

SP1

Dobrze jest pomagać!
Dnia 25 lutego zorganizowana 

została  akcja charytatywna „ I Ty 
możesz być zajączkiem”  Celem tej 
akcji było uwrażliwienie dzieci na 
krzywdę innych. Uczniowie wraz z 
wychowawcami zbierali  dla dzieci z 
oddziału szpitala dziecięcego w Now-
ogardzie  przybory szkolne, klocki, 
puzzle, gry planszowe, książeczki itp..  
Domeną tej akcji było uprzyjemnić 
choć w malutkim procencie pobyt 

dzieci w miejscu dla nich bardzo 
stresującym.

Do akcji przystąpiły dzieci z SP1 i 
Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie.

Wszystkich dzieciom ze szpi-
tala życzymy szybkiego powrotu do 
zdrowia 

Akcje organizowały panie Edyta 
Kamińska,  Anna Szymańska i Lidia 
Tatara.

Inf.SS – opr LMM

Dnia 27 marca 2008r. odbyło się uroczyste wręczenie darów dla szpitala 
oddziału dziecięcego

Gimnazjum nr 2

Młodzi ekonomiści wśród 
najlepszych w kraju
Jakub Konieczny z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie został laureatem IX 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej w Pińczowie. Pozostali 
finaliści, Joanna Brodniak (uczennica klasy drugiej) i Andrzej Piotrowicz 
(klasa trzecia) – zajęli trzynaste i czternaste miejsce na ponad dwustu pięć-
dziesięciu uczestników Turnieju. 

W piątek, 14 marca 2008 roku, w 
Pińczowie,  już po raz dziewiąty 
spotkali się gimnazjaliści z całego 
kraju, aby zmierzyć się ze swoimi 
rówieśnikami zainteresowanymi 
życiem gospodarczym i ekonomią.   
Finaliści Turnieju prezentowali po-
ziom wiedzy ekonomicznej i banko-
wej, której mogłoby im pozazdroś-
cić wielu dorosłych. Bez problemów 
obliczali odsetki z lokat, potrafili 
porównać oferty kredytowe banków, 
obliczali podatek do-
chodowy. Wiedza ta 
przyda im się na pew-
no w dorosłym ży-
ciu. Dla uczestników 
konkursu przyjazd do 
Pińczowa, to nie tylko 
współzawodnictwo 
ekonomiczne, ale tak-
że możliwość zwie-
dzenia miasta i okolic. 
W tym roku goście z 
całej Polski mogli zo-

baczyć Tokarnię, Stadninę Koni w 
Michałowie oraz Wiślicę i Chrobrze, 
gdzie zwiedzili Szkolną Izbę Tradycji 
Kulturowych Ponidzia mieszczącą 
się w Pałacu Wielopolskich.
Szczegółne podziękowania dla pani 
Anny Sienkiewicz, nauczycielki ma-
tematyki i przedsiębiorczości z II LO 
za zainteresowanie uczniów proble-
mami ekonomii i przygotowanie ich 
do konkursu.

Inf. własna

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne 

spotkania. 
Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy poniedziałek 

i piątek 
W godzinach od 9 do 12.
Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam - nie 

zapomnijcie opłacić składki na ZKP – czerwiec blisko!
Alina Ochman
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TOYOTA NOWOGARD
MK.SP. Z O.O.

zatrudni osobę do  pracy
w  KSIĘGOWOŚCI

oferty kierować  na  adres :
kadry@toyotanowogard.pl

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta Nowogard

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu 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, Nr 
225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880) 
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy i miasta Nowogard w dniach od 21 kwietnia 
2008 r. do 21 maja 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
w pokoju nr 206 (budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach 
otwarcia urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany stu-
dium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2008 r. w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w sali posiedzeń (na piętrze 
w budynku przy Pl. Wolności 1) o godzinie 16.oo.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać 
na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu Wolności 1, 72-
200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2008 r.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

USŁUGI TARTACZNE 
TRAKIEM PRZEWOŹNYM

• więźba dachowa
• tarcica

Tel. 091 39 21 816
Tel. kom.607 647 814

MAKIJAŻ  
PERMANENTNY
Salon Piękności BLASK 

- Goleniów, ul. Pocztowa 43. 
Tel. 091 4072194. RATY!!! 

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy ZK w Nowogardzie 

zawiadamia o zebraniu
 sprawozdawczym 

za rok 2007 w dniu 5.04.2008 r. 

o godz. 13.30, natomiast na godz. 17.00 
zaprasza chętnych na zabawę taneczną. 

Wstęp 20 zł od osoby uprawnionej. 
Zarząd

PLANTATORZY
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Nowamyl” S.A. rozpoczęło 

podpisywanie umów z plantatorami ziemniaków na rok gospodarczy 
2008/2009. W bieżącym roku cena za ziemniaki wyniesie l zł za l kg dos-
tarczonej skrobi bezwodnej w ziemniakach, ponadto po zakończeniu dostaw 
PPZ „Nowamyl” dopłaci do skupionych ziemniaków dopłatę transportową 
zależną od odległości liczonej od miejsca zamieszkania do miejsca dostawy 
w wysokości:
przy odległości dowozu                     dopłata zł/1 kg dostarczonej skrobi
O -20 km  0,01 zł,
21 - 40 km 0,02 zł,
41-60 km  0,03 zł,
61-80 km  0,04 zł,
81 - 100 km  0,05 zł,
powyżej 100 km   0,06 zł.
Zgodnie z powyższym średnia cena l tony ziemniaków o skrobiowości 

18,5% wyniesie 190,55 zł + VAT.
Ponadto ARR dopłaci do l tony ziemniaków o skrobiowości 18,5% dopłatę 

związaną z produkcją w wysokości 51,95 zł oraz dopłatę niezwiązaną 
z produkcją ok. 100 - 150 zł/ha posadzonych ziemniaków skrobiowych 
(obowiązywać ona będzie po raz pierwszy od 2008 r.).

Spółka nasza, wzorem lat ubiegłych, zaopatruje plantatorów w sadzeni-
aki, środki ochrony roślin oraz nawozy. Proponujemy plantatorom bardzo 
korzystne warunki rozliczenia za zakupione środki do produkcji w formie 
kredytowej do wysokości 2000 zł/ha posadzonych ziemniaków skrobiowych.

Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A, pomagać będą w wypełnianiu wniosków:
• do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych-zgodnie z „Warunkami 

uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitacny lub kwalifikowany”,

• odpłatność kompensacyjną po zakończeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiębiorstwa Przemysłu  Ziemniaczanego  „Nowamyl”  

S.A. bezpośrednio współpracują z plantatorami, podpisują umowy kontrak-
tacji, pomagają w prowadzeniu  kart technologicznych gospodarstw oraz 
służą fachową pomocą specjaliści ds. kontraktacji i skupu:

Włodzimierz Wiatr i Bolesław Żyła - Rejon Nowogard,
Marian Łepik - Rejon Łobez, 
Kierownik Działu Kontraktacji Włodzimierz Wiśniewski - Rejon Świdwin.
Koordynacja całości spraw związanych z kontraktacją: Kierownik Działu 

Kontraktacji Włodzimierz Wiśniewski, Zastępca Kierownika Działu Kon-
traktacji Jadwiga Woronowicz.

ZARZĄD SPÓŁKI

Naprawa i konserwacja podwozi
Mechanika i blacharstwo

spawanie plastików

Michał Jankowski
Wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 958, 661 283 227
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W obiektywie  Jana Korneluka - Jan Paweł II lubił gołębie 

 Witamy wśród nas...

Córka Marty Kaczmarek 
ur. 26.03.08 z Nowogardu

WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Magdaleny Barna ur. 
28.03.08 z Kołobrzegu

Syn Małgorzaty i Jarosława 
ur. 2.04.08 
ze Stargardu Szczecińskiego

Córka Małgorzaty Rusak 
ur. 2.04.08 z Dębic

Syn Aliny i Krzysztofa 
ur. 3.04.08 z Nowogardu

Córka Joanny
 i Pawła Gostomczyk 
ur. 2.04.08 z Drzonowa

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
1 dziecko

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców

Syn Katarzyny Gargula 
ur. 1.04.08 z Gostomina

Córka Anny i Wojciecha 
Dominiczaka ur. 28.03.08 
z Dobrej

Bruno – urodzony 02.04.2008r. 
Syn Doroty (z domu Furmańczyk) 
i Bartosza Baszczyńskich
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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.

STOISKO Z MĘSKĄ 
ODZIEŻĄ

na ul. Wojska Polskiego 4

zaprasza
w godz. 10.00.- 18.00
soboty 10.00 - 14.00

zakupiony towar pakujemy 
także jako prezent

POLECAMY:
koszule, spodnie, bluzy, swetry, 

skarpety, bieliznę,
a także zapachy i dodatki

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
11.04.2008 r.

godz. 16.00
Informacje: 

tel. 091 39 21 616

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 

szuka do wynajęcia 
od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06, 
               602 697 061.

Apteka 
zatrudni 

magistra (kierownika)
 i technika farmacji

• atrakcyjne wynagrodzenie
Tel. 663 788 548
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 pokojowe-

go w Nowogardzie lub w okolicy umeb-
lowane z AGD. Tel. 663 565 305.

• Kupię domek, połowę domu, mieszka-
nie na I piętrze. W rozliczeniu może być 
mieszkanie 67 m kw, IV piętro (ładne). Tel. 
506 369 963.

• Sprzedam działkę pod każdą budowę w 
Wojcieszynie pow. 30 arów. 697 987 825.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 6 I 7 TYS. M KW. 
PRZY UL. W. REYMONTA I A. ASNYKA 
(NOWOGARD). 603 669 427.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3 poko-
jowe za gotówkę. 501 307 666.

• Dobra Nowogardzka – działka budowla-
na 1400 m kw z budynkiem gospodar-
czym. 65 000 zł. 502 103 432.

• Działkę inwestycyjną na wyjeździe z No-
wogardu na Stargard, ok. 3 ha, 17 zł/ m 
kw. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam działkę 29 arów. Tel. 
501 509 694.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia, 2 lub 1 pokojowe. 507 403 912.

• Wynajmę mały lokal w centrum Nowo-
gardu – fryzjer, tipsy, krawiec lub inna 
działalność. Tel. 691 125 617 lub 091 39 
26 800 wieczorem.

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie lub 
domek, może być w okolicy ewentualnie 
zamiana na dwupokojowe w Szczecinie. 
Tel. 668 351 314.

• Poszukuję lokalu do wynajęcia w cen-
trum Nowogardu. Tel. 691 137 580.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do 
wynajęcia. 692 489 837.

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa 2. Tel. 
091 39 20 722.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe włas-
nościowe na 2 kawalerki. 509 530 073.

• Kupię czteropokojowe mieszkanie 
lub zamienię na trzypokojowe. Tel. 
664 726 394.

• Do wynajęcia pokój jedno- lub dwuoso-
bowy, osobne wejście w Dobrej Nowo-
gardzkiej. Tel. 515 626 681.

• Kupię lub wynajmę garaż. 501 141 655.
• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe. 

Tel. 604 955 769.
• Zamienię trzypokojowe mieszkanie na 

wsi na kawalerkę na parterze w Nowo-
gardzie. Tel. 667 691 304.

• Sprzedam mieszkanie 30 m kw po re-
moncie przy ul. Kowalskiej 1B/5, tel. 091 
39 21 710.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 

65R15 GOODRICH, przebieg 5000 km, 
cena 850 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/
R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 
CDTI (diesel), 6 biegów, kolor bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, model 2005 
(po liftingu), przebieg 93000km, książka 
serwisowa, pierwszy właściciel w Polsce 
i w Niemczech, sprowadzony luty 2008, 
opłacony, zarejestrowany w Polsce, OC 
do 08.2008, przegląd do 02.2009. Za-
dbany, bezwypadkowy, nie wymaga 
żadnego wkładu finansowego. Nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wy-
posażenie: ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szy-
by, el. podgrzew. lusterka, RO/CD/Mp3 
sterowane przy kierownicy, alarm, im-
mobiliser, wspom. kierow., reg. kierow., 
reflektory soczewkowe, zestaw głośnom. 
NOKIA, halogeny, relingi, roleta bagaż-

nika, ciemne wnętrze, alufelgi + nowe 
opony letnie, drewniane wykończenia, 
komputer pokładowy, centralny zamek z 
pilotem, klimatronik dwustrefowy. Cena 
49800 do negocjacji. Tel. 0605 522 340.

• Kupię Simsona. Tel. 509 379 868.
• Sprzedam Opel Vectra 2,0 DTI, kombi, 

czarny, 1998 r., autoalarm, centralny za-
mek, immobilizer, 4 poduszki powietrz-
ne, klimatyzacja, radio + zmieniarka płyt 
CD, alufelgi, komplet opon zimowych na 
stalowych felgach, elektryczne szyby, 
elektryczne lusterka podgrzewane. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 607 585 517.

• Sprzedam Suzuki Swift poj. 1,3, 1992 r. 
Tel. 603 353 789.

• Sprzedam nowe opony firmy „Daytona” 
– letnie 145/70 – R-13. Tel. 605 476 580.

• Sprzedam Seat Ibiza, 1992 r., poj. 900, 
cena 1000 zł. Tel. 605 516 508.

• Sprzedam Volvo, poj. 1,8, 1992 r., w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 600 345 068.

• Sprzedam Ford Mondeo, 18i, benzyna, 
czarny metalik, 1994 r., do rejestracji. Tel. 
664 747 948.

ROLNICTWO  
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i woże-

nie bryczką na ślub. Tel. 607 73 98 66.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 418 98 24.
• Sprzedam przyczepę rolniczą dwukoło-

wą oraz beczkę o poj. 2000 l na podwoziu 
dwukołowym. Tel. 091 39 26 616, 0605 
889 861.

• Sprzedam gospodarstwo rolne, ciągnik 
Białoruś i ziemniaki jadalne 0,40 zł/kg. 
793 610 425, 091 39 117 82.

• Sprzedam 20 prosiaków. 660 229 504.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 781 441 089.
• Sprzedam 2 ogiery – leśne. Tel. 

513 153 637.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.
• Sprzedam ziemniaki jadalne „Karina”, 

miąższ żółty, 3 tony. Tel. 091 39 26 904, 
Gardno k. Nowogardu.

• Sprzedam przyczepę wywrotkę typ D-47. 
Tel. 507 465 448.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, przeprowadzki – 0604 

516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – możliwość 
dojazdu do klienta. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki zakres 
– również umowne podwykonawstwo. 
Tel. 0696 757 393.

• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek i kro-
kwi, usługi koparką. 091 39 18 689, 
517  219 627.

• Usługi budowlane, remonty, wykończe-
nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, stawianie ścian płyty kar-
tonowe, itp. 693 021 097.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. Tel. 

511 923 692.
• Masz problem z mieszkaniem, planu-

jesz wyjazd, itp. to zaopiekuję się nim 
mieszkając i opłacając czynsz, ewen-
tualnie spłacę w ratach (do uzgodnie-
nia). Tel. 0502 95 12 23.

• Usługi remontowe – malowanie, szpach-
lowanie, panele podłogowe, glazura, itp. 
Tel. 72 22 93 860.

• Remont mieszkań od A do Z, m.in. hy-
draulika, regipsy, malowanie, glazura. 
667 435 942.

• Montaż ogrodzeń betonowych i inncyh. 
Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Restauracja Przystań zatrudni barma-
na/ nkę, korzystne warunki płacowe. 
Tel. 091 39 20 221.

• Zatrudnię murarza. Tel. 501 549 756.
• Zatrudnię robotników budowlanych. Tel. 

782 860 130.
• Spawacza elektrycznego i migomatem 

przyjmę. Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 92.
• Do naprawy pokryć dachowych. 601 73 

38 91, 601 73 38 92.
• Zlecę wykonanie elewacji budynku jed-

norodzinnego w rozliczeniu 18 członów 
rusztowania warszawskiego. Tel. 091 39 
20 008.

• Przyjmę dyspozycyjną osobę do 2,5 let-
niej dziewczynki. Tel. 600 385 066.

• Restauracja przy stacji paliw w Olchowie 
zatrudni pomoc kuchenną. Tel. 091 39 
20 733.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” No-
wogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię kosmetyczkę. Tel. 607 921 435.
• Zatrudnię mechanika samochodowego 

w Goleniowie. Atrakcyjne zarobki. Tel. 
0601 085 199.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 

(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM FINE 
PIX S6500, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 
1-2 płytowe, różne rozmiary także 
nietypowe długości, wysokości, do 
mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 
0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunk-
cyjne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, 

gwarancja serwisowa, ekonomiczne, 
tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrze-
wacze wody – 380 V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kw, ekonomiczne, idealne 
do domku, warsztatu, abru, gastrono-
mii, cena od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, firmy 
niemieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., 
stojące, idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej wody w 
domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ 
(USZKODZONY MODUŁ), DRZWI POKO-
JOWE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE 
DO MIESZKANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ 
szt. TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Kupię piec CO, 1,5 KW. Tel. 665 440 814.
• Sprzedam telewizor Daewoo, 29 cali. 

601 889 600.
• Sprzedam wózek głęboki ze spacerów-

ką, kolor bordowo – beżowy. Tel. 091 39 
20 602, kom. 668 434 355.

• Sprzedam kontener na targowi-
sku miejskim. Tel. 091 39 23 619, 
694 732 369.

• Sprzedam nową baterię do zlewozmywa-
ka kuchennego, nakładaną na zlewozmy-
wak. Tel. 605 522 340. Cena do uzgodnie-
nia.

• Sprzedam urządzenie do kremowa-
nia miodu. Tel. 091 39 110 18, 0669 
124 259.

• Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 
603 353 789.

• Owczarek niemiecki, wiek 2 lata z rodo-
wodem, mocnej budowy, czujny, czarno-
podpalany oraz dwie suczki 8 tyg., rodzi-
ce na miejscu. Tel. 091 39 21 828.

• Rowery – stan idealny, tanio sprzedam. 
Tel. 663 600 601.

• Oddam pieski w dobre ręce, rasa mie-
szana, wzrost średni. Tel. 695 255 955.

• Sprzedam wózek dziecięcy Driver 4XL w 
bardzo dobrym stanie, trzyfunkcyjny, ko-
lor beżowy + nosidło do samochodu. Tel. 
607 061 450.

• Kupię stare meble, antyki, porcelanę. 
515 626 681.

• Sprzedam albę, wianek, pelerynę. 
501 141 655.
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

15 kwietnia 2008 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Studio Fryzjerskie 
TYNA

Gabinet Kosmetyczny 
DoRciA

ui. Boh Warszawy 
103a/B; 

studio-image.eu.interia.pl

fryzjerstwo damskie 
i męskie, solarium
tel. 091 39 25 027 
tel. 0 607 647 240

manicure, pedicure, 
tipsy, henna brwi i rzęs 

tel. 0 697 408 391

GABINET MASAŻU I FIZYKOTERAPII
ul. St. Grota Roweckiego 23 (wejście od ul. Wiejskiej)

Zaprasza w godz. 9.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku
Tel. 609 799 687

Bezpłatne masaże 
i terapia podczerwienią 

urządzeniem 
Nugabest 

w czwartki od 9.00 
do 15.00

WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

Tel. 091 39 22 165



4-7.04.2008 r. 13

Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 14

O seksie
Sprawy seksu – to bzdury!
- Rzekł szpetnemu ponury.

Polszczyzna
Już się budzą drzewa i kwiaty,
Wiosna serce otuchą napawa,
Świeci słońce, śpiewają ptaki,
Wschodzi trawka i mowa trawa.
Nowe siły wstępują w prelegentów,
Łamy prasy zielenią się chwacko,
Z domów spływa gwar 
wprost ku śródmieściu,
A z nim życie i jego bogactwo...
Wiatr obrazki zielone pieści,
Jakiż słodki i rześki ranek,
Kwitnie mową wiązaną w pęczki,
Sto tysięcy soczystych „w i ą z a n e k”...
Jakoś chce się młodzieży tak od serca,
Wypowiedzieć, wygadać, wyszumieć,
Śpiewa w krąg filologia wiosenna,
Łącząc ludzi pomostem zrozumień.
Może twardym, lecz szczerym akordem,
Niczym chlebem polszczyzna się łamie:
„O żesz twoja mamuśka... w mordę...
Ja ci... jak cię... ty w torbę... chamie!”
Jakoś lżej się robi na duszy,
Że nikt uczuć nie tłamsi, gdy nie trzeba,
Że swobodnych zdań nie zagłuszy
Żaden brzydki purysta – pedant.
Że pryskają kompleksów więzy,
Nowe słowa się mnożą jak grzyby,
A im bardziej kaleczysz język,
Tym ten język jest bardziej „żywy”...
Więc co lepsze, rozterka w nas wzbiera:
Żargon prasy czy może grypsera?
Drętwą mowę, czy slang raczej wybrać,
Problem nie jest bynajmniej prosty,
ma dwa końce współczesna polszczyzna...
Więc nadzieja w językach obcych.

Moralista
- Nie czyń tego drugiemu!
Rzekł, kiedy sam już nie mógł.

Trud
Niejeden trudzi się niemało,
Żeby zło dobrze wyglądało.

Poprawne rozwiazania krzyżówki nr 13 – KWIECIEŃ PLECIEŃ - nadesłali:
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Bożena Stefanska 

i Elzbieta Lewandowska ze Strzelewa, Jerzy Za-
wadzki z Orzechowa, Maria Gortat z Czermnicy, 
Iwona Kochelska z Błotna, Krystyna Tretiak z 
Maszkowa, Maria Olszewska z Brzozowa, Barbara 
Hałas ze Szczecina, Andżelika Nizio z Osowa oraz 
z Nowogardu: Grażyna Jurczyk, Jerzy Siedlecki, 
Janina Grudzinska, Halina Piotrowska, Krystyna 
Wojtkiewicz, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Jan Mikłaszewicz, Lucyna Andrzejczak, Włady-
sława Kubisz, Halina Stefańska, Teresa Powalska, 
Szczepan Falaciński, Józef Górzyński, Halina Szwal, 

Zdzisława Chorążyczewska, Henryk Kosmalski, 
Pelagia Feliksiak, Klaudia Jagiełlo,Stanisława Po-
korska, Andrzej Leszczyński, Magdalena Czupryń-
ska (kłopoty z adresem!). W losowaniu brały udział 
rozwiązania krzyżówki 12 - Jolanta Gruszczyńska 
z Błotna oraz Grażyna Jurczyk i Pelagia Feliksiak 
z Nowogardu.

Prenumeratry „DN” na maj wylosowali:
- Pelagia Feliksiak z Nowogardu,
- Krystyna Zawidzka z Nowogardu,
- Maria Olszewska z Brzozowa.

Gratulujemy!    
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 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 02

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 03.03.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. monter stolarki okiennej PCV + 

prawo jazdy kat. B
3. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
4. Pracownik produkcji – operator 

wózka widłowego
5. Mechanik operator koparki
6. Księgowa
7. Traktorzysta
8.  Magazynier
9.  Robotnik budowlany
10. Ślusarz – spawacz
11.  robotnik gospodarczy
12. sprzedawca 
13. Kierowca C+E
14. Dekarz
15. Pakowacz – konfekcjoner żywności 

(praca w eksporcie)
16. robotnik placowy (1/4 etatu, 

gr.inwal.)
17.  Kucharz 
18. Instruktor jazdy kat. B
19.  Pracownik działu obsługi klienta 

  OFERTY PRACY Z REJONU
 1. Kucharz, kelner – barman ( Mię-

dzyzdroje )
2. Monter elementów precyzyjnych 

(Szczecin – Mierzyn )
3. Blacharz, lakiernik, pom,. Lakierni-

ka ( Szczecin )
4. Kierowca kat. C+E  (Karnice) (Gry-

fice)
5. Przedstawiciel handlowy (Szczecin 

– Goleniów )
6. Nauczyciel historii ( Przybiernów )
7. Agent odpraw pasażerskich (Go-

leniów)
8. Stolarz ( Glewice )
9. Hodowca norek (Żdzary)
10. Brygadzista polowy (Osowo)
11. Specjalista do rozliczeń  

finansowych (Żdzary)
 SZKOLENIE:

1. MŁODSZY RATOWNIK WODNY 
(Gwarancja zatrudnienia na pla-
żach miejskich w Powiecie Gole-
niowskim) 

2. Dekarz – blacharz 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promo-
cji 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 zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania zawo-
dowego. Informując o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przygotowa-
nia zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminujących 
kandydatów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie et-
niczne, narodowość, orientację seksualną, 
przekonania polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed zatrud-
nieniem osoby lub powierzeniem jej innej 
pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o pozosta-
niu lub nie pozostaniu w rejestrze bezro-
botnych  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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V liga juniorów:

Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 3:1 (1:1)

Nerwowo i zwycięsko

Tabela:
1.  Świt Szczecin 17 39 61-17
2.  Vineta Wolin 18 39 64-24
3.  Polonia Płoty 18 34 53-37
4.  Stal Lipiany 18 34 61-39
5.  Piast Chociwel 18 33 51-41
6.  Kluczevia Stargard 17 32 57-40
7.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 19 32 53-37
8.  Kłos Pełczyce 17 31 51-23
9.  Mieszko Mieszkowice 18 31 28-19
10.  KP Police II 18 19 53-65
11.  Pomorzanin Nowogard 18 19 33-65
12.  Sparta Gryfice 18 17 25-40
13.  Arkonia Szczecin 17 16 20-60
14.  Odra Chojna 18 15 27-57
15.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 17 11 32-60
16.  GKS Mierzyn 18 10 21-66

Nerwowy przebieg zwycięskiego 
meczu – tak w skrócie można opisać 
potyczkę V ligowych juniorów Pomo-
rzanina i Sparty Gryfice.

Mecz właściwie zaczął się jeszcze 
przed pierwszym gwizdkiem sędzie-
go. Część zawodników gości nie mia-
ła przy sobie ważnych dokumentów 
i sędzia nie dopuścił ich do gry. W 
efekcie między słupkami stanął rezer-
wowy bramkarz, a na ławce nie było 
żadnego zmiennika. Mimo to pierwsi 
bramkę zdobyli zawodnicy Sparty. W 
25. minucie przeprowadzili kontrę, 
dwa pierwsze strzały zostały zablo-
kowane przez obrońców, za trzecim 
razem piłka znalazła się jednak w 
siatce. Po tej akcji inicjatywę przejął 
Pomorzanin i w 40. minucie fanta-
styczne dośrodkowanie Wipplingera 
odbiło się od słupka, piłka trafiła do 
Bajerskiego i ten doprowadził do 
remisu. Swoją bramkę zadedykował 
Małgorzacie Łuce, nauczycielce języ-
ka polskiego w ZSP.

Dwie minuty po przerwie Ogiewa 
dośrodkowuje tak, że D. Żywicy 
pozostaje tylko przystawić nogę by 
zdobyć bramkę na 2:1. Po chwili kon-

tra gości i po strzale jednego z nich 
piłka zatrzymuje się przed bramkę w 
kałuży. Dopada do niej Frąckowiak, 
który ściera się z jednym z rywali. 
Ten odnosi kontuzję, opuszcza boisko 
i rywale muszą grać w dziesiątkę. 
Zawodnicy z Gryfic domagają się 
rzutu karnego, ale sędzia uznał, ze nie 
zostały złamane przepisy. Dochodzi 
więc do przepychanek, nie ostatnich 
w tym meczu. W 78. minucie jeden 
z przyjezdnych dostaje czerwoną 
kartkę za kopanie naszego zawodnika 
i Sparta gra już w dziewiątkę. Pomo-
rzanin wykorzystuje to dwie minuty 
później. Kasprzyk mija kilku zawod-
ników, padając na rywala traci piłkę, 
dopada do niej Piotrowicz i strzałem 
z 18. metrów w samo okienko ustala 
wynik spotkania na 3:1. Rywale 
znowu domagają się odgwizdania 
przewinienia, trener gości zaczyna 
wyzywać arbitra i ten usuwa go z ław-
ki rezerwowych. I to był w zasadzie 
koniec tego meczu, bo do ostatniego 
gwizdka Sparta nie potrafiła zagrozić 
Pomorzaninowi.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Pierwsze zwycięstwo Żabowa

Aktualna tabela:
1. Ostrzyca 14 34 34-8,
2. Wyszomierz 14 33 38-8,
3. Błotno 14 31 21-10,
4. Wołowiec 14 30 35-11,
5. Osowo 14 28 24-9,
6. Miętno 14 26 21-16,
7. Jarchlino 14 26 21-11,
8. Słajsino 14 23 23-12,
9. Karsk 14 22 18-14,
10. Oldboje 14 20 17-11,
11. Nowogard 14 16 18-23,
12. Wojcieszyn 14 12 11-26,
13. Kulice 14 12 11-28,
14. Długołęka 14 11 8-16,
15. Sikorki 14 11 8-23,
16. Dąborwa 14 10 11-26,
17. Wierzbięcin 14 9 9-33,
18. Żabowo 14 4 5-37.

Już tylko trzy kolejki pozostały do 
końca rozgrywek halowej ligi piłkar-
skiej LZS. W środę w hali Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych po raz 
czternasty spotkali się uczestnicy 
rozgrywek.

Po pewnej wygranej z Kulicami 
4:1 pozycję lidera utrzymała Ostrzy-
ca. Wygrał również Wyszomierz i 
utrzymał drugą pozycję. Na podium 
wspięło się Błotno, które minimal-
nie wygrało z Sikorkami. Miejsca 
ustąpił mu Wołowiec potykając się 
w zakończonym remisem meczu z 
Długołęką.

Pierwsze zwycięstwo zanotował 
outsider rozgrywek czyli Żabowo, 
które pokonało przedostatni w tabeli 
Wierzbięcin i ma już w swoim dorob-
ku cztery punkty.

Wyniki kolejki:
Nowogard – Dąbrowa 3:0,
Żabowo – Wierzbięcin 2:1,
Długołęka – Wołowiec 1:1,
Jarchlino – Wojcieszyn 3:3,

Karsk – Osowo 0:4,
Sikorki – Błotno 0:1,
Miętno – Wyszomierz 1:3,
Kulice – Ostrzyca 1:4,
Oldboje – Słajsino 0:0.
Andrzej Garguliński

XV Memoriał Romana Tomczyka
W minioną niedzielę w hali Szkoły Podstawowej nr 4 odbył się XV Me-

moriał Romana Tomczyka.
W zawodach wystartowały czte-

ry drużyny siatkarskie. Najlepiej 
wypadłą ekipa Anpolu Krzywice, 
która wygrała wszystkie swoje me-
cze. Drugie miejsce zajęli Oldboje 
Nowogard a trzecie LZS Żabowo. Tuż 

za podium uplasowali się zawodnicy 
LZS Sikorki.

Najlepszym graczem turnieju 
został Piotr Dębowski z Anpolu 
Krzywice.
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Pamiątkowe zdjęcie zawodników organizatorów oraz żony i synowej 
zmarłego Romana Tomczyka.

Pomorzanin jedzie do Pełczyc

Rozłam w Bosmanie
Jeszcze nie ucichły echa rozłamu w nowogardzkim Pomorzanina i po-

wstania nowej drużyny piłkarskiej w naszym mieście, a już mamy kolejny 
rozłam. Tym razem w Bosmanie.

W tej kolejce rozgrywek pił-
karskiej V ligi Pomorzanin zagra 
wyjazdowy mecz z Pełczycach z 
miejscowym Kłosem. Aktualnie 
nasz rywal z dorobkiem 23 punktów 
zajmuje 11 pozycję w tabeli. Rundę 
wiosenną zaczął całkiem nieźle 
odnotowując dwa zwycięstwa, z 
Mieszkiem Mieszkowice u siebie w 
ostatniej kolejce ze Stalą Lipiany na 
wyjeździe. Nie sprostali jedynie wi-
celiderowi, Hutnikowi przegrywając 
w Szczecinie 1:3.

Jesienny mecz z Kłosem był jed-
nym z najlepszych w wykonaniu 

Pomorzanina. Jak kibice pamiętają 
nasz zespół remisując 2:2 grał z prze-
wagą aż dwóch zawodników. Skoń-
czyło się jednak niewykorzystanym 
rzutem karnym i przegraną 2:3.

Pozostałe mecze kolejki:
Arkonia Szczecin - Odra Chojna, 

Piast Chociwel - Świt Szczecin, 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin, Kluczevia 
Stargard - Stal Lipiany, Polonia 
Płoty - Vineta Wolin, KP Police 
II - Mieszko Mieszkowice, Sparta 
Gryfice - GKS Mierzyn.

Andrzej Garguliński

Bosman w kształcie, jaki pozna-
liśmy tuż po jego powstaniu, to już 
przeszłość. W jego władzach doszło 
do rozłamu, w wyniku którego 
skupieni wokół Pawła Kaczmarka 
piłkarze występujący niegdyś w pro-
wadzonych przez niego drużynach 

juniorskich oraz ich rodzice nie 
współpracują już z prezesem klubu 
Andrzejem Szafranem. O szcze-
gółach napiszemy w najbliższym 
wydaniu DN.

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

CM

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

• 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•

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

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 kontaktów, mile wi-
dziane doświadczenie w pracy biurowej.  

  zatrudni  kierowcę z kat. C 
oraz pozwoleniem na przewóz rzeczy.

Oferty: kadry@hurtpol.pl lub  tel.091 579 29 18



GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Wtorek     
8 kwietnia  2008 r.        
Nr =27 (16364) 
nakład 2500
Rok XVI  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł
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Nowe prawa 
jazdy?

Komu 
wiejskie 
boiska?

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

R E D A K C J A 

e-mail: dziennik@domjudy.pl

R E K L A M A

e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Ambasador USA 

w Nowogardzie
czytaj na s. 2

czytaj na s. 5

REKLAMA

REKLAMA

VIP-y czytają 
dzieciom

czytaj na s. 4

Piaski 
- tam gdzie 
diabeł mówi 
dobranoc

czytaj na s. 5

Apteka 
zatrudni 

magistra (kierownika)
 i technika farmacji

• atrakcyjne wynagrodzenie
Tel. 663 788 548

W poniedziałek, 7 kwietnia niespodziewaną wizytę złożył w naszym mieście ambasador USA Victor Ashe. W 
ramach poznawania Polski ambasador odwiedził wszystkie 16 województw i prawie 140 miast i gmin. Wybiera 
te, których promocja jest wysoko oceniana przez pracowników ambasady. Poza stałą rezydencją przebywa średnio 
3 dni w tygodniu.

Victor Ashe urodził się 1 stycznia 1945 roku w mieście 
Knoxwille (stan Tennessee)

Najpierw ukończył hostorię na Uniwersytecie Yale, a w 
roku 1974 uzyskał dyplom prawa Uiwersytetu Tennessee. 
Do grudnia 2003 roku, przez 16 lat był burmistrzem mia-
sta Knoxwille. Był prezydentem Stowarzyszenia Bumi-
strzów USA, do Polski przyjeżdżał dwukrotnie – gościł w 

Chełmie jako mieście partnerskim. Na czele burmistrzów 
jeździł także do Kenii, by promować idee zwalczające 
rasizm. Pracował także w biurach wielu senatorów oraz 
w Komisjach Kongresu USA. Wielki miłośnik przyrody, 
amator pieszych wędrówek. Na ambasadora USA w Polsce 
powołał go obecny prezydent George Busch. Urząd objął 
23 czerwca 2004 roku.

Nowy klub - 
Olimpia 
Nowogard

czytaj na s. 11
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KALENDARIUM
8 KWIETNIA
Imieniny:  Amancjusz, Apoli-
nary, Asynkryt, August, Cezary, 
Cezaryna, Dionizy, Ema, Emma, 
January, Julia, Julian, Makaria, 
Maksyma, Perpetuus, Rado-
sław i Walter
Międzynarodowy Dzień Romów

Międzynarodowy Dzień Opo-

zycji Przeciw GMO

9 KWIETNIA
Imieniny: Achacy, Achacjusz, 
Antoni, Demetria, Demetriusz, 
Dobrosława, Dominika, Eupsy-
chia, Eupsychiusz, Franciszek, 
Heliodor, Hilary, Hilaria, Hugo, 
Innocenty, Kasylda, Katarzyna, 
Konrad, Maja, Marceli, Maria, 
Matron, Notger, Piotr, Prochor, 
Reginald, Tankred, Tomasz, 
Ubald, Wadim, Waldetruda.

10 KWIETNIA
Imieniny: Afrykan, Antoni, 
Apoloniusz, Daniel, Ezechiel, 
Fulbert, Grodzisław, Henryk, 
Magdalena, Makary, Małgo-
rzata, Marek, Michał, Notger, 
Paladiusz, Pompejusz i Teren-
cjusz.   
1525 - W Krakowie miał miej-
sce hołd pruski. 
1831 - Powstanie listopado-
we: miała miejsce bitwa pod 
Iganiami.
1864 - Powstanie styczniowe: 
dyktator powstania Romuald 
Traugutt został aresztowany 
przez rosyjską policję.

Kronika policyjna 

Składam serdeczne 
podziękowania 

funkcjonariuszom 
Komisariatu Policji 

w Nowogardzie 
sierż.szt. Marcinowi 

Święcickiemu 
i mł. asp. Marcinowi 

Kraszewskiemu 
za pomoc i odzyskanie 

pieniędzy w kwocie 1000 zł, 
które utraciłam w wyniku 

kradzieży w dniu 02.04.2008 r.
Danuta Lisowska

PODZIĘKOWANIA

W poniedziałek skradziono dysze 
do spryskiwacza lewego reflektora 
samochodu toyota avensis. Właściciel 
auta oszacował swe straty na ponad 
1000 zł.

Z klatki schodowej jednego z blo-
ków na osiedlu Gryfitów skradziono 
wózek dziecięcy.

Po raz kolejny włamano się do 
kiosku przy ulicy Bankowej. Złodziej 
po odgięciu blach zabezpieczających 
i wybiciu szyby skradł kosmetyki i 
gazety wartości 600 zł.

We wtorek na terenie Gimnazjum 
nr 3 jednemu z uczniów tej szkoły 
skradziono telefon komórkowy 
plusphone 401i. jego wartość to około 
200 zł.

Włamano się do piwnicy budyn-
ku przy ulicy Poniatowskiego skąd 
skradziono rower górski mc canze 
wartości 600 zł. Policja po raz kolejny 
zauważa nasilenie się kradzieży rowe-
rów w okresie przed i pokomunijnym 
dlatego apeluje do mieszkańców o 

rozwagę i właściwe zabezpieczenie 
jednośladów oraz pomieszczeń, w 
których są przechowywane.

W środę włamano się do pomiesz-
czeń Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych przy ulicy Bohaterów Warszawy 
skąd skradziono szyfrator, czyli część 
od alarmu zabezpieczającego pra-
cownię informatyczną.

Na stację paliw HL podjechał 
samochód ford transit i po zatanko-
waniu paliwa wartości 99 zł odjechał 
nie uiszczając rachunku.

W czwartek w Krzywicach poli-
cjanci zatrzymali do kontroli jadą-
cego rowerem Andrzeja K. Badanie 
alkomatem potwierdziło ich przy-
puszczenia. Mężczyzna był pijany. 
Miał w wydychanym powietrzu aż 
2,45 promila alkoholu.

W piątek doszło do kolejnego 
oszustwa związanego z zakupem 
oleju napędowego. Mężczyzna za-
proponował jego kupno po niższej 
cenie, ale w tym celu domagał się 

zaliczki. Takową otrzymał, ale po 
jakimś czasie wrócił prosząc jeszcze o 
pieniądze. Obiecanego paliwa jednak 
nie dostarczył. Ustalono już perso-
nalia oszusta. Okazało się, że jest to 
doskonale znany policji mężczyzna, 
który niedawno opuścił zakład karny, 
gdzie odsiadywał wyrok za podobne 
oszustwo.

Tego dnia zgłoszono kradzież urzą-
dzenia do łykowania pastwiska, czyli 
wałowania i wyczesywania trawy. 
Doszło do niej w Sąpolnicy między 
25 a 30 marca.

W Osinie zatrzymano nietrzeźwe-
go rowerzystę. Lucjan L. wsiadł na 
rower mając 1,25 promila alkoholu.

W niedzielę około południa nie-
znany sprawca uszkodził lusterka 
zaparkowanych przy ulicy Zamkowej 
samochodów ford escort i volkswa-
gen golf.

ag

Zuchwały 
rozbój na 
stacji paliw

W piątkowe po południe na 
stacji paliw w Olchowie doszło do 
zuchwałego rozboju. W jego wyniku 
rodzina z Niemiec straciła samo-
chód, którym jechała na pogrzeb 
do Gdyni.

Do zdarzenie doszło około go-
dziny 18.00. Kierujący mercede-
sem mężczyzna na prośbę córki 
zajechał na stację paliw w Olcho-
wie. Gdy jego dzieci poszły do 
restauracji, on wraz z żoną tanko-
wali paliwo. Następnie mężczy-
zna poszedł zapłacić, zaś kobieta 
podjechała pod budynek gdzie 
znajdowała się kasa. Gdy czekała 
na męża podeszło do niej dwóch 
dobrze zbudowanych mężczyzn 
i usiłowało wyrwać jej kluczyki. 
Kobieta stawiała opór, więc została 
poturbowana, a klucze znalazły się 
w rękach bandytów. Wsiedli oni do 
samochodu i odjechali w kierunku 
Szczecina.

Skradziony samochód to merce-
des ml 320 cdi koloru czarnego, z 
beżową tapicerką i aluminiowymi 
felgami o rozmiarze 18 cali. Miał 
niemiecką tablicę rejestracyjną o 
numerach HAL-LE632.
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Prawo jazdy

Nowe kategorie, nowe zasady
Jeszcze w tym kwartale ma trafić pod obrady Sejmu projekt zupełnie 

nowych przepisów w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami. Od 1 
stycznia 2009 r. kategorie praw jazdy i przedziały wiekowe wyglądać będą 
jak na załączonej tabeli.

LMM 
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REKLAMAREKLAMA

Ambasador USA 
w Nowogardzie!

W Ratuszu został przyjęty przez 
Burmistrza Kazimierza Ziembę oraz 
towarzyszących  Burmistrzowi Prze-
wodniczącego Rady Miasta Marka 
Krzywanię i zastępcę burmistrza 
Artura Danilewskiego. Rozmowa 
odbywała się w obecności przedsta-
wicieli prasy.

Jego Ekscelencja Ambasador, jako 
doświadczony samorządowiec szcze-
gólnie interesował się problemami 
naszego samorządu oraz życia miesz-
kańców.

Burmistrz przedstawił trudny 
proces transformacji ustrojowej, 
kilkuletnie zmagania się z bezro-
bociem (spadło z prawie 50% do 
ok.9%) poprzez promocję miasta, 
ściąganie inwestorów, stwarzanie im 
optymalnych warunków do prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Za 
największą bolączkę uznał burmistrz 
brak mieszkań komunalnych

ustawa nakłada na gminę obo-
wiązek zapewnienia mieszkań, a 
nie daje na to zadanie środków. O 
dziwo – ambasador podkreślił, iż w 
USA jest tak samo – rząd federalny 
nakłada dużo zadań, ale pieniędzy 
daje mało! Omawiając problemy 
szkolnictwa rozmowa zeszła na temat 
sukcesów II LO oraz jego uczennicy 

Brygidy Sawickiej, która niedawno 
gościła u ambasadora. Victor Ashe 
stwierdził, że konkurs KNOW AME-
RICA wymagał ogromnej wiedzy, był 
wyjątkowo trudny, tak trudny, że on, 
ambasador nie znalazłby się w gronie 
jego laureatów!

Mówiono także o historii – Nowo-
gard ma przecież 700 lat. Ambasador 
został zaproszony na nasze obchody 
w przyszłym roku – potwierdził, 
że chętnie weźmie udział w tych 
uroczystościach. Wyraził swoje zdu-
mienie, że w Polsce spotyka miasta z 
tak długą historią sięgającą kilkuset, 
a nawet tysiąca lat. Jego Knoxwille 
liczy 216 lat i uważane jest za stare 
miasto. Dziękując za zaproszenie 
do Nowogardu rewanżował się za-
proszeniem do odwiedzania Stanów 
Zjednoczonych i wyszło małe faux 
pas – sprawa wiz dla Polaków. Amba-
sador wcale nie speszony powiedział, 
że problemu wiz już praktycznie nie 
ma – tylko 14% wniosków spotyka 
się z odmową. Po miłej wymianie 
upominków ambasador udał się w 
kierunku Torunia. Zdążył tylko ży-
czyć lepszego stanu dróg…

Tekst – Lesław M Marek
Foto - ag

UM od kuchni…

Dzień 3 kwietnia 2008 uczniowie z 
Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w 
Nowogardzie: Klaudia Podolan, Ad-
rian Kierasiński i Wojciech Cyboroń 
oraz z II Liceum Ogólnokształcącego: 
Agata Sońtka  i Paulina Antczak 
spędzili w Urzędzie Miejskim, by 
poznawać kulisy przedsiebiorczości. 
Był to swoisty  „Pierwszy dzień Two-
jej kariery”.

Pracownicy Wydziału Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy poinformowali 
młodzież o charakterze pracy urzędu 
i wydziału, jego zadaniach oraz obo-
wiązkach. Uczniowie dowiedzieli się 
jak zakłada się własną firmę, wypeł-
niali niezbędne formularze. Dysku-
towali również na temat możliwości 
rozwoju naszego miasta. 

„Uważam, że dzień ten jest po-
trzebny nam młodym ludziom, gdyż 
w przyszłości będzie nam łatwiej 
podjąć decyzje odnośnie wyboru drogi 
zawodowej. Dziękujemy pracownikom 
urzędu za przyjemnie i pożytecznie 
spędzony czas” – powiedziała Klau-
dia. 

 „Mamy okazję zobaczyć, jak wy-
gląda praca w Urzędzie z tej drugiej 
strony, a normalnie nie mamy takiej 
możliwości” – stwierdzili Adrian i 
Agata.  

Tekst – uczniowie I LO
Foto – Krystyna Dwornik

Opr. LMM 

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 

W związku ze zmianą formy płatności świadczeń rodzinnych, 
zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zaliczki 

alimentacyjnej od miesiąca kwietnia 2008r. wypłata w/w świadczeń 
odbywać  się  będzie w kasie tutejszego Ośrodka od 10 do 20 dnia 

każdego miesiąca w godz. od 8.00 do 14.00.
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Czytania nadszedł czas!
„Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę, mówiła Patricia. 
Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz so-
bie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy 
ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy 
- samotność, upiory i tym podobne gówna. Czasem się zastanawiam, jak 
możecie znieść to wszystko wy, które nie czytacie”.

 — Arturo Pérez-Reverte Królowa Południa

Czwartkowe popołudnie 3 kwietnia było bardzo pogodne, ciepłe i słonecz-
ne. Wymarzona pora na spacer, zabawy na świeżym powietrzu i na prace 
działkowe. 
Chętnie poszłoby się na działkę, ale przecież na dziś zaprosiła nas Biblioteka 

Miejska, abyśmy wspólnie z dziećmi wzięli udział, w pierwszym z siedmiu 
zaplanowanych spotkań w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Wchodząc do gmachu Biblioteki, jak zwykle wyczuwa się tu wielką życzli-

wość i tak naturalną gościnność. Wielka to zasługa pani Zofii Pilarz jej całe-
go zespołu, który tworzy aurę tej instytucji.
Dzisiaj trochę w bibliotece głośniej, ponieważ głównymi zaproszonymi są 

dzieci, które z racji swojej natury, zawsze wprowadzają więcej zamieszania. 
Oczywiście jest to „głośność pozytywna”, która wynika z zainteresowania 
książkami i miejscem, w którym się znajdowały.
Oprócz dzieci, gościem honorowym był pan burmistrz Kazimierz Ziemba, 

który jako pierwszy wziął udział w głośnym czytaniu, jako jednej z form 
promującej czytelnictwo. Słuchały go dzieci oraz dorośli- rodzice i nauczy-
cielki szkół podstawowych oraz przedszkoli. 
A trzeba przyznać, iż pan burmistrz ma dar (nie jest to podlizywanie się 

władzy!) przekazywania słowa pisanego. Otwarte buzie, zaciekawiony wzrok 
dzieciaków mówiły same za siebie –„ podoba nam się i chętnie Cię słucha-
my”.
 Nie było to tylko rutynowe przeczytanie i tak zwane „odfajkowanie impre-

zy”, ale jednocześnie była to rozmowa z najmłodszymi naszego miasta, któ-
rzy chcieli podzielić się z panem burmistrzem swoimi myślami, opowiadając 
prawie o wszystkim, co im akurat przyszło do głowy.
Naturalność dzieci, ich swoboda, ciekawość, w niektórych momentach 

wzbudzała ogólną wesołość i stworzyła kilka zabawnych sytuacji.{ Na mar-
ginesie szkoda, iż tak rzadko, my dorośli nie przyjmujemy świata tak natu-
ralnie i otwarcie, bez cienia fałszu, jak nasze dzieci!}.
Szybko minął czas w tak miłej atmosferze. Jeszcze kilka chwil podczas luź-

nych rozmów i trochę chyba z żalem pożegnaliśmy gromkimi brawami goś-
cia honorowego, jak i najważniejszych uczestników tego spotkania, którymi 
były dzieci. Na zakończenie panie z Biblioteki obdarowały każdego uczest-

nika słodkim upominkiem. 
Wychodząc dalej świeciło słońce, ale już bez żalu myślałam o tym, iż dział-

ka może poczekać, bo dodrze było spędzić te pół godziny w towarzystwie 
książki, dzieci i ludzi, którzy chyba wchodzą tą bramą, o której mówi Arturo 
Pérez-Reverte.

Na marginesie akcja, której głównym organizatorem jest Biblioteka Pub-
liczna, prowadzona jest przy pomocy przedstawicieli z poszczególnych szkół 
i przedszkoli naszego miasta. Skierowana jest nie tylko do najmłodszych 
dzieci, ale serdecznie zapraszamy i zachęcamy, także trochę starszych ucz-
niów, aby znaleźli, chociaż parę minut i wzięli udział w tych spotkaniach, bo 
na pewno nie będą żałować.
Bo w tym wszystkim nie tylko chodzi o czytanie, ale o atmosferę pewnej 

wspólnoty, możliwości poznania się, spędzenia trochę inaczej chwili wolne-
go czasu, o nabraniu oddechu od komputera, telewizora itp.
P.S. Już w najbliższy czwartek kolejne głośne czytanie. Zapraszamy małe 

i duże dzieci na kilka miłych chwil z dobrą książka, którą przedstawi nam 
radny naszego miasta pan Rafał Szpilkowski.

Spotykajmy się 10 kwietnia o godzinie 16.00 w BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ.                                                                         A.Tracz

NDK zaprasza
kwiecień 2008 r.:

- 10.04.2008 r. (czwartek), godz. 8.00, 10.00, 12.00 Nowogardzki Dom 
Kultury i Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia za-
prezentują zorganizowany  spektakl dla młodzieży pt. „Baśnie Andersena” 
oraz „Książę i Żebrak”. 

-12.04.2008 r. (sobota), godz. 17.00 Nowogardzki Dom Kultury (sala wi-
dowiskowa) zaprasza na koncert zespołu „NOC”. Wstęp: 3 zł.

-  18.04.2008 r. (piątek), godz. 10.00 Nowogardzki Dom Kultury (sala 
widowiskowa) zaprasza na Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz 
na Rejonowy Przegląd Muzycznych Zespołów Estradowych i Solistów. 
Wstęp wolny.

- 19.04.2008 r. (sobota), godz. 10.00 Nowogardzki Dom Kultury, Szkoła 
Tańca „FLESZ” oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 
zapraszają do hali sportowej przy ul. Bohaterów Warszawy 78 na V Nowo-
gardzkie Spotkania Taneczne. Wstęp: 10 zł.

- 25.04.2008 r. (piątek), godz. 10.00 Nowogardzki Dom Kultury (sala wi-
dowiskowa) zaprasza na Rejonowe Prezentacje Amatorskich Zespołów 
Teatralnych. Wstęp wolny. 

Kwiecień w kinie „Orzeł”
ALVIN I WIEWIÓRKI
Animowana komedia familijna  

–  90’
Produkcji USA 
12 zł b/o

11.04.2008 godz. 17.00
13.04.2008 godz. 17.00
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Piaski 
– tam diabeł mówi dobranoc

Określenie „temat rzeka” powinno być zamienione na „temat droga”. 
Stan naszych dróg jest tak fatalny, że można na nie narzekać w każdym 
momencie, więc z możliwości tej chętnie korzystamy. Ale gdy zobaczyliśmy 
drogi dojazdowe do Piasków, oficjalnie zwanych Wierzchęcinem, niemal 
zabrakło nam słów. Ich stan sprawia, że zasadne jest stwierdzenie, że to 
wieś zapomniana przez ludzi, że właśnie tam diabeł żegna się ze wszystkim 
udając się wieczorem na spoczynek.

Do Piasków prowadzą cztery drogi, 
wszystkie gruntowe. Dwiema z nich 
można dojechać do najbliżej poło-
żonej Dąbrowy. To tam mieszkańcy 
Piasków robią codzienne zakupy, tam 
w niedzielę chodzą do kościoła. Cho-
ciaż stwierdzenie „można dojechać” 
jest nieco na wyrost.

„To jest po prostu tragedia, szcze-
gólnie teraz. – relacjonowała nam 
jedna z mieszkanek tej miejscowości 
zapraszając do obejrzenia tej drogi 
– Wystarczy odrobina deszczu czy 
śniegu i jesteśmy praktycznie odcięci 
od świata. Droga przestaje być prze-
jezdna. Ale nawet latem, przy dobrej 
pogodzie, ciężko poruszać się tam 
samochodem.”

Gdy przybyliśmy na miejsce okaza-
ło się, że w słowach naszej rozmów-
czyni nie było ani odrobiny przesady. 
Krótsza droga łącząca Dąbrowę z 
Piaskami wygląda jakby była poło-
żona gdzieś w dalekich, bagnistych 
ostępach leśnych. W rzeczywistości 
codziennie poruszają się nią ludzie.

„Gdy jadę do pracy, moim dzieckiem 
opiekuje się moja mama. By dojechać 
do mojego domu musi pokonać tę 
właśnie drogę. Przed wyjazdem za-
kłada gumowce, wsiada na rower, ale 
całej drogi nie jest w stanie przejechać 
rowerem. Co rusz musi schodzić i 

ciągnąć rower za sobą, przedzierać 
się przez błoto i kałuże. – opowiada 
nam nasza rozmówczyni – Kilka lat 
temu, gdy zima była jeszcze zimą i 
leżał śnieg, musiałam dojeżdżać do 
pracy na nocną zmianę. Wówczas 
samochód zostawiałam w Dąbrowie, a 
sama dzień w dzień pokonywałam ten 
dwukilometrowy odcinek pieszo.”

Podczas naszej rozmowy usłysze-
liśmy kilka takich opowieści m.in. o 
lekarzach, którzy nie chcą jeździć do 
Piasków w obawie o swoje samocho-
dy, o pogotowiu ratunkowym, które 
jeździło tam w towarzystwie straży 
pożarnej...

Bo druga droga łącząca obie miej-
scowości, ta niby lepsza, również jest 
trudno przejezdna. 

„Dziś jest znośnie, bo od dwóch 
dni nie padało.” – wyjaśnia nasza 
rozmówczyni. Owo „znośnie” to 
ciągłe wertepy i błoto oraz rzadsze niż 
zazwyczaj kałuże. Ale żeby nie było 
tak różowo, mieszkanka Piasków wy-
jaśnia, że latem robi się kilkudziesię-
ciocentymetrowa warstwa suchego, 
sypkiego piasku, która uniemożliwia 
jazdę nawet rowerem.

„ W tegorocznym budżecie wyczyta-
łam, że będzie robione u nas oświet-
lenie ulicy. Miłe, ale my potrzebujemy 
drogi i to jak najszybciej.” – kończy 

Najkrótszą drogą łączącą Piaski z Dąbrową trudno pokonać 
nawet pieszo.

kobieta.
Dla mieszkańców Piasków jest 

jednak nadzieja na poprawę stanu 
dróg. Tak przynajmniej wynika ze 
słów kierownika Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Tadeusza Fiejdasza: „Te najgorsze 

odcinki drogi będziemy robić. Jeśli star-
czy pieniędzy to jeszcze w tym roku, 
mamy przynajmniej to w planie. Jest 
tyle dróg do remontowania, że nie da 
się wszystkiego od razu zrobić.”

ag

Ta niby lepsza droga różni się tym, że kałuże pojawiają się 
nieco rzadziej.

Burmistrz przekazał wiejskie 
boiska LZS

Mieszkańcy jedenastu wiosek z gminy Nowogard obawiają się, że stracili 
prawo do boisk w swoich miejscowościach. Wszystko przez decyzję burmistrza 
Kazimierza Ziemby, który użyczył je Ludowym Zespołom Sportowym.

Użyczenie położonych na gmin-
nych terenach boisk jednej organiza-
cji budzi sporo obaw. Teraz – zdaniem 
mieszkańców – istnieje możliwość, że 
na boiskach, które często mieszkańcy 
budowali własnoręcznie, nie będą 
mogli organizować swoich imprez. 

Burmistrz uspokaja jednak, że 
użyczając boiska LZS miał na celu 
znalezienie kogoś, kto byłby za nie 
odpowiedzialny. 

„Na wniosek Zarządu Miejsko 
– Gminnego LZS użyczyliśmy na 
dziesięć lat jedenaście boisk wiejskich 
informując o tym sołtysów. Mimo to 
korzystać z nich będą mogli mieszkań-
cy wiosek, a LZS ma po prostu o nie 
dbać. Na razie przekazałem je tej orga-
nizacji, ale jeżeli wioska będzie chciała 
je przejąć i przekazać innej organizacji 
to nie widzę problemu.” - powiedział 
nam Kazimierz Ziemba.

Prezes nowogardzkiego LZS Jan 
Tandecki również twierdzi, że nie 
będzie nikomu ograniczał dostępu 
do boisk. „Boiska podlegają nie tylko 
nam, ale i sołtysowi danej wsi. Ale jeśli 
my chcemy organizować jakąś imprezę 
to mamy wówczas pierwszeństwo. Tak 
to przynajmniej ja rozumiem.” – wy-
jaśnił Tandecki.

Zaniepokojona jest jednak kon-
kurencyjna wobec LZS organizacja 
Wiejskie Kluby Sportowe (WKS).

„Gdy dowiedzieli się, że my zało-
żyliśmy Wiejskie Kluby Sportowe, 
choć to nie było żadną tajemnicą, 
to żeby uniemożliwić nam robienie 
włanych imprez, przekazali boiska 
LZS-om. – twierdzi sołtys Wyszomie-
rza Andrzej Kania, będący również 
członkiem WKS – Ja jestem sołtysem 
Wyszomierza i nikt nie powiadomił 
mnie ani Rady Sołeckiej, że będzie 
jakieś przekazywanie boiska. Przecież 
to mieszkańcy Wyszomierza tworzyli 
to boisko, z mojej firmy budowlanej 
przekazałem na ten cel 6 tys. zł. Jestem 
też członkiem LZS i na ostatnim ze-
braniu zamiast mówić o ewentualnej 
współpracy zostałem zaatakowany za 
tworzenie WKS-ów. Potraktowano nas 
jako rywala a nie partnera. Przecież 
my zorganizowaliśmy WKS po to, by 
zagospodarować obszar wiejski, który 
przez LZS-y został opuszczony.”

Sezon wiejskich spartakiad rozpo-
cznie się wkrótce i trwać będzie całe 
lato. Wówczas się przekonamy czy 
przekazanie boiska jednej z organiza-
cji będzie wiązać się z problemami.

ag
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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   - poło-

żone na terenie Gminy Nowogard – obręb ewidencyjny: Boguszyce , Gminy 
Goleniów – obręb ewidencyjny  : Danowo , Burowo , Gmina Maszewo- obręb 
ewidencyjny Wisławie , Gmina Osina - obręb ewidencyjny Redło  :

-użytki -  grunty orne o powierzchni  - 3,12 ha
-użytki - łąki o powierzchni    - 2,90 ha
-użytki – pastwiska o powierzchni  - 1,94 ha
Szczegółowy wykaz działek do uzyskania w biurze Nadleśnictwa Nowogard.
2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: złożenie pisemnej oferty do 

godziny 1045 dnia  23.04.2008 roku w sekretariacie Nadleśnictwa Nowogard, 
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
dzierżawy.

3. Specyfikację istotnych warunków dzierżawy można otrzymać w siedzibie 
Nadleśnictwa  w godzinach od 800 do 1400 .

4. Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2008 r. o godzinie 1100 w siedzibie 
Nadleśnictwa     Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie w po-
mieszczeniu świetlicy.

5. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi poprzez wywieszenie informacji 
na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Nowogard.

6. Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Pan Henryk Wojnowski , 
który udziela informacji pod numerem telefonu 0913920640 lub osobiście 
w biurze Nadleśnictwa.

7. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bądź ich 
odrzucenia oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

W obiektywie  Jana Korneluka   -  Na Placu Szarych Szeregów

35 lat temu było na czym bawić się

Młodzieżowa Rada Miejska 

Zaproszenie na Majówkę 2008
Wprawdzie do długiego majowego 

weekendu jest jeszcze sporo czasu, ale 
Młodzieżowa Rada Miejska już czyni 
przygotowania do jak najlepszego 
wykonania zobowiązań jakie na siebie 
przyjęła. Przypominamy, że młodzie-
żowi radni pragną zorganizować sze-
reg imprez sportowych i zapełnić nimi 
program trzech majowych dni.

- 1 maja  o godz. 10:00  siatkówka 
plażowa. 

- 1 maja od godz 10:00 na boisku 
przy ulicy Szarych Szeregów piłka 

nożna (kategoria OPEN). 
- 2 maja od godziny 13:00 turniej piłki nożnej w kategorii podstawówki 

oraz gimnazja. 
- 3 maja na boisku przy LO nr 1 o godz. 10:00 turniej koszykówki ulicznej 

STREETBALL 2008. 
Organizatorzy proszą o zgłaszanie zespołów pod nr telefonu: 665742157 
Udział w zawodach mogą brać zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

LMM

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne spotkania. 
Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy poniedziałek i piątek 
W godzinach od 9 do 12.
Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam - nie 

zapomnijcie opłacić składki na ZKP – czerwiec blisko!
Alina Ochman
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

Mistrzostwa ZSP 
w piłkę nożną
4 marca w naszej  szkole odbył się pierwszy etap zma-
gań o Mistrzostwo ZSP w piłkę nożną klas czwartych.
Do turnieju zgłosiły się następujące drużyny: 

Klasa IV Technikum Mechanicznego – wychowawca 
P. Sławomir Marcinkiewicz
Klasa IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domo-
wego – wychowawca P. Aniela Majkowska
Klasa IV Technikum Ekonomicznego – wychowawca 
P. Zbigniew Ceranka

W losowaniu wybrane zostały pary, 
które stoczyły ze sobą pojedynki:
a) 1-2 Klasa IV TM – IV TŻ - 1:0
b) 2-3 Klasa IV TŻ – IV TE - 0:4 
c) 3-1Klasa IV TE – IV TM - 2:1

I miejsce IV TE – 6 pkt. 
II miejsce IV TM – 3 pkt.
III miejsce IV TŻ – 0 pkt. 

Mistrzem klas czwartych została drużyna klasy IV 
Technikum Ekonomicznego w składzie: Gracjan Go-
lema, Damian Grzybowski, Mateusz Malinowski, To-
masz Sobiecki, Paweł Wierzbicki oraz Łukasz Zelma-
chowicz. Wychowawcą
klasy jest Pan Zbigniew Ceranka. Klasa przeszła do 
kolejnego etapu gier o Mistrzostwo ZSP w piłkę nożną. 
Do finału o Mistrzostwo ZSP w Nowogardzie w Piłkę 
Nożną zakwalifikowały się następujące klasy: I TI, II 
TE, III TM, IV TE. Organizatorem rozgrywek jest Pan 
Marcin Wolny.

HOROSKOP
Baran – Tydzień niedobry na rozpoczynanie czegokolwiek. 
Szybko dostaniesz zadyszki i utkniesz w połowie. Zajmujesz 
pierwsze miejsce na zodiakalnej liście atrakcyjności, więc nie 
daj szczęściu przejść obok.
Byk – Sukcesy będą Ci przychodzić bez większego wysiłku. 
Wykorzystaj dobrze ten sprzyjający czas. Doczekasz się roz-
strzygnięcia w szkolnych sprawach, być może sama 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 zmie-
nisz kierunek. Nie obwiniaj się odpowiedzialności. Stać Cię na 
więcej !! 
Lew – Rozpoczęte teraz projekty stwarzają szansę na osiągnię-
cie doskonałego rezultatu. Zawierz intuicji. Podnieś poprzeczkę  
i wykorzystaj wyobraźnię. Otrzymasz wielką szansę zaprezen-
towania swoich umiejętności.
Panna – Nowe przedsięwzięcia mogą okazać się trudne do re-
alizacji. Spokojnie się nad wszystkim zastanów. Nie rób długo-
falowych planów, wiele spraw widzisz w fałszywym świetle. Nie 
bądź w gorącej wodzie kąpana.
Waga – Niestety, nie będziesz w szczytowej formie. Jeśli spró-
bujesz na siłę wszystko pogodzić, nie wystarczy Ci energii. 
Zdecyduj się na coś. Strzała Amora może Cię trafić w najmniej 
oczekiwanym momencie.
Skorpion – Zrozumienie najbliższych pozwoli Ci zachować 
dobrą formę psychiczną. Nie bierz na swoją głowę zbyt wiele, 
ale również nie odkładaj tego, co już dawno powinno być zro-
bione. Unikaj wydatków.
Strzelec – Wiosna podziała ożywczo i natchnie Cię optymi-
zmem. Staniesz się Strzelcu popularny i lubiany. Będziesz 
obiektem czyjejś gorącej adoracji. Warto odwzajemnić to uczu-
cie. Powalcz o oceny.
Koziorożec – Odróżniaj sprawy ważne od tych, które można 
załatwić później. Myśl pozytywnie, unikaj konfliktów. Znajdź 
czas na Miłość. Początek będzie niespodziewany. Amor może 
trafić Cię strzałą nawet w kolejce po bułki.
Wodnik – Nowe projekty w szkole, intrygujące znajomości, 
imprezy kulturalne. Będziesz musiał dokonać wyboru. Możesz 
nawiązać naprawdę korzystne kontakty, które zaowocują cieka-
wymi propozycjami. 
Ryby –  Ktoś interesujący zdoła Cię ożywić. Lecz nie przyjdzie 
mu to łatwo! W pracy nie pora zwracać na siebie uwagę. Skup 
się na robieniu co do Ciebie należy. 

UWAGA !!!
Dnia 11 kwietnia 2008 r. o godz. 900 

rozpocznie się w naszej szkole DZIEŃ 
OTWARTY dla uczniów III klas gimnazjalnych

ZAPRASZAMY !! 



8 Nr27 (1664)

KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni

Już w sprzedaży
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Dnia 10 kwietnia 2008 r. (czwartek) 
w godz. od 14.00 do 15.00 w sklepach „Biedronka” 

Odbędzie się zbiórka artykułów spożywczych 
w ramach akcji 

DOŻYWIANIA DZIECI.
Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję. 

Dziękujemy.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

Zatrudnię mechanika 
samochodowego 

w Goleniowie
- atrakcyjne zarobki
Tel. 0601 085 199

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 

szuka do wynajęcia 
od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06, 
               602 697 061.

TOYOTA NOWOGARD
MK.SP. Z O.O.

zatrudni osobę do  pracy
w  KSIĘGOWOŚCI

oferty kierować  na  adres :
kadry@toyotanowogard.pl

Organizujemy 
kursy 

dla kierowców-operatorów 
wózków jezdniowych  z 
napędem silnikowym 

(wózki widłowe)
Najbliższy kurs rozpoc-

znie sie dnia 06.05.2008 r. 
Szczegółowe informacje i 

zapisy na kurs pod nr 
tel. 0913927467, 

Serdecznie zapraszamy!
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 po-

kojowego w Nowogardzie lub w 
okolicy umeblowane z AGD. Tel. 
663 565 305.

• Sprzedam działkę pod każdą budo-
wę w Wojcieszynie pow. 30 arów. 
697 987 825.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 6 I 7 TYS. 
M KW. PRZY UL. W. REYMONTA 
I A. ASNYKA (NOWOGARD). 
603 669 427.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3 
pokojowe za gotówkę. 501 307 666.

• Dobra Nowogardzka – działka 
budowlana 1400 m kw z budyn-
kiem gospodarczym. 65 000 zł. 
502 103 432.

• Działkę inwestycyjną na wyjeździe 
z Nowogardu na Stargard, ok. 3 ha, 
17 zł/ m kw. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam działkę 29 arów. Tel. 
501 509 694.

• Wynajmę mały lokal w centrum No-
wogardu – fryzjer, tipsy, krawiec lub 
inna działalność. Tel. 691 125 617 
lub 091 39 26 800 wieczorem.

• Poszukuję lokalu do wynaję-
cia w centrum Nowogardu. Tel. 
691 137 580.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowe-
go do wynajęcia. 692 489 837.

• Do wynajęcia garaż ul. Bankowa 2. 
Tel. 091 39 20 722.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we własnościowe na 2 kawalerki. 
509 530 073.

• Kupię czteropokojowe mieszkanie 
lub zamienię na trzypokojowe. Tel. 
664 726 394.

• Kupię lub wynajmę garaż. 
501 141 655.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we. Tel. 604 955 769.

• Zamienię trzypokojowe mieszkanie 
na wsi na kawalerkę na parterze w 
Nowogardzie. Tel. 667 691 304.

• Sprzedam mieszkanie 30 m kw po 
remoncie przy ul. Kowalskiej 1B/5, 
tel. 091 39 21 710.

• Dobra Nowogardzka: 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 40 m kw z dział-
ką, w łądnym miejscu – sprzedam. 
61 000 zł. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Nowogardzie, 1500 m kw. 
607 585 561.

• Sprzedam działkę budowlaną w Ol-
chowie, 0,25 ara z budynkami go-
spodarczymi. Tel. 091 39 26 431.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 

65R15 GOODRICH, przebieg 5000 
km, cena 850 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel), 6 biegów, 
kolor bordowy metalik, rok. prod. 
12.2004, model 2005 (po liftingu), 
przebieg 93000km, książka serwi-
sowa, pierwszy właściciel w Polsce 
i w Niemczech, sprowadzony luty 
2008, opłacony, zarejestrowany w 
Polsce, OC do 08.2008, przegląd do 

02.2009. Zadbany, bezwypadkowy, 
nie wymaga żadnego wkładu finan-
sowego. Nowe tarcze i klocki ha-
mulcowe, olej, filtry. Wyposażenie: 
ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby, el. 
podgrzew. lusterka, RO/CD/Mp3 
sterowane przy kierownicy, alarm, 
immobiliser, wspom. kierow., reg. 
kierow., reflektory soczewkowe, ze-
staw głośnom. NOKIA, halogeny, 
relingi, roleta bagażnika, ciemne 
wnętrze, alufelgi + nowe opony let-
nie, drewniane wykończenia, kom-
puter pokładowy, centralny zamek z 
pilotem, klimatronik dwustrefowy. 
Cena 49800 do negocjacji. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam nowe opony firmy „Day-
tona” – letnie 145/70 – R-13. Tel. 
605 476 580.

• Sprzedam Seat Ibiza, 1992 r., poj. 
900, cena 1000 zł. Tel. 605 516 508.

• Sprzedam Volvo, poj. 1,8, 1992 
r., w bardzo dobrym stanie. Tel. 
600 345 068.

• Sprzedam Ford Mondeo, 18i, ben-
zyna, czarny metalik, 1994 r., do 
rejestracji. Tel. 664 747 948.

• Sprzedam alufelgi z oponami do 
Mercedesa, 16 cali z rantem, cena 
700 zł. Tel. 721 864 941.

• Sprzedam Toyota Starlet, 1980 r., 
kolor jasny błękit, silnik 1150 cm3, 
zarejestrowana, opłaty do końca 
roku, stan dobry, ogumienie zima 
– lato, z felgami, skrzynia „5”. Tel. 
091 39 182 73.

• Sprzedam Mazda 323 F, 1989 r., 
na chodzie, zarejestrowana, ubez-
pieczona, przegląd do 02.09.r., alu-
felgi, gaz, do małego remontu. Tel. 
781 461 927, 091 39 22 081.

ROLNICTWO  
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i 

wożenie bryczką na ślub. Tel. 607 
73 98 66.

• Sprzedam przyczepę rolniczą dwu-
kołową oraz beczkę o poj. 2000 l na 
podwoziu dwukołowym. Tel. 091 
39 26 616, 0605 889 861.

• Sprzedam gospodarstwo rolne, 
ciągnik Białoruś i ziemniaki jadalne 
0,40 zł/kg. 793 610 425, 091 39 117 
82.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
781 441 089.

• Sprzedam 2 ogiery – leśne. Tel. 
513 153 637.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 
600 345 068.

• Sprzedam ziemniaki jadalne „Kari-
na”, miąższ żółty, 3 tony. Tel. 091 39 
26 904, Gardno k. Nowogardu.

• Sprzedam przyczepę wywrotkę typ 
D-47. Tel. 507 465 448.

• Sprzedam ziemniaki „Bryza”. Tel. 
091 39 18 316.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
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.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – moż-
liwość dojazdu do klienta. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki 
zakres – również umowne podwy-
konawstwo. Tel. 0696 757 393.

• Przecieranie drzewa, dłużyca tra-
kiem taśmowym, sprzedaż łat, de-
sek i krokwi, usługi koparką. 091 
39 18 689, 517  219 627.

• Przywiozę piach, żwir. 
660 497 390.

• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Usługi transportowe, przeprowadz-

ki. Tel. 511 923 692.
• Usługi remontowe – malowanie, 

szpachlowanie, panele podłogowe, 
glazura, itp. Tel. 72 22 93 860.

• Remont mieszkań od A do Z, m.in. 
hydraulika, regipsy, malowanie, gla-
zura. 667 435 942.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
inncyh. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Problem z komputerem? 
667 474 521.

• Przewozy bryczką na śluby i inne 
imprezy. Tel. 605 85 80 85.

• Tynk tradycyjny wykonam. Tel. 78 
12 92 881.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 

rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/ nkę, korzystne warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Zatrudnię robotników budowla-
nych. Tel. 782 860 130.

• Spawacza elektrycznego i migoma-
tem przyjmę. Tel. 601 73 38 91, 601 
73 38 92.

• Do naprawy pokryć dachowych. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Przyjmę dyspozycyjną osobę 
do 2,5 letniej dziewczynki. Tel. 
600 385 066.

• Restauracja przy stacji paliw w Ol-
chowie zatrudni pomoc kuchenną. 
Tel. 091 39 20 733.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien i 
Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 091 
39 25 639.

• Zatrudnię kosmetyczkę. Tel. 
607 921 435.

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego w Goleniowie. Atrakcyjne 
zarobki. Tel. 0601 085 199.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Tel. 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Zatrudnię kierowcę C+E, Polska – 
Norwegia, Norwegia – Polska. 693 
02 11 02.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, nie-
mieckie, 1-2 płytowe, różne roz-
miary także nietypowe długości, 
wysokości, do mieszkania, dmku, 
warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł, ogrzewanie + ciepła woda, 
dwufunkcyjne cena 1200 zł, zapłon 
iskrowy, gwarancja serwisowa, 
ekonomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe 
podgrzewacze wody – 380 V, małe 
gabaryty, moc 18-21 kw, ekono-
miczne, idealne do domku, war-
sztatu, abru, gastronomii, cena od 
150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-
we zasobnikowe podgrzewacze 
wody, firmy niemieckiej Vaillant, 
130,160,190 litr., stojące, idealne 
gdy są 2-4 łazienki, kuchnie – to 
komfort ciepłej wody w domu, 
koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ), DRZWI POKOJOWE 4 SZT.
BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE 
DO MIESZKANIA W BLOKU - 
CENA 30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Kupię piec CO, 1,5 KW. Tel. 
665 440 814.

• Sprzedam kontener na targowi-
sku miejskim. Tel. 091 39 23 619, 
694 732 369.

• Sprzedam nową baterię do zlewo-
zmywaka kuchennego, nakładaną 
na zlewozmywak. Tel. 605 522 340. 
Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam urządzenie do kremo-
wania miodu. Tel. 091 39 110 18, 
0669 124 259.

• Owczarek niemiecki, wiek 2 lata z 
rodowodem, mocnej budowy, czuj-
ny, czarno-podpalany oraz dwie 
suczki 8 tyg., rodzice na miejscu. 
Tel. 091 39 21 828.

• Rowery – stan idealny, tanio sprze-
dam. Tel. 663 600 601.

• Oddam pieski w dobre ręce, rasa 
mieszana, wzrost średni. Tel. 
695 255 955.

• Sprzedam wózek dziecięcy Driver 
4XL w bardzo dobrym stanie, trzy-
funkcyjny, kolor beżowy + nosidło 
do samochodu. Tel. 607 061 450.

• Sprzedam albę, wianek, pelerynę. 
501 141 655.
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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

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 07.04.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psych 

log, wychowawca, strażnik 
więzienny

3. Pracownik produkcji – operator 
wózka widłowego

4. Mechanik operator koparki
5. Księgowa
6. Traktorzysta
7.  Magazynier
8. Robotnik budowlany
9. Ślusarz – spawacz
10. robotnik gospodarczy
11. sprzedawca 
12. Kierowca C+E
13. Dekarz
14. robotnik placowy i sprzątacz-

ka (1/4 etatu, gr.inwal.)
15. Kucharz 
16. Instruktor jazdy kat. B
17. Pracownik działu obsługi 

klienta 
 OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kucharz, kelner – barman  
(Międzyzdroje)

2. Monter elementów precyzyj-
nych (Szczecin – Mierzyn)

3.  Blacharz, lakiernik,  
pom,. Lakiernika (Szczecin)

4. Kierowca kat. C+E   
(Karnice) (Gryfice)

5. Przedstawiciel handlowy  
(Szczecin – Goleniów)

6. Nauczyciel historii  
(Przybiernów)

7. Agent odpraw pasażerskich  
(Goleniów)

8. Stolarz ( Glewice )
9. Hodowca norek ( Żdzary )
10. Brygadzista polowy ( Osowo )
11. Specjalista do rozliczeń finan-

sowych ( Żdzary )
12. Traktorzysta, mech.maszyn 

rolniczych, dojarz  
(Pucice k/G-ów)

SZKOLENIE:
1. MŁODSZY RATOWNIK WODNY 

(Gwarancja zatrudnienia na 
plażach miejskich w Powiecie 
Goleniowskim) 

2. Dekarz – blacharz 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Kłos Pełczyce – Pomorzanin Nowogard 2:0 (0:0)

Pierwsza porażka 
Gumiennego

Pomorzanin: Krupski – Laszkiewicz, Nieraqdka, Kram, Ł. 
Marszałek, Nosek (75’ D. Gruszczyński), Lembas, Galus (65’ 
Nowacki), Wielgus (46’ Borowik), M. Miklas, Gołdyn (85’ 
Gronowski).

Mecz z Kłosem w rundzie jesien-
ne mógł być przełomowy dla na-
szej drużyny. Pomorzanin wypadł 
wówczas przyzwoicie. Niestety, 
remisując 2:2 i mając przewagę 
dwóch zawodników nie zdołał 
wykorzystać rzutu karnego, a do 
tego stracił w końcówce bramkę. 
Nie udało się wówczas przerwać 
passy trzynastu porażek z rzędu. 
Teraz Pomorzanin zremisował dwa 
kolejne mecze, ale zwycięstwa nie 
odniósł już od 26 kolejek. Niedziel-
ny mecz w Pełczycach był okazją 
by przerwać i tę passę. Niestety, 
znowu się nie udało.

Mecz rozgrywany był na podmo-
kłym boisku i zamiast w podbram-
kowe sytuacje obfitował w faule. 
W pierwszej połowie sytuację 
strzelecką wypracował sobie tylko 
Pomorzanin. W 44. minucie po 
kontrze Nosek dostał piłkę i będąc 
na 16. metrze uderzył w krótki 
róg, ale bramkarz zdołał obronić 
jego strzał.

Podobnie wyglądał początek 
drugiej połowy. Obaj bramkarze 
nie byli zatrudniani aż do 79. 
minuty. Wówczas prostopadłym 
podaniem między dwóch naszych 
obrońców popisał się pomocnik 
gospodarzy, jego partner znalazł 
się sam przed Krupskim i wyko-
rzystując tę okazję zdobył bramkę 
na 1:0.  Pięć minut później było 
już 2:0. Spory udział miał w tym 
Nieradka, który po odgwizdaniu 
faulu dla Kłosa zamiast wracać na 
swoją pozycję wdał się w dysku-
sję z sędzią. Gospodarze szybko 

wznowili grę, zagrali właśnie tam 
gdzie brakował naszego obrońcy, 
asekurujący Ł. Marszałek źle się 
ustawił i było już 2:0. 

Pomorzanin w tym czasie nie 
stworzył sobie żadnej klarownej 
sytuacji, bo strzałów z dystansu 
nie można za takie uznać i nie 
zdołał nawet zniwelować prze-
wagi gospodarzy. Z kolei Kłos w 
doliczonym czasie gry mógł jesz-
cze podwyższyć rezultat, ale nasi 
defensorzy tym razem zażegnali 
niebezpieczeństwo. Mimo to Zbi-
gniew Gumienny zaliczył pierwszą 
porażkę w oficjalnym meczu Po-
morzanina.

„Mecz był bardzo wyrównany. 
– tak ocenił to spotkanie szkole-
niowiec nowogardzkiego zespołu 
– Do 79. minuty Kłos nie zmuszał 
Krupskiego do interwencji. Nawet 
starta bramki nie zmieniła zbyt 
mocno przebiegu tego spotkania. 
Nie ma co ukrywać, ze naszą naj-
większą bolączką jest gra ofensyw-
na. Z defensywy jesteśmy raczej 
zadowoleni. Jeśli moi zawodnicy 
nadal będą sumiennie chodzić na 
treningi to efekty muszą przyjść.”

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Odra Chojna 

1:1, Piast Chociwel - Świt Szcze-
cin 1:1, Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
- Hutnik EKO TRAS Szczecin 0:3, 
Kluczevia Stargard - Stal Lipiany 
1:2, Polonia Płoty - Vineta Wolin 
0:2, KP Police II - Mieszko Miesz-
kowice 0:3, Sparta Gryfice - GKS 
Mierzyn 0:1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 20 43 38-14
2.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 20 42 35-11 
3.  Piast Chociwel 20 36 25-17
4.  Odra Chojna 20 34 43-33
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 20 33 31-34
6.  Polonia Płoty 19 29 32-36
7.  Stal Lipiany 20 27 29-36
8.  Świt Szczecin 19 26 32-35
9.  Sparta Gryfice 19 26 29-25
10.  GKS Mierzyn 19 26 28-27
11.  Kłos Pełczyce 20 26 23-28
12.  KP Police II 20 22 22-32
13.  Kluczevia Stargard 19 22 28-28
14.  Mieszko Mieszkowice 19 21 25-23
15.  Arkonia Szczecin 19 19 25-28
16.  Pomorzanin Nowogard 19 2 16-54

Od Pomorzanina 
przez Bosman do Olimpii

W Nowogardzie pojawiła się kolejna drużyna piłkarska. Jej powsta-
nie jest efektem kolejnego rozłamu.

Jak zapewne doskonale pamię-
tają kibice w wyniku rozłamu 
w Pomorzaninie powstał klub o 
nazwie Bosmana Nowogard. Po 
rozegraniu trzech sparingów  i w 
tym klubie doszło do podziału i 
wówczas pojawiła się Olimpia No-
wogard, która w przyszłym sezonie 
ma wystartować w B-klasie.

„Pan Szafran nie widział moż-
liwości formalnej współpracy z 
nami. – opowiada o okolicznoś-
ciach rozstania z Bosmanem i jego 
prezesem Andrzejem Szafranem 
prezes Olimpii Marcin Nieradka 
-  Nie akceptował wejścia nikogo 
z Rady Rodziców do Zarządu jego 
klubu i to jest główna podstawa 
rozstania.”

Jak zapewnia Andrzej Szafran o 
jakimś ostrym konflikcie nie ma 
mowy, tłumacząc, że wycofuje się 
z organizacji B-klasowej drużyny. 
„Wycofuje się i nie przeszkadzam, 
a mogę nawet pomóc, w końcu wy-
wodzimy się z jednego pnia. Mamy 
troszeczkę inne poglądy, ale życzę 
im powodzenia.”

Gminne pieniądze przyznane w 
otwartym konkursie ofert Bosma-
nowi na start w B-klasie zostaną 
przekazane Olimpii. 

W czwartek dobyło się zebranie 
założycielskie. Poza Marcinem 
Nieradką z Zarządzie znaleźli się: 
Mirosława Wnuczyńska - wicepre-
zes, Roman Golema – skarbnik, 
Paweł Kaczmarek i Michał Soska 
– członkowie. W skład Komisji Re-
wizyjnej weszli: Anna Kaczmarek 
– przewodnicząca, Irena Tompo-
rowska i Paweł Kuś – członkowie. 
Wkrótce nastąpi rejestracja klubu. 
Drużynie udało się już uzyskać od 
Browaru Szczecin komplet strojów 
piłkarskich, trwają rozmowy z in-
nymi firmami.

„Głównym celem Olimpii Nowo-
gard jest przede wszystkim trans-
parentność. Chcemy nawiązać 
współpracę z władzami miejski-
mi, środowiskiem piłkarskim i ze 
sponsorami. Nie jest naszym celem 
dalsze popadanie w konflikt z Po-
morzaninem Nowogard.” – mówi 
Marcin Nieradka.

Nam nie pozostaje nic innego 
jak liczyć na to, że sytuacja w no-
wogardzkiej piłce nożnej zaczyna 
się normalizować, że w naszym 
mieście będą mogły współistnieć 
dwie drużyny, którym będziemy 
mogli zwyczajnie kibicować.

Andrzej Garguliński

Halowa liga LZS

Już po raz piętnasty
Już po raz piętnasty rozegrane zo-

staną mecze halowej ligi piłkarskiej 
LZS. Początek spotkań w środę o 
godzinie 18.30 w hali ZSP.

Teoretycznie łatwa przeprawa 
czeka lidera z Ostrzycy, który 
zmierzy się z piętnastymi w tabeli 
Sikorkami. Reszta czołowych ze-
społów również mierzyć się będzie 
z niżej notowanymi rywalami, więc 
wiele wskazuje na to, że nie należy 
spodziewać się wielkich zmian w 
tabeli. Ale piłka nożna rządzi się 
swoimi prawami, więc tradycyjnie 
już wszystko zweryfikuje boisko.

Zestaw par:
18.30 Wierzbięcin – Nowogard,
18.42 Dąbrowa – Wołowiec,
18.54 Żabowo – Wojcieszyn,
19.06 Długołęka – Osowo,
19.18 Jarchlino – Błotno,
19.30 Karsk – Wyszomierz,
19.42 Sikorki – Ostrzyca,

19.54 Miętno – Słajsino,
20.06 Kulice – Oldboje.
Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Ostrzyca 14 34 34-8,
2. Wyszomierz 14 33 38-8,
3. Błotno 14 31 21-10,
4. Wołowiec 14 30 35-11,
5. Osowo 14 28 24-9,
6. Miętno 14 26 21-16,
7. Jarchlino 14 26 21-11,
8. Słajsino 14 23 23-12,
9. Karsk 14 22 18-14,
10. Oldboje 14 20 17-11,
11. Nowogard 14 16 18-23,
12. Wojcieszyn 14 12 11-26,
13. Kulice 14 12 11-28,
14. Długołęka 14 11 8-16,
15. Sikorki 14 11 8-23,
16. Dąborwa 14 10 11-26,
17. Wierzbięcin 14 9 9-33,
18. Żabowo 14 4 5-37.
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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

REKLAMA

Nowogardzianie 
w Prenzlau

W sobotę 29 marca 17-osobowa delegacja z gminy Nowogard uczestniczyła 
w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 
Goleniowskiego w targach „SeniorFit”, które odbyły się w Niemczech w 
Prenzlau. Targi promowały aktywność ludzi „w kwiecie wieku”. Pokazywały, 
jak urozmaicone może być życie seniorów, jak wiele mają możliwości. Nowo-
gardzianie znaleźli tutaj propozycje dotyczące uprawiania sportu, rozwijania 
zainteresowań kulturalnych oraz odżywiania.

Podczas targów zaprezentowała się „Kapela Rycha”. Jej występ cieszył się 
dużym zainteresowaniem niemieckich uczestników targów i mediów. Nato-
miast Koło Pszczelarzy z Nowogardu na jednym ze stoisk promowało nasz 
nowogardzki miód.

Tekst i foto - Krystyna Dwornik
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NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
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Z CERSANITEM

SZCZEGÓŁY STR 12  

REKLAMA

Kompletny  paraliż  
miasta
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KALENDARIUM
11 KWIETNIA
Imieniny: Anioł, Antypas, Fi-
lip, Gemma, Helena, Herman, 
Izaak, Jaromir, Leon, Leona i 
Rajner.
• Światowy Dzień Chorych    

   na Chorobę Parkinsona

• Międzynarodowy Dzień  

  Solidarności Wyzwolonych                                                                                         

   Więźniów Politycznych

• Dzień Radia

12 KWIETNIA
Imieniny: Andrzej, Damian, 
Józef, Juliusz, Konstanty, Kon-
stantyn, Sabbas, Siemidrog, 
Wiktor, Zenon i Zenona, Jurata
1943 - Niemcy podali infor-
mację o odkryciu grobów w 
Katyniu.
Międzynarodowy Dzień 

Lotnictwa i Kosmonautyki

13 KWIETNIA
Imieniny: Agatonika, Dłu-
gomił, Hermenegild, Her-
menegilda, Ida, Jan, Justyn, 
Karp, Kwintylian, Maksym, 
Małgorzata, Marcin, Marcjusz, 
Przemysł, Przemysław, Prze-
mysława i Ursus
Światowy Dzień Pamięci 

Ofiar Zbrodni Katyńskiej

14 KWIETNIA
Imieniny:  Ardalion, Berenika, 
Ernestyna, Izabela, Jadwiga, 
Julianna, Justyn, Lambert, 
Lamberta, Lawinia, Lawiniusz, 
Maksym, Maria, Myślimir, 
Symplicja, Tomaida, Trofim, 
Tyburcja, Tyburcjusz, Tyburcy, 
Walerian i Wszegniew.
Dzień Ludzi Bezdomnych

REKLAMA

KONDOLENCJE

Serdeczne podziękowania 
dla Rodziny, Przyjaciół i Znajomych 

za to, że byliście z nami 
w ostatniej drodze naszego kochanego 

Męża, Taty i Dziadka 
Eugeniusza 

Ptaszyńskiego 
składa żona i syn 

z rodziną

Marcinowi 
Ptaszyńskiemu

głębokie wyrazy 
współczucia 

z powodu śmierci 
taty

składa właściciel 
i  pracownicy  

firmy KSM Trading

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA  
KOMUNIKAT

Żywność przechowywana w komorach chłodniczych, która uległa 
rozmrożeniu, nie może zostać ponownie zamrożona, gdyż dochodzi 
do namnożenia drobnoustrojów, co powoduje że nie jest to żywność 
bezpieczna.

Po przekroczeniu temperatury 00C dochodzi do namnożenia mi-
kroflory endogennej, szczególnie zimnolubnych bakterii  Yersinia i 
Listeria.

Po rozmrożeniu żywność traci swoje cechy organoleptyczne, swój 
turgor (strukturę), przyspieszone jest namnażanie drobnoustrojów. 
Ponadto proces zamrażania trwa w czasie, w związku z tym mikroflora 
także ulega zmianie. 

Dodatkowo na opakowaniu żywności jest podana informacja, iż arty-
kułu spożywczego raz rozmrożonego nie wolno zamrażać ponownie.

Żywność, która jest w trakcie rozmrażania może zostać zużyta i 
wykorzystana pod warunkiem, że zostanie ona jak najszybciej prze-
tworzona, za pośrednictwem obróbki cieplnej – gotowanie, smażenie, 
pieczenie.

Żywność rozmrożona – miękka, lejąca się nie może być przeznaczona 
do spożycia przez ludzi. Środki spożywcze w sklepach, znajdujące się 
w ladach chłodniczych, niezabezpieczonych, otwartych, które uległy 
rozmrożeniu i są miękkie nie nadają się do spożycia przez ludzi.

PODZIĘKOWANIA

PO szuka 
kandydata na 
marszałka 

Dziś w nowogardzkim Urzędzie 
Miejskim odbędzie się posiedzenie 
Zarządu Regionu Platformy Oby-
watelskiej.

Jak się dowiedzieliśmy działacze 
PO rozmawiać będą m.in. na temat 
wyboru nowego kandydata do obję-
cia funkcji marszałka województwa 
zachodniopomorskiego. Dotychcza-
sowy marszałek Norbert Obrycki 
zamierza zrezygnować z pełnienia 
swej funkcji podczas najbliższej sesji 
sejmiku województwa zaplanowanej 
na 22 kwietnia. Jest to efekt ostrego 
konfliktu na szczeblu regionalnym 
tej partii.

ag

Gmina bierze się za azbest
Od niezwykle popularnego do niechcianego i niebezpiecznego materiału 

– taką drogę przeszedł azbest. Gmina wzięła się za żmudny proces jego 
usuwania.

Azbest znajduje się przede wszyst-
kim w płytach eternitowych, którymi 
pokrywane są dachy budynków, naj-
częściej gospodarczych na wsiach. W 
tej chwili nie wiadomo nawet ile tego 

niebezpiecznego materiału znajduje 
się w naszej gminie. Właśnie inwen-
taryzacją i opracowaniem programu 
usuwania azbestu i wyrobów go za-
wierających ma się zająć poznańska 

firma Abrys, która 
wygrała przetarg 
ogłoszony przez 
nasz urząd. Skła-
dając ofertę w 
wysokości 5429 
zł pokonała po-
zostałych jede-
nastu oferentów. 
Umowa ma zostać 
podpisana jeszcze 
w tym miesiącu, 
a wykonawca ma 
wykonać zleconą 

pracę w ciągu trzech miesięcy.
Azbest swą złą sławę zawdzięcza 

rakotwórczym właściwościom. Jest 
to bardzo niewdzięczny materiał 
gdyż jedynym sposobem utylizacji 
jest składowanie go na składowiskach 
odpadów niebezpiecznych.

ag
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KURKI NIOSKI
odchowane pow. 7 tygodni

już w sprzedaży 
Gospodarstwo Drobiarskie

Żabowo 13

Tel. (091) 39 106 66

REKLAMA

UWAGA 
Klienci Zakładu 

Wulkanizacyjnego ul. 3 Maja 10
Klient, który w tym tygodniu odbierał koło 
do Mercedesa dostawczego jest proszony o 
kontakt celem wymiany pomyłkowo zabra-
nego koła na swoje, które czeka na niego.

Tel. 603 634 942.

Burmistrz zadecydował…
Od 27 lutego do 2 kwietnia br. Burmistrz podjął szereg ważnych 

decyzji. Prezentujemy niektóre z nich.

G osp o d ark a  komunalna, 
mieszkaniowa i ochrona środo-
wiska:

- wykonano remont kanalizacji 
deszczowej na terenie przyległym 
do ul. Waryńskiego w rejonie 
„Małpiego Gaju”. Za kwotę 4 636 
złotych prace wykonało PUWiS.

- zlecono wykonanie ekspertyzy 
z sondażem dna jeziora na kąpie-
lisku miejskim. Pracy podjęło się 
Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe ze Szczecina za  2 100 
złotych.

- 29 marca rozpoczęło się przy-
gotowanie terenu kąpieliska do 
sezonu letniego. Roboty wykonuje 
firma DOMEL.

- Wyłoniono wykonawcę na 
sporządzenie inwentaryzacji i 
opracowanie programu usuwania 
azbestu z terenu miasta i gminy. 
Spośród 12 ofert wybrano formę 
ABRYS z Poznania, która wykona 
zlecenie za 5 429 złotych.

- Wszczęto postępowania zmie-
rzające do wyłonienia wykonaw-
ców na następujące roboty:

  - wykonanie dróg dojazdo-
wych w kompleksie garaży przy 
ulicy Zamkowej wraz z budową                      
odwodnienia deszczowego,

  - przebudowę ulicy Radosła-
wa na odcinku od Nadleśnictwa 
do drogi gminnej w rejonie byłej 
cegielni.

  - przebudowę chodnika przy 
ul. Leśnej od budynku nr 1 do 
budynku nr 6,

  - ułożenie nowej nawierzchni 
bitumicznej na drodze gminnej w 
Wierzbięcinie od drogi wojewódz-
kiej do granicy wsi.

  - rozbudowę oświetlenia dro-
gowego ul. Dąbrowszczaków, 

Bohaterów Warszawy (za PZMot-
em) oraz we wsiach Piaski, Błotno 
i Dąbrowa.

Inwestycje i remonty:
- Budowa ul. Ogrodowej w No-

wogardzie
21 marca rozstrzygnięto prze-

targ nieograniczony i podpisano 
umowę z Przedsiębiorstwem Ro-
bót Drogowych w Nowogardzie 
na wykonanie pierwszego etapu 
budowy. Termin realizacji to 21 
sierpień 2008 r. Koszt – 437 900 
złotych.

- Budowa placu zabaw przy ul. 
Bema

28 lutego br. zawarto umowę 
z firmą ALFA ze Świętochłowic. 
Plac powstanie na działce 75/4 do 
30 kwietnia 2008 r. Wartość robót 
31 900 złotych.

- Budowa budynku 12 rodzin-
nego.

Do przetargu zgłoszono dwie 
oferty – jedną za 1 913 629 zł, 
drugą za 1 890 080 zł. Ta tańsza to 
oferta firmy PRO-BUD z Nowo-
gardu i z nią podpisano umowę w 
dniu 3 kwietnia br.

- Przebudowa chodnika przy po-
mniku na pl. Wolności. Ogłoszono 
przetarg o wartości szacunkowej 
ponad 14 tysięcy euro na zadanie 
o nazwie „Wykonanie chodnika 
przy pomniku na pl. Wolności 
w Nowogardzie”. W zakres robót 
wchodzi wymiana istniejącej na-
wierzchni z płytek chodnikowych 
na kostkę polbruk kolorową typu  
Nostalite o powierzchni 624 metry 
kwadratowe i wymiana obrzeży 
trawnikowych i krawężników be-
tonowych.

Opr. LMM
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Składam serdeczne 
podziękowanie 

sierż. szt. Marcinowi 
Święcickiemu 

za fachowe załatwienie sprawy
Kamil Wójcik

PODZIĘKOWANIA

ŻYCZENIA

Już 38 lat  z Tobą 
Z podniesioną głową 

Dziękuję za to, że 
Los dał mi Ciebie, 

W radości i w potrzebie, 
Na dobre i na złe.

Elżbiecie 
Marek 

mąż Leszek

Kompletny paraliż miasta
Z ust młodzieży można było usłyszeć „niezła jazda”. Osoby nieco starsze 

mówiły o „kompletnym paraliżu miasta”. Wszyscy, bez względu na wiek i 
płeć mówili o awarii sieci energetycznej.

Mimo, że był to wtorek, miasto wy-
glądało jak w niedzielny czy świąteczny 
poranek. Opustoszałe ulice, pozamykane 
supermarkety. Czynne były jedynie 
mniejsze sklepy gdzie najbardziej chodli-
wym towarem były baterie i woda. Po po-
łudniu kupno butelki wody niegazowanej 
graniczyło z cudem. A jeśli ktoś nie miał 
w domu gotówki to miał jeszcze większy 
problem. Pozamykane banki i nieczynne 
bankomaty dopełniały rozmiary paraliżu. 
Jednak jak mówi Stanisław Pietrzycki z 
nowogardzkiego Referatu Obrony Cy-
wilnej obyło się bez żadnych przykrych 
wydarzeń. Ta awaria uzmysłowiła nam 
jednak jak duże jest nasze uzależnienie od 
energii elektrycznej i jak wielka jest nasza 
wiara, że jest ona pewnikiem, czymś raz 
danym, czego nie może zabraknąć. Tech-
nika zapędziła się tak daleko, że większość 
pomp wodociągowych w naszej gminie 
nie ma możliwości podłączenia awaryjne-
go źródła zasilania, czyli w tym przypad-
ku agregatu prądotwórczego. Możliwe to 
było jedynie w sieci zasilającej Boguszyce, 
Orzechowo, Orzesze, Wołowiec, Żabowo, 
Żabówko, Lestkowo i Konarzewo. Resztę 
miejscowości obsługiwał beczkowóz, 
choć jak informowali nas mieszańcy 
Bieniczek do ich miejscowości woda nie 
została dowieziona: „Powinienem iść teraz 
do PUWiS- u i zażądać zwrotu pieniędzy 
za zakupioną przeze mnie wodę butelko-
waną.” – mówił wzburzony jeden z nich.

Zresztą sieć wodociągowa w naszym 
mieście również nie jest przygotowana 
na awarię. 

Z przepompowni na ulicy Wojska 
Polskiego woda doprowadzana jest do 
miasta jedną rurą. Gdy ta pęknie wszyscy 
mieszkańcy Nowogardu zostaną pozba-
wieni wody.

Szpital przetrwał wtorkową awarię bez 
większych problemów. Podłączony agre-
gat zapewniał energię elektryczną więc 
zdrowie pacjentów nie było zagrożone.

„Mieliśmy trochę problemów z paliwem, 
bo nie można było nigdzie go kupić. Oka-
zuje się, że żadna z nowogardzkich stacji 
benzynowych nie ma swojego agregatu 
prądotwórczego. My po paliwo jechaliśmy 
do Żabowa.” - powiedział nam dyrektor 
szpitala Kazimierz Lembas.

Dostęp do paliwa był kolejnym proble-
mem, z którym borykali się mieszkańcy 
naszego miasta. Okazuje się, że w tak waż-
nej dziedzinie panuje zupełna dowolność. 
W takim mieście jak Nowogard nie ma 
wyznaczonej stacji, która posiada awa-
ryjne źródło zasilania. Po takiej nauczce 
jak wtorkowa awaria sprawa ta powinna 
być uregulowana prawnie.

Okazuje się jednak, że wiele osób 
potrafiło znaleźć w całym tym zajściu 
pozytywną stronę. 

„Wtorek był dla mnie niezaplanowanym 
dniem wolnym od pracy. Do tego nie dzia-
łał telewizor, komputer. Mogłam więc w 
końcu pobawić się z dzieckiem, poczytać 
książkę czy zwyczajnie poleżeć i pogapić 
się w sufit. To też cenne.” – powiedziała 
nam jedna z mieszkanek miasta. 

ag
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Wiosna w piosence
Dnia 02. 04. 2008 roku odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogar-

dzie międzyszkolny konkurs muzyczny dla dzieci sześcioletnich – „Wiosna 
w piosence dziecięcej”. Organizatorami konkursu była Pani Marzenna 
Czapczyk i Pan Piotr Kędzia.

W konkursie wzięły udział dzieci z 
oddziałów przedszkolnych zorgani-
zowanych w: Szkole Podstawowej nr 
2 w Nowogardzie (wychowawca: Pani 
Magdalena Koziel), Szkole 
Podstawowej Nr 3 w No-
wogardzie (wychowawca: 
Pani Marzanna Kijowska), 
Szkole Podstawowej Nr 1 
w Nowogardzie (wycho-
wawca: Pani Marzenna 
Czapczyk) oraz w Szkole 
Podstawowej w Strzelewie 
(wychowawca: Pani Kry-
styna Poreda).

Celem konkursu była 
popularyzacja śpiewania 
wśród dzieci; rozwijanie 
wrażliwości estetycznej 
dzieci poprzez muzykę i 
śpiew; stworzenie moż-
liwości zaprezentowania 
dzieci uzdolnionych mu-
zycznie; promowanie mło-
dych talentów.

Mali soliści zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne w następują-
cych repertuarach:

Natalia Mańka – „Wiosna zimę 
przegoniła”(muz. K. Bayer, sł. K. 
Bayer i A. Wacławski); Kamila Łysiak 
- „Maszeruje wiosna” (muz., sł. K. 
Bożek-Gasik); Weronika Modrze-
jewska – „Wiosenny koncert” (muz., 
sł. M. Szreder); Izabela Kociszewska 
– „Kwiatki” (muz., sł. K. Komińska); 
Maja Bujalska – „Złoty kluczyk”; 
Wiktoria Trzeciak – „Wiosenny 
mazurek”;  Mateusz Wojtyniak oraz 
Agata Chlebicka – „Wkrótce wiosna” 
(muz. Z. Ciechan, B. Lewandowska); 
Julia Keck – „Wiosenne słońce” 
(muz. J. Pfeiffer, sł. M. Czerkawska); 
Wiktoria Pawłowska – „Wiosenna 
piosenka” (muz. E. Witkowska, sł. St. 
Karaszewski).

Spotkaniu towarzyszyła weso-
ła atmosfera. Wychowankowie z 
poszczególnych klas „0” wspierali 
sześcioletnich solistów podczas 
występów. Komisja konkursowa 

w składzie:  Piotr 
Kędzia, Magdalena 
Koziel i Marzanna 
Kijowska przyznała 
wszystkim uczestni-
kom pierwsze miej-
sca. Dzieci biorące 
udział w konkursie 
muzycznym otrzy-
mały od organiza-
torów dyplomy, na-
grody rzeczowe oraz 

słodki upominek. 
Inf. SS 

– opr LMM

PCK

X Rejonowe Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy 

W dniu 28.04.2008 roku na Placu 
Szarych Szeregów odbędą się X Rejo-
nowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
organizowane przez Zarząd Rejonowy 
PCK w Nowogardzie. Uroczyste rozpo-
częcie Mistrzostw godz. 9.50, a start 
drużyn o godz. 10.00.

Rywalizacja zespołów ratowniczych 
składających się z młodzieży gimna-
zjalnej i szkół ponadgimnazjalnych 
ma wyłonić najlepszy zespół, który 

będzie reprezentował nasz Rejon 
na Mistrzostwach Okręgowych w 
Szczecinie.

Wszelkie informacje dotyczące 
organizacji Mistrzostw można uzy-
skać w siedzibie ZR PCK tel. 39 21 
701 lub kom. 0662113694. Miło nam 
poinformować iż redakcja „Dzienni-
ka Nowogardzkiego” objęła patronat 
medialny nad Mistrzostwami.

LMM

Uwaga wędkarze!
Koło Miejsko-Gminne PZW za-

prasza w dniu 20 kwietnia na za-
wody wędkarskie spławikowe o 
„Mistrzostwo Koła” w Kamieniu 
Pomorskim.

Wyjazd o godzinie 6.30 z ul. 5-go 
Marca. Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 17 kwietnia 2008 r.

Startowe 10 zł.
Zarząd Koła.
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Nowo otwarty zakład stolarski 
„DREW-ART” przy ul. Wojska Polskiego 59 A Nowogard 

Tel. 609 307 208
Zapraszamy w godz. 8.00 – 17.00

toczenie, kopiowanie, 
 renowacja mebli i inne usługi
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TOYOTA NOWOGARD
MK.SP. Z O.O.

zatrudni osobę do  pracy
w  KSIĘGOWOŚCI

oferty kierować  na  adres :
kadry@toyotanowogard.pl

Wspólnota Mieszkaniowa 
zleci następujące prace 

remontowe: 
- remont balkonów 

- ocieplenie stropów 
tel. kont. 6626381955, 508301854

SKARB PAŃSTWA
 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 

LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

72-200  NOWOGARD  ul. Radosława 11

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na dzierżawę nieruchomości zabudowanej 

 w Nowogardzie
1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana w postaci 
części budynku byłej kotłowni o powierzchni 47,02 m2 oraz placu 
przyległego do budynku o powierzchni 267.02 m2  położona w 
Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 64a na działce gruntu oznaczonej 
nr 93/13 w obrębie ewidencyjnym nr 7 Nowogard, stanowiącą własność 
Skarbu Państwa będącą w zarządzie PGLLP Nadleśnictwo Nowogard.    

2. Przetarg odbędzie się w dniu 29. 04. 2008 roku o godzinie 1115 w 
siedzibie Nadleśnictwa Nowogard  - świetlica przy ul. Radosława 11 w 
Nowogardzie.
3.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
1) złożenie do godziny 1100  dnia 29.04.2005 roku pisemnej oferty w 
kasie Nadleśnictwa Nowogard zawierającej : imię, nazwisko i adres oferenta, 
datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę za przed-
miot dzierżawy, sposób jej zapłaty, dowód wniesienia wadium,
2) zaoferowanie stawki wyjściowej czynszu dzierżawnego nie mniejszej 
niż 350,00 zł netto, 
3) wpłacenie wadium w kwocie 500 zł, które należy wpłacić w w/w 
terminie na konto Nadleśnictwa Nowogard : BOŚ Szczecin 86 1540 1085 
2001 5315 4468 0001.
4. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia ogło-
szenia wyników, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu, a dla wybranego 
oferenta zostanie ono zaliczone na poczet ceny dzierżawy nieruchomości. 
5.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego w razie uchy-
lenia się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który go wygrał. 
6.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym terminie do pod-
pisania umowy dzierżawy. 
7.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają dzier-
żawcę.
8. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych 
informacji ze strony Nadleśnictwa jest Pan Henryk Wojnowski - tel. (091) 
39 20 640 wew. 22.
9. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz 
odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

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

Czytelnicy alarmują

Zalane podwórko

Otrzymaliśmy pocztą 
elektroniczną poniższy tekst i 
zdjęcia. Publikujemy je w całości.

„W załączeniu zdjęcia zalanego 
podwórka przy ulicy Poniatowskiego 
13.  Nadmieniam, iż nie jest to 
odosobniony przypadek lecz w 
sumie po każdym większym opadzie 
atmosferycznym podwórko jest 
praktycznie całe zalane.

Dzieje się tak od kilku lat z 
tego względu, iż nie ma tu żadnej 
kanalizacji do odpływu wody 
deszczowej. Właściciel bloku, jak i 
podwórza (SM Gardno) nic sobie z 
tego nie robi”.

Jeszcze jeden dowód na to, 
iż zartobliwe powiedzenie 
NOWOGARD NA WODZIE STOI 
jest bliskie prawdy...                 LMM

Walka zamiast współpracy
Wydaje się, że organizacje społeczne parające się tą samą działalnością 

są dla siebie naturalnymi partnerami. Okazuje się, że nie zawsze.

W poprzednim wydaniu naszej gazety 
opisaliśmy bulwersującą mieszkańców 
wsi sprawę użyczenia przez burmistrza 
wiejskich boisk LZS-owi na okres dziesię-
ciu lat. Zaniepokojeni są tym także człon-
kowie konkurencyjnej wobec LZS organi-
zacji Wiejskie Kluby Sportowe. Okazało 
się, że ten niepokój działa w dwie strony 
przybierając czasami niezdrowe formy. 
Tak przynajmniej twierdzi prezes WKS 
Andrzej Kania. Z jego relacji wynika, że 
przewodniczący nowogardzkiego LZS 
Jan Tandecki podczas ostatniego zebrania 
dysponował dokumentem zawierającym 
dane wszystkich założycieli WKS wypo-
minając im przynależność do niej.

„Wyczytywał imiennie i wskazywał ich pal-
cem” – relacjonował w rozmowie z nami. 

Sprawa jest tym bardziej bulwersu-
jąca, że dokumenty z pełnymi danymi 
osobowymi były złożone w Starostwie 
Powiatowym. Jak zapewnia Kania tylko 
tam została złożona pełna lista założycie-
li, bo w dokumentach do konkursu ofert 
o gminne dotacje tej listy nie było. W 
jaki więc sposób znalazłyby się na biurku 
przewodniczącego LZS? 

Jan Tandecki zaprzecza jakoby dyspo-
nował takim dokumentem, tłumacząc, 
że powstawanie WKS było sprawą 
powszechnie znaną więc nazwiska jej 
założycieli również.

A przecież obu organizacjom cho-
dzi o promowanie sportu na terenach 
wiejskich. 

ag
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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 nr 4 w Nowogardzie, ul. Gen. Bema 41,
3. Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie,
4. Przedszkole Publiczne nr 1 w Nowogardzie, ul. Żeromskiego 14,
5. Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 2a.

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 peda-
gogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym 
przedszkolu lub 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 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 us-
tawy 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 o stanow-
isko dyrektora może ubiegać się również osoba nie posiadająca kwali-
fikacji pedagogicznych jeżeli spełnia następujące warunki:

a) ukończyła studia wyższe magisterskie;
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
c) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające ki-

erunkowi 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 funkcjonow-

ania 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 zawo-
dowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z 
zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karny 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 ki-
erowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 
594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w 
celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Konkursy odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Now-
ogardzie, Plac Wolności 1, mała sala 

       obrad, w dniach:
       9 czerwca 2008 oku:
a) godz. 900 Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie;
b) godz. 1100 Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie;
c) godz. 1300 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie.
10 czerwca 2008 roku:
       a) godz. 900 Przedszkole Publiczne nr 1 w Nowogardzie;
       b) godz. 1100 Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym z dopiskiem  
“Konkurs na stanowisko dyrektora .................................... - nie otwierać” 

                                                              (nazwa szkoły/placówki)

w pokoju nr 10 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, 
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard  w terminie do dnia 21 maja 2008 
roku, do godz. 1500

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Bur-
mistrza Nowogardu.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
Pani Marlena Marchewka - kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, 

Kultury i Sportu, tel. 091 39 25 464, ul. 3 Maja 6;
Pani Magdalena Pędzik - kierownik Zespołu Ekonomiczno - Ad-

ministracyjnego Szkół, tel. 091 39 25 947, ul. 3 Maja 6.
  Burmistrz Nowogardu

 Kazimierz Ziemba
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W obiektywie  Jana Korneluka - Ostatni atak zimy ?

 Witamy wśród nas...

Córka Agnieszki i Pawła Iwanek 
ur. 3.04.08 z Osiny

Córka Renaty Ciniawskiej 
ur. 9.04.08 z Węgorzyna

Syn Doroty Radanowicz 
ur. 9.04.08 z Radowa Małego

Córka Sylwi Czarneckiej 
ur. 9.04.08 z Nowogardu

WITAMY WŚRÓD NAS...

Pisane do szuflady
Jakże aktualne są rozważania pana Jerzego o stosunkach międzyludzkich 

w obliczu zagrożenia. Solidarność – jakże wzniosłe słowo, które dało nazwę 
ruchu społecznego i związku zawodowego. Solidarnośc zmieniła oblicze kraju. 
A czy solidarność zagościła w nas ?

Plajta firmy i … przyjaźni.

Zakład upada, jest coraz gorzej,
Nikt go nie wesprze i nie wspomoże

Czasu niewiele firmie zostało
Choć wydawała się taką trwałą.

Nic już nam firmy nie uratuje
I jej upadku nie zahamuje

Trudno znaleźć tego przyczynę
Trudno powiedzieć kto temu winien

Teraz ważniejsze jest inne pytanie:
Co po tym wszystkim z ludźmi się stanie?

Kto z nas trafi w redukcji szpony, 
Kto jako pierwszy będzie zwolniony?

Szerzy się zawiść i szerzy zdrada,
Jeden drugiemu świnie podkłada,

Kto sam iść nie chce na pierwszy ogień
To z przyjaciela staje się wrogiem!

Tak to się dzieje gdy tonie statek,
Mało kto komu jest wtedy bratem

Dziś każdy broni własnej skóry
Zapewne wracamy do … praw natury.

Jerzy Chodor



911-14.04.2008 r. 

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 

szuka do wynajęcia 
od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06, 
               602 697 061.

Organizujemy 
kursy 

dla kierowców-operatorów 
wózków jezdniowych  z 
napędem silnikowym 

(wózki widłowe)
Najbliższy kurs rozpoc-

znie sie dnia 06.05.2008 r. 
Szczegółowe informacje i 

zapisy na kurs pod nr 
tel. 0913927467, 

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

USŁUGI TARTACZNE 
TRAKIEM PRZEWOŹNYM

• więźba dachowa
• tarcica

Tel. 091 39 21 816
Tel. kom.607 647 814

SKUP ZŁOMU 
STALOWEGO I METALI KOLOROWYCH

NOWOGARD, UL. MŁYNARSKA 10
(teren byłej MLECZARNI)

zapraszamy bardzo serdecznie!!!
Ceny skupu wysokie!

Tel. 695 556 558 lub 783 731 905
pon. – pt. 8.00 – 16.30

soboty 8.00 – 14.00

Starosta Goleniowski 
podaje do publicznej wiadomości, 

że w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie

 przy ul. Dworcowej 1 
oraz budynku b. Hotelu „Cisy’ 

w Nowogardzie na tablicy ogłoszeń 

została podana informacja 
o przeznaczeniu do oddania 

w wieczyste użytkowanie w dro-
dze przetargu nieruchomości 

gruntowej  niezabudowanej 
oznaczonej numerem działki 58/3

 o pow. 1026 m2  położonej 
w obrębie 4 miasta Nowogard.  

Dyrekcja, nauczyciele oraz społeczność uczniowska  
 I Liceum Ogólnokształcącego 

im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie 
 SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA:  

 WYWIADÓWKĘ OTWARTĄ 
we wtorek 15 kwietnia 2008 r. w godzinach: 16:00-16:30

 – wywiadówki klasowe w godzinach: 16:30- 18:00  - możliwość 
kontaktu z nauczycielami przedmiotów  

 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
w czwartek 17 kwietnia 2008 r. 

w godzinach 9:00 – 12:30  Dla wszystkich zainteresowanych 
przygotowano między innymi:  

- multimedialną prezentację szkoły - turniej piłki siatkowej  
- konkursy przedmiotowe 

- projekt stworzony przez nauczycieli języka niemieckiego 

GIMNAZJALISTO!  
Będziesz miał okazję zobaczyć budynek naszej szkoły w środku 
oraz poznać zasady rekrutacji, uczniów naszej szkoły i nauczycieli.  
Czy chcesz się dowiedzieć jak  jest naprawdę w I LO? Przyjdź!  

Zapraszamy
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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.

CENTRUM OGRODNICZE
Oferuje w PROMOCJI

KORĘ SOSNOWĄ 801
w cenie 9,00 zł/op

PUH „GWARANT” 
Nowogard

ul. Wojska Polskiego 54

14.04.2008

„FINANS-BUD”
Finanse i Budownictwo

• Produkty kilku Banków 
   w jednym miejscu 
• Skup • Sprzedaż • Zamiana AUT
• Usługi Remontowo – Budowlane

Pl. Wolności 9 pok. 7a
Tel. 695 770 724



1111-14.04.2008 r. 

OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 pokojowego 

w Nowogardzie lub w okolicy umeblowane 
z AGD. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam działkę pod każdą budowę w 
Wojcieszynie pow. 30 arów. 697 987 825.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 6 I 7 TYS. M KW. 
PRZY UL. W. REYMONTA I A. ASNYKA 
(NOWOGARD). 603 669 427.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3 pokojo-
we za gotówkę. 501 307 666.

• Dobra Nowogardzka – działka budowlana 
1400 m kw z budynkiem gospodarczym. 
65 000 zł. 502 103 432.

• Działkę inwestycyjną na wyjeździe z Nowo-
gardu na Stargard, ok. 3 ha, 17 zł/ m kw. Tel. 
502 103 432.

• Sprzedam działkę 29 arów. Tel. 501 509 694.
• Wynajmę mały lokal w centrum Nowogardu 

– fryzjer, tipsy, krawiec lub inna działalność. 
Tel. 691 125 617 lub 091 39 26 800 wieczo-
rem.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do wy-
najęcia. 692 489 837.

• Kupię czteropokojowe mieszkanie lub za-
mienię na trzypokojowe. Tel. 664 726 394.

• Zamienię trzypokojowe mieszkanie na wsi 
na kawalerkę na parterze w Nowogardzie. 
Tel. 667 691 304.

• Dobra Nowogardzka: 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 40 m kw z działką, w ładnym miej-
scu – sprzedam. 61 000 zł. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie, 1500 m kw. 607 585 561.

• Sprzedam działkę budowlaną w Olchowie, 
0,25 ara z budynkami gospodarczymi. Tel. 
091 39 26 431.

• SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚ-
CIOWE, 3 POKOJOWE, CZYNSZOWE 
W BLOKU DWUKONDYGNACYJNYM 
W DOBREJ NOW., 67,2 M KW + PIWNI-
CA + BALKON, CENA 120 TYS. ZŁ – DO 
NEGOCJACJI, GRATIS – GARAŻ, MEB-
LE SYPIALNIANE I KUCHENNE. TEL. 
606 603 385.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3 lub 2 po-
kojowe. Tel. 606 612 196.

• Sprzedam – Dobra k. Nowogardu mieszka-
nie + garaż + lokal użytkowy, własnościowe, 
księga wieczysta. Tel. 0507 686 946.

• Do wynajęcia mieszkanie ok. 40 m kw, cen-
trum Nowogardu, ogrzewanie gazowe. Tel. 
091 38 139 58, 604 702 817.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia, 3 poko-
jowego lub większego. Tel. 091 392 72 72.

• 3 pokojowe, 58 m kw sprzedam, w rozlicze-
niu 2 pokojowe do 40 m kw na parterze. Tel. 
697 665 791 po 16.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Gry-
ficach. Tel. 091 39 217 41 wieczorem, 0604 
161 169.

• Chętnie kupię mieszkanie od 25 do 50 m 
kw w Nowogardzie, może być do remontu, 
spłacę zadłużenie. Może być w okolicach lub 
na wsi. Tel. 693 159 327.

• Szukam lokalu na sklep od 30 do 60 m kw, 
parter, centrum miasta. Tel. 509 606 852.

• Sprzedam działkę budowalną w Redle, 2200 
m kw. Tel. 603 353 789.

• Jednoosobowy pokój do wynajęcia. Tel. 091 
39 21 157, 693 344 804.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 65R15 

GOODRICH, przebieg 5000 km, cena 850 
zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/
R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 
CDTI (diesel), 6 biegów, kolor bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, model 2005 
(po liftingu), przebieg 93000km, książka 
serwisowa, pierwszy właściciel w Polsce i w 
Niemczech, sprowadzony luty 2008, opłaco-

ny, zarejestrowany w Polsce, OC do 08.2008, 
przegląd do 02.2009. Zadbany, bezwypad-
kowy, nie wymaga żadnego wkładu finanso-
wego. Nowe tarcze i klocki hamulcowe, olej, 
filtry. Wyposażenie: ABS, ESP, 6* airbag, 4 
el.* szyby, el. podgrzew. lusterka, RO/CD/
Mp3 sterowane przy kierownicy, alarm, 
immobiliser, wspom. kierow., reg. kierow., 
reflektory soczewkowe, zestaw głośnom. 
NOKIA, halogeny, relingi, roleta bagażni-
ka, ciemne wnętrze, alufelgi + nowe opony 
letnie, drewniane wykończenia, komputer 
pokładowy, centralny zamek z pilotem, kli-
matronik dwustrefowy. Cena 49800 do ne-
gocjacji. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Volvo, poj. 1,8, 1992 r., w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 600 345 068.

• Sprzedam alufelgi z oponami do Merce-
desa, 16 cali z rantem, cena 700 zł. Tel. 
721 864 941.

• Sprzedam Mazda 323 F, 1989 r., na chodzie, 
zarejestrowana, ubezpieczona, przegląd do 
02.09.r., alufelgi, gaz, do małego remontu. 
Tel. 781 461 927, 091 39 22 081.

• Sprzedam Fiat Ritmo 1,7 D, nowy akumula-
tor i rozrząd, cena 850 zł. Tel. 667 353 993.

• Sprzedam Renault Laguna, 2001 r., 1,9 DCI, 
bogate wyposażenie, stan bardzo dobry, 
cena 26 800 zł. Tel. 503 039 764.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, garażowany, 
autoalarm, centralny zamek, nowe opony, 
zadbany, ubezpieczony, z przeglądem, 1996 
r., przebieg 160 tys. km, cena 2500 zł. Tel. 
500 754 589.

ROLNICTWO  
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i wożenie 

bryczką na ślub. Tel. 607 73 98 66.
• Sprzedam przyczepę rolniczą dwukołową 

oraz beczkę o poj. 2000 l na podwoziu dwu-
kołowym. Tel. 091 39 26 616, 0605 889 861.

• Sprzedam gospodarstwo rolne, ciągnik 
Białoruś i ziemniaki jadalne 0,40 zł/kg. 
793 610 425, 091 39 117 82.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 781 441 089.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.
• Sprzedam przyczepę wywrotkę typ D-47. 

Tel. 507 465 448.
• Sprzedam ziemniaki „Bryza”. Tel. 091 39 

18 316.
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 603 353 789.
• Sprzedam rozrzutnik obornika, ładowacz 

cyklop, obsypnik kopców, pająk do siana. 
665 335 914.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadzki 

– wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 

busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 373 143.
• MASAŻ I AKUPRESURA – możliwość 

dojazdu do klienta. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-

ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki zakres 
– również umowne podwykonawstwo. Tel. 
0696 757 393.

• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek i kro-
kwi, usługi koparką. 091 39 18 689, 517  
219 627.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. Tel. 

511 923 692.

• Usługi remontowe – malowanie, szpachlo-
wanie, panele podłogowe, glazura, itp. Tel. 
72 22 93 860.

• Remont mieszkań od A do Z, m.in. hy-
draulika, regipsy, malowanie, glazura. 
667 435 942.

• Montaż ogrodzeń betonowych i inncyh. Tel. 
0695 085 470, 091 39 72 575.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Problem z komputerem? 667 474 521.
• Przewozy bryczką na śluby i inne imprezy. 

Tel. 605 85 80 85.
• Tynk tradycyjny wykonam. Tel. 78 12 

92 881.
• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Usługi budowalne, remonty, wykończenia 

mieszkań, kładzenie płytek podłogowych, 
ściennych, regipsy, malowanie, szpachlowa-
ne, stawianie ścian płyty kartonowe, ocie-
planie poddaszy, panele, itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 695 770 724.
• PIT-y 25 zł/deklaracja. Tel. 695 770 724.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi dzie-

cięcych. Tel. 66 77 84 333.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa Za-
chodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/ 
nkę, korzystne warunki płacowe. Tel. 091 
39 20 221.

• Zatrudnię robotników budowlanych. Tel. 
782 860 130.

• Restauracja przy stacji paliw w Olchowie za-
trudni pomoc kuchenną. Tel. 091 39 20 733.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” No-
wogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię kosmetyczkę. Tel. 607 921 435.
• Zatrudnię mechanika samochodowego w 

Goleniowie. Atrakcyjne zarobki. Tel. 0601 
085 199.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Tel. 0601 73 
38 91, 601 73 38 92.

• Zatrudnię kierowcę C+E, Polska – Norwe-
gia, Norwegia – Polska. 693 02 11 02.

• Zatrudnię pomocnika murarza. Tel. 
501 549 756.

• Firma Art Sp. z o.o. poszukuje pracownika 
na stanowisko projaktant selektor odzieży, 
biegła znajomość j. ormiańskiego i rosyj-
skiego. 512 131 567.

• Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchenna 
do restauracji Oskar. Tel. 091 39 20 091, 
602 474 266.

• Zatrudnię do pracy w sklepie meblowym 
w charakterze sprzedawcy. Wiadomość: 
Sklep Meblowy GAMA, ul. Warszawska 9 
Nowogard. CV wraz z numerem telefonu 
proszę składać na w/w adres lub na e- mail: 
gama76@tlen.pl do dnia 17.04.2008 r.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słudwia 

k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne (fax, 

drukarka, skaner) Lexmark x5470, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM FINE 
PIX S6500, na gwarancji, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 
palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 

1-2 płytowe, różne rozmiary także niety-
powe długości, wysokości, do mieszkania, 
dmku, warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, ogrze-
wanie + ciepła woda, dwufunkcyjne cena 
1200 zł, zapłon iskrowy, gwarancja serwi-
sowa, ekonomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrze-
wacze wody – 380 V, małe gabaryty, moc 
18-21 kw, ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, abru, gastronomii, cena 
od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasobni-
kowe podgrzewacze wody, firmy niemie-
ckiej Vaillant, 130,160,190 litr., stojące, 
idealne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie – to 
komfort ciepłej wody w domu, koszt 40 zł/ 
m-c, serwisowane cena 1000 zł. Tel. 0691 
686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZ-
NĄ (USZKODZONY MODUŁ), DRZWI 
POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, 
UŻYWANE DO MIESZKANIA W BLOKU 
- CENA 30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam kontener na targowisku miej-
skim. Tel. 091 39 23 619, 694 732 369.

• Sprzedam urządzenie do kremowania 
miodu. Tel. 091 39 110 18, 0669 124 259.

• Owczarek niemiecki, wiek 2 lata z rodowo-
dem, mocnej budowy, czujny, czarno-pod-
palany oraz dwie suczki 8 tyg., rodzice na 
miejscu. Tel. 091 39 21 828.

• Rowery – stan idealny, tanio sprzedam. Tel. 
663 600 601.

• Oddam pieski w dobre ręce, rasa miesza-
na, wzrost średni. Tel. 695 255 955.

• Sprzedam wózek dziecięcy Driver 4XL w 
bardzo dobrym stanie, trzyfunkcyjny, ko-
lor beżowy + nosidło do samochodu. Tel. 
607 061 450.

• Sklep ADIX ul. 700 Lecia 17a (wejście De-
likatesy Słowik, I piętro) zaprasza na nową 
kolekcję ubranek dla dzieci w atrakcyjnych 
cenach od 5 do 20 zł (koszulki sportowe, 
spodenki, spódniczki, 100 % bawełny). 
Kolekcja nowa z Holandii. Od 11.00 do 
19.00.

• Sprzedam tanio 2 fotele. 695 770 724.
• Sprzedam suknię komunijną w bardzo do-

brym stanie + bolerko. Tel. 091 39 26 509, 
508 443 956.

•   Sprzedam łóżko młodzieżowe drewniane z 
materacem oraz rowerek dziecięcy (dla dzie-
cka do lat 4).  Tel. 506 382 151.
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

15 kwietnia 2008 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

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

Studio Fryzjerskie 
TYNA

Gabinet Kosmetyczny 
DoRciA

ui. Boh Warszawy 
103a/B; 

studio-image.eu.interia.pl

fryzjerstwo damskie 
i męskie, solarium
tel. 091 39 25 027 
tel. 0 607 647 240

manicure, pedicure, 
tipsy, henna brwi i rzęs 

tel. 0 697 408 391

WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 15

Rozwiazania krzyżówki nr 14 – WIOSNA PANIE SIERŻANCIE – nadesłali: 
Krystyna Tretiak z Maszkowa, Agata Kochelska i Danuta Gruszczyńska z Błotna, Bożena Stefańska 

ze Strzelewa, Bogumiła Urtnowska z Kulic, Jerzy Zawadzki z Orzechowa i z Nowogardu: Krystyna 
Wojtkiewicz, Alicja Wypych, Teresa Powalska, Szczepan Falaciński, Henryk Kosmalski, Rafał Włodek, 
Władysława Kubisz, Franciszek Palenica, Magdalena Czupryńska, Stanisława Pokorska, Halina Szwal, 
Józef Górzyński, Andrzej Leszczyński, Jerzy Siedlecki, Halina Stefańska, Pelagia Feliksiak, Janina Gru-
dzińska,  oraz 5 błędnych – WIOSNA PANIE.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Krystyna Wojtkiewicz z Nowogardu, 
- Andrzej Leszczyński z Nowogardu,
- Jerzy Zawadzki z Orzechowa.

Gratulujemy!

Paradoksy mamony
Nadal się cieszą wielkim popytem,
Ciężkie pieniądze lekko zdobyte.

Kolesie
Edek czy Boguś, Oleś czy Boleś-
Każdy jest w dechę, jeżeli koleś.
Często też kumplem ten kompan 
zwie się,
Lecz bardziej swojsko, modniej 
– kolesiem.
Ceni swój fason koleś dlatego,
Niech Bogi strzegą zwać go... kolegą!
Za tę obrazę wytnie ci fangę,
Bo koleś znacznie wyższą ma rangę!
Z kolesia dusza jest towarzyska:
W ochlaju daje kolesiom pyska.
Kolesi paka, szuka gdzie draka,
Mądry przed nimi daje drapaka.
Kiedy się skrzykną kolesie w lesie,
Echo ich „zabaw”, hen gdzieś się niesie.
Mocni się robią w kupie kolesie-
Koleś kolesie czując kole sie..
Brakuje im forsy, albo się nudzą-
No to sięgają po własność cudzą.
Jak koleś każe: „chodź w ogień 
– poleź!”
Już go w mig drugi posłucha koleś,
Koleś nauczy, jak bić należy,
On ci podsunie pomysł kradzieży.
Koleś to główka i serce złote:
Wciągnie cię nawet w mokrą robotę!
„Zrób ten skok z nami 
– bądźże kolesiem!
niemałą zdobycz z tego wyniesiem...”
A w razie czego 
„w górze-ś czy w dole-ś,
Zawsze ci rękę poda twój koleś!”
Aż się gangowi nogi powiną...
Koleś kolesia obciąża winą.
Kiedy aresztu drzwi się zatrzasną,
Dba każdy koleś o skórę własną.
Gdy na procesie w sądzie siądzie się,
Sypią kolesi tacy kolesie!

Gładka droga
Łatwiej do karier-
Gdy nie ma barier.

Dziczyzna
Dziczyzna rzadko bywa 
na rodzimych stołach,
Choć na każdym kroku 
pełno jej dokoła.
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

Informacja turystyczna 
 - 091 392 15 38
 - 091 392 17 39
Telefony alarmowe 

Policja - 997        
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 091 392 12 74
Pogotowie wodno-kanal. (PUWiS) 
 - 091 392 08 79
Dyżury lekarskie

Od dnia 1 maja 2005 świąteczne i nocne dla pacjen-
tów przychodni NZOZ „Praxis 2”. Dyżurujemy w 
budynku szpitala w Nowogardzie obok Izby Przyjęć   
 - 091 392 18 00, 091 392 13 56 
 - 091 392 18 06 w. 1
Świąteczne i nocne dla pacjentów przychod-
ni:  NZOZ „Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ 
„Proximus” NZOZ „Baby-Med” są  pełnio-
ne w budynku starej przychodni (główne 
wejście) ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie  
 - 0603 671 242
Przychodnie - Poradnie 

Szpital - Centrala  - 091 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ - 091 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatologii  - 091 392 69 99
Medyk  - 091 392 29 21 
NZOZ „Sanus” - 091 392 69 60
NZOZ „Promed” - 091 392 67 40
NZOZ „Leks” - 091 392 25 25
NZOZ „Baby-Med” - 091 392 60 13
NZOZ „Chirurg” - 091 392 69 80/69 60
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 
 - 091 392 50 03
NZOZ MEDEX - 091 392 16 32
NZOZ „Nowo-Dental” B.Szulejko 
 - 091 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog. 
 - 091 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta  
Wysocka i Kazimierz Trojanowski  
 - 091 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz   
Pogotowie Stomatologiczne - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz - 091 392 66 39
lek. stom. Krystyna Szeronos - 091 39 20 246
Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 091 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  
dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin  
 - 091 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 - 091 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej  
 - 091 392 65 31
Urzędy 

PUP f/Nowogard  - 091 392 13  76 
Urząd Gminy i Miasta  - 091 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 091 392 62 30 

Wydział Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska  - 091 392 62 39 

Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej   
 - 091 392 62 38 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.      
 - 091 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 -  091 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Sportu 
 - 091 392 54 64
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 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 02

Ukazuje się w piątki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 
Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 10.04.2008r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 
wy
   chowawca, strażnik więzienny
3. Księgowa
4. Traktorzysta
5. Robotnik budowlany
6. Ślusarz – spawacz
7. sprzedawca
8. Kierowca C+E
9. Kucharz
10. spawacz, tokarz
11. Instruktor jazdy kat. B
12. Pracownik działu obsługi 
      klienta
13. Osoba do punktu optycznego
14.  osoba do obsługi sprzętu
      fitness
15. Asystentka ds. kadrowych
16. Stolarz

 OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca kat. C+E   ( Gryfice )
2. Nauczyciel historii 
    ( Przybiernów )
3. Agent odpraw pasażerskich 
   ( Goleniów )
4. Stolarz ( Glewice )
5. Brygadzista polowy ( Osowo )
6. Specjalista do rozliczeń 
    finansowych ( Żdzary )
7. Traktorzysta, mech.maszyn 
    rolniczych, dojarz 
    (Pucice k/G-ów)
8. Wychowawca – terapeuta  
   ( Radowo – Małe )
9.Przedstawiciel 
   Ubezpieczeniowo – finansowy 
    ( woj. Zachodniopomorskie )
                                          
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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe 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, pochodze-
nie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisem-
ne 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 obo-
wiązany zawiadomić w formie pi-
semnej, w okresie do 5 dni, właściwy 
powiatowy urząd pracy o zatrudnie-
niu osoby zarejestrowanej jako bez-
robotna lub o powierzeniu jej innej 
pracy zarobkowej
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Halowa liga LZS

Ostrzyca nadal na czele
W środę w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozegrano piętnastą 

kolejkę halowej ligi piłkarskiej LZS.

Aktualna tabela
1. Ostrzyca 15 37 36-8,
2. Wyszomierz 15 36 41-8,
3. Wołowiec 15 33 41-11,
4. Błotno 15 32 22-11,
5. Osowo 15 31 26-9,
6. Jarchlino 15 27 22-12,
7. Słajsino 15 26 25-12,
8. Miętno 15 26 21-18
9. Oldboje 15 23 23-11,
10. Karsk 15 22 18-17
11. Nowogard 15 19 21-24,
12. Wojcieszyn 15 12 11-27,
13. Kulice 15 12 11-34,
14. Długołęka 15 11 8-18,
15. Sikorki 15 11 8-25,
16. Dąbrowa 15 10 11-32,
17. Wierzbięcin 15 9 10-36,
18. Żabowo 15 7 6-37.

Liderem nadal pozostaje Ostrzy-
ca, która pokonała Sikorki 2:0. Bez 
zmian również na pozycji drugiej, 
gdzie do czterech kolejek utrzymuje 
się Wyszomierz, który tym razem 
pokonał Karsk 3:0. Po remisie z 
Jarchlinem z podium spadło Błotno. 
Jego miejsce zajął Wołowiec, który 
rozgromił Dąbrowę 6:0.

Passę ośmiu meczów bez zwy-
cięstwa przerwał zespół, który w 
początkowej fazie rozgrywek przez 
pięć kolejek okupował fotel lidera, 
czyli Oldboje. W ostatniej kolejce 
rozbił Kulice 6:0. 

Rozpędziło się Żabowo. W ciągu 
pierwszych trzynastu kolejek zespół 
ten zdobył tylko jeden punkt. Za to 
po wygranej z Wojcieszynem może-
my mówić już o passy zwycięstw. 

Wyniki meczów
Wierzbięcin – Nowogard 1:3,
Dąbrowa – Wołowiec 0:6,
Żabowo – Wojcieszyn 1:0,
Długołęka – Osowo 0:2,
Jarchlino – Błotno 1:1,

Karsk – Wyszomierz 0:3,
Sikorki – Ostrzyca 0:2,
Miętno – Słajsino 0:2,
Kulice – Oldboje 0:6.

Andrzej Garguliński

V liga juniorów:

Kłos Pełczyce – Pomorzanin Nowogard 7:2 (5:0)

Pogrom w Pełczycach
Pomorzanin: Pozierak – Grzejszczak (75’ Sobczak), Wipplonger, Fijałkow-

ski, Skowroński, Ogiewa (46’ Piotrowicz), Langner, Kasprzyk, D. Żywica, 
Bajerski, A. Żywica (46’ Idziak).

Bramki dla Pomorzanina: Kasprzyk, D. Żywica.

Aktualna tabela:
1.  Vineta Wolin 19 42 69-25
2.  Świt Szczecin 17 39 61-17
3.  Kluczevia Stargard 19 38 60-41
4.  Stal Lipiany 20 37 62-40
5.  Kłos Pełczyce 19 34 58-26
6.  Polonia Płoty 19 34 54-42
7.  Piast Chociwel 19 33 52-43
8.  Orzeł Trzcińsko Zdrój 19 32 53-37
9.  Mieszko Mieszkowice 18 31 28-19
10.  KP Police II 18 19 53-65
11.  Pomorzanin Nowogard 19 19 35-72
12.  Odra Chojna 19 18 29-58
13.  Sparta Gryfice 18 17 25-40
14.  Arkonia Szczecin 17 16 20-60
15.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 18 11 33-62
16.  GKS Mierzyn 18 10 21-66

Wynik tego spotkania właściwie 
mówi wszystko. Kłos przeważał i tę 
przewagę udokumentował gradem 
bramek. Należy jeszcze dodać, że 
padły one po indywidualnych błę-
dach naszych zawodników.

W 12. minucie po dośrodkowaniu 
na piąty metr jeden z miejscowych 
celnym strzałem głową otworzył wy-
nik spotkania. Trzy minuty później 
po rzucie wolnym z 16. metrów było 
już 2:0. Po kolejnych trzech minutach 
Kłos prowadził już 3:0. Tym razem 
bramka padła po akcji lewą stroną, 
wysunięciu na 16 metr i ładnym 
strzale pod poprzeczkę. W 33. mi-
nucie gospodarze mieli kolejny rzut 
wolny, piłka odbiła się do muru, ale 
dopadł do niej jeden z miejscowych 
i zdobył czwartą bramkę dla swojego 
zespołu. W 40. minucie Kłos przepro-
wadza kontrę i nasz bramkarz musiał 
powstrzymywać dwóch rywali. Ta 

sztuka mu się nie udała i na przerwę 
Pomorzanin schodził z bagażem 
pięciu bramek.

Trzy minuty po wznowieniu gry 
Kłos przeprowadził kolejną kontrę i 
było już 6:0.To uspokoiło nieco grę 
gospodarzy. Mimo to Pomorzanin 
niewiele mógł zrobić. Dopiero w 80. 
minucie po prostopadłym podaniu 
do Kasprzyka nasz zespół zdobył 
bramkę honorową. W 88. minucie 
po rzucie rożnym D. Żywica zdo-
był drugą bramkę dla gości. Wynik 
spotkania na 7:2 został ustalony w 
90. minucie gdy po rzucie rożnym 
ładnym uderzeniem popisał się za-
wodnik Kłosa.

Wyniki (części) pozostałych me-
czów:

Kluczevia Stargard - Stal Lipiany 
1:0, Polonia Płoty - Vineta Wolin 
1:5.

Andrzej Garguliński

Rewanż z Kluczevią
Określenie „runda rewanżowa” 

ma szczególne znaczenie dla Pomo-
rzanina. Jak powszechnie wiadomo 
jesienią nasz zespół przegrał wszyst-
kie mecze, więc teraz z chęcią zrewan-
żowałby się wszystkim rywalom. W 
najbliższą sobotę przyjdzie czas na 
Kluczevię Stargard. 

Poprzedni mecz obu zespołów 
zakończył się zwycięstwem Stargar-
dzian 2:0. Obecnie nasz najbliższy 
rywal zajmuje 13 pozycję mając na 
swoim koncie 22 punkty. Początku 
rundy wiosennej nie może uznać za 
udany. Z trzech dotychczas rozegra-
nych meczów przegrał dwa, ulegając 
u siebie Stali Lipiany i Mieszkowi 

Mieszkowice. Udało jej się nato-
miast wywieźć cenny remis z boiska 
aktualnego wicelidera, czyli Hutnika 
Szczecin.

Początek meczu o godzinie 16.00.
Pozostałe mecze:
sobota: 16:00 Polonia Płoty - Ar-

konia Szczecin, 16:00 Vineta Wolin 
- Sparta Gryfice, 15:00 GKS Mierzyn 
- Kłos Pełczyce, 16:00 Stal Lipiany - 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój, 13:30 Hutnik 
EKO TRAS Szczecin - KP Police II, 
niedziela: 13:00 Świt Szczecin - Odra 
Chojna, 16:00 Mieszko Mieszkowice 
- Piast Chociwel.

Andrzej Garguliński

KM „Cisy”

Przygotowania do sezonu
Członkowie „ KM CISY „ pracowicie rozpoczęli przygotowania do sezonu 

2008. 
Na początku odbyło się zebranie 

członków klubu, który liczy obecnie 
72 osoby. Na zebraniu poszerzono 
skład zarządu klubu. Wiceprezesem 
został Michał Warkalewicz, a skarbni-
kiem Dorota Maślana. Tuż po objęciu 
funkcji nowy wiceprezes zorganizo-
wał gruntowne sprzątanie toru i czte-
rohektarowego pola parkingowego. 
Efekt to dwutonowa sterta śmieci, 
którą ZUK bezpłatnie wywiózł na 
wysypisko. Z pomocą OSP z Błotna 
wypompowano również olbrzymie 
ilości wody z toru, za co „ KM CISY 
„ chciałby serdecznie podziękować 
strażakom i ich komendantowi Zyg-
muntowi Nawro-
ckiemu. 

D z i ę k i  t e m u 
wznowiono przy-
gotowania młodych 
adeptów motocros-
su do sezonu 2008, 
które rozpoczynają 
się 20 kwietnia ry-
walizacją o Puchar 
PZM w Lidzbar-
ku Warmińskim. 
W klubie trenuje 
obecnie czterech 

młodych zawodników: Michał Ko-
zera, Bartosz Maślany, Paweł Klewicz 
i Adrian Cudomierski. O tym kto 
reprezentował będzie Nowogard na 
pierwszych zawodach zadecyduje 
prezes Warkalewicz. Mocna grupa 
16 starszych crossowców szlifuje 
formę przed drugą eliminacją pu-
charu Bałtyku która odbędzie się na 
naszym torze w sierpniu. Ambicją 
nowego prezesa jest aby sport mo-
tocrossowy w naszym mieście zaczął 
się rozwijać, a zawodnicy byli znani 
nie tylko w Nowogardzie, czego im i 
sobie życzymy.

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

CM

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

• 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•

Naprawa i konserwacja podwozi
Mechanika i blacharstwo

spawanie plastików

Michał Jankowski
Wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 958, 661 283 227

P.H  Hurtpol 
ul Młynarska 1a Nowogard

zatrudni
księgową

Wymagamy:
- min. dwuletnie doświadczenie 
na podobnym  stanowisku
- wykształcenie wyższe
- znajomość zagadnień księgowych
- doskonała organizacja  pracy.

Oferty: kadry@hurtpol.pl,  
tel. 091 579 29 18

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128 ram
Dysk:      120 Gb (40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

Tel. 0 781 085 520



W piątek 11 kwietnia odbyła się 
w restauracji Kamena przemiła 
uroczystość.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz 
Ziemba zaprosił 18 par, które w 
związku małżeńskim przeżyły 
wspólnie 50 lat, by wręczyć Im w 
imieniu Prezydenta RP „Medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie”.

Część oficjalna to prezentacja par, 
medale od Prezydenta oraz dyplomy 
i wiązanki kwiatów od władz mia-
sta, które reprezentowali Burmistrz 

Kazimierz Ziemba, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Krzywania, 
Zastępca Burmistrza Artur Dani-
lewski.Urząd Stanu Cywilnego 

Reprezentowały: z-ca kierownika 
pani Mariola Tyrcha i z-ca kierow-
nika Danuta Wojciechowska, która 
uroczystość prowadziła.

Potem wspomnienia, wspomnie-
nia i wspomnienia.... A po tylu 
latach jest co wspominać!

Kawa, herbata i ciasto, lampka 
szampana i oczywiście tańce. Do 

kolejnych godów – diamentowych 
przecież tak blisko!

LMM, foto Jan Korneluk

GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA
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 Cena 1,20 zł

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

R E D A K C J A 
e-mail: dziennik@domjudy.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennikOd 50 lat razem...

REKLAMA

P.H  Hurtpol 
ul Młynarska 1a Nowogard

zatrudni
księgową

Wymagamy:
- min. dwuletnie doświadczenie 
na podobnym  stanowisku
- wykształcenie wyższe
- znajomość zagadnień księgowych
- doskonała organizacja  pracy.

Oferty: kadry@hurtpol.pl,  
tel. 091 579 29 18

SKUP ZŁOMU STALOWEGO 
I METALI KOLOROWYCH

NOWOGARD, UL. MŁYNARSKA 10
(teren byłej MLECZARNI)

Wysokie ceny! 
Zapraszamy bardzo serdecznie!!!

pon. – pt. 8.00 – 16.30
soboty 8.00 – 14.00

Tel. 695 556 558 lub 783 731 905

czytaj na s. 4

REKLAMA
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KALENDARIUM
15 KWIETNIA
Imieniny: Abel, Anastazja, 
Bazylisa, Cezariusz, Cezary, Eu-
tyches, Maksym, Maro, Maron, 
Modest, Olimpia, Piotr, Teodor, 
Tytus, Wiktoryn i Wszegniew 
1912 - Na Atlantyku w trakcie 
swej pierwszej podróży po 
zderzeniu z górą lodową zato-
nął RMS Titanic.
Międzynarodow y Dzień 

Kombatanta

16 KWIETNIA
Imieniny: Benedykt, Bernade-
ta, Cecylian, Charyzjusz, Erwin, 
Erwina, Feliks, Julia, Joachim, 
Kajus, Kalikst, Kwintylian, Lam-
bert, Lamberta, Leonid, Marcja-
lis, Optat, Publiusz, Saturnin, 
Turybiusz i Urban. 
1944 - II wojna światowa: 
ukraińscy żołnierze SS-Gali-
zien dokonali masakry ludno-
ści polskiej w Chodaczkowie 
Wielkiem, w której zginęły 862 
osoby.

17 KWIETNIA
Imieniny: Anicet, Aniceta, 
Eliasz, Innocenty, Izydor, Izy-
dora, Jakub, Józef, Katarzyna, 
Klara, Paweł, Radociech, Ro-
bert, Roberta, Salwator, Stefan 
i Teodora 
1831 - Powstanie listopadowe: 
stoczono bitwę pod Wrono-
wem.
1848 – Wiosna Ludów: pod 
wpływem wydarzeń Wiosny 
Ludów rząd austriacki uwłasz-
czył chłopów w Galicji.

Kronika policyjna 

Jerzemu 
Salwa

Z okazji urodzin i imie-
nin przyjmij z głębi serca 
płynące życzenia, samych 
pogodnych, szczęśliwych 
dni pełnych ciepła, rado-
ści i spełnionych marzeń

życzy
 żona z dziećmi

 i Kubusiem

ŻYCZENIA

W poniedziałek na stacji HL do-
konano kolejnej kradzieży paliwa. 
Scenariusz był taki jak zwykle: do 
dystrybutora podjeżdża samochód 
po czym oddala się nie  płacąc ra-
chunku. Tym razem było to niezi-
dentyfikowane auto osobowe, które-
go kierowca skradł paliwo wartości 
130 zł.
W okolicy dworca kolejowego do-

szło do kolizji, której sprawcą była 
osoba kierująca samochodem audi 
80. Autgo odjechało z miejsca zda-
rzenia, ale za nim udali się świadko-
wie, którzy powiadomili o wszyst-
kim policję. Audi został zatrzymany 
na ulicy 700-lecia. Okazało się, ze za 
jego kierownicą siedziała obywatelka 
Niemiec Amelia S., która była w sta-
nie nietrzeźwym. W wydychanym 
powietrzu miała około 1,4 promila 
alkoholu. W trybie przyspieszonym 
stanęła przed obliczem sądu.
We wtorek włamano się do kolek-

tury totalizatora sportowego miesz-
czącego się przy ulicy 3 Maja 20. Poi 
wyłamaniu zamka złodziej skradł 
telefon komórkowy i pieniądze.
W środę na terenie Gimnazjum nr 

2  skradziono dwa telefony komór-

kowe należące do uczennic tej szko-
ły. Policjanci wytypowali sprawców 
kradzieży, których chwilę potem 
zatrzymali na ul. 15 lutego. Nieletni 
Łukasz B. oraz Adrian A, uczniowie 
Gimnazjum nr 2, posiadali przy so-
bie skradzione telefony. Ich wartość 
oszacowano na 700 zł. Nieletnich po 
czynnościach procesowych oddano 
pod opiekę rodzicom. Za swój czyn 
odpowiedzą przed Sądem Rejono-
wym w Goleniowie.
W piątek sprzed bloku przy ulicy 

Poniatowskiego skradziono rower 
typu kolarzówka wartości 200 zł.
W Gimnazjum nr 2 skradziono o 

kolejne telefony komórkowe. Tym 
razem był to aparat sony ericsson 
k300i wartości 200 zł.
W piątek na terenie powiatu gole-

niowskiego rozpoczęła się trwająca 
do niedzieli policyjna akcja „Nie-
trzeźwy”. W jej ramach na terenie 
Nowogardu zatrzymano trzech nie-
trzeźwych kierowców. W sobotę za-
trzymano jadącego rowerem Tadeu-
sza K., który miał 1,97 promila alko-
holu. Później badanie poruszającego 
się oplem Wiesława M. wykazało, ze 
wsiadł on za kierownicę mając 0,6 

promila alkoholu.
W sobotę zatrzymano trzeciego pi-

janego kierowcę. Stanisław P. jechał 
dostawczym mercedesem mając 
około 2,6 promila alkoholu.
Tego dnie policjanci zostali po-

informowani, że na terenie TP SA 
przy ulicy Bankowej znajdują się 
dwie osoby, w tym jedną nieletnią. 
Przybyli na miejsce policjanci za-
trzymali ich. Okazało się, że są oni 
autorami włamania do pomieszczeń 
firmy. Dochodzenie wykazało, że 
mają oni na koncie również inne 
przestępstwa, więc wkrótce staną 
przed sądem. 
W niedzielę z zaparkowanego przy 

ulicy Warszawskiej samochodu 
marki honda skradziono tablice re-
jestracyjne.
Zgłoszono kradzież dokonaną w 

Restauracji „Przystań”. Skradziono 
torebkę, w której znajdowały się dwa 
telefony komórkowe nokia 6280 i 
sony ericsson k800i, portfel wraz 
z kwotą 480 zł, dokumenty i karty 
bankomatowe. Łączna wartość start 
to 2440 zł.

ag

W Nowogardzie o koalicji i 
nowym marszałku

W piątek nasze miasto było miejscem rozmów na temat 
dalszego trwania koalicji PO – PSL w sejmiku wojewódzkim. 
Ustalono, że obie partie nadal będą wspólnie rządzić. 

Spotkanie rozpoczęło się o godziny 
16.00 i miało potrwać dwie godziny. 
Rozmowy nie były łatwe, bo czas 
ten został przekroczony. Ostatecznie 
porozumienie zostało osiągnięte i 
koalicja będzie trwać nadal.

„Spotkaliśmy się i omówiliśmy sobie 
naszą współpracę, przyczyny z jakich 
koalicja na szczeblu wojewódzkim 
zgrzyta. Ustaliliśmy, że koalicja jest, że 
będziemy współpracować. Zasadami 
tej współpracy będzie częstsze spoty-
kanie się, wymiana decyzji i projektów 
uchwał, które są przygotowywane. 
Można więc powiedzieć, że celem 
tego spotkania było podsumowanie 
dotychczasowej współpracy i nadanie 
nowego kierunku naszej współpracy, 
ponieważ te roszady kadrowe spo-
wodowały te zgrzyty. Ale wszystko 
wróciło na dobrą drogę. – powiedział 
nam przewodniczący zachodniopo-
morskiego PSL Kazimierz Ziemba.

Te zgrzyty to przede wszystkim 
postawa radnego PSL Andrzeja 

Durki, któremu poseł PO Sławomir 
Nitras zarzuca, że koncentruje się 
na szukaniu pracy swoim bliskim 
i znajomym. Jak powiedzieli nam 
członkowie delegacji zachodniopo-
morskiej Platformy, którą kierował 
jej przewodniczący Stanisław Ga-
włowski, PSL obiecał zdyscyplinować 
Durkę.

Po tym spotkaniu zebrał się Zarząd 
Regionu PO, który miał wyłonić 
kandydata na marszłka wojewódz-
twa. Ostatecznie nie pojawiło się 
żadne nazwisko. Mamy je poznać w 
przyszłym tygodniu. Na liście kandy-
datów znajdują się cztery nazwiska: 
szefa szczecińskiej PO Sławomira 
Nitrasa, dwóch obecnych wice-
marszałków Władysława Husejki i 
Marka Hoka, oraz dyrektora gene-
ralnego Urzędu Marszałkowskiego 
Przemysława Włoska. Wszyscy są 
oczywioście z PO.

ag

Konsultacje 
na temat 
Strategii 
Rozwoju 
Miasta 
i Gminy 
Nowogard

Dzisiaj, tj. 15.04.08r. upływa termin 
konsultacji społecznych w sprawie 
zatwierdzenia ostatecznej wersji 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Nowogard na lata 2007-2015. 

Ostatnie spotkanie dotyczą-
ce zatwierdzenia Strategii przy-
gotowanej przez Stowarzyszenie 
Instytut Rozwoju Regionalnego 
ze Szczecina odbędzie się jutro - 
16.04.2008r. o godzinie 12.00 w Sali 
Obrad Rady Miejskiej w Ratuszu.  
Mile widziani radni, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, lokalni 
przedsiębiorcy oraz mieszkańcy 
miasta i gminy Nowogard.

LMM
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

REKLAMAREKLAMA

UWAGA 
Klienci Zakładu 

Wulkanizacyjnego ul. 3 Maja 10
Klient, który w tym tygodniu odbierał koło 
do Mercedesa dostawczego jest proszony o 
kontakt celem wymiany pomyłkowo zabra-
nego koła na swoje, które czeka na niego.

Tel. 603 634 942.

Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm 

14 listopada ubiegłego roku dla uczczenia pamięci wszystkich żołnierzy, 
zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku i jest obchodzony 13 
kwietnia, w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji 
o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.
Katyń to nie tylko straszliwa zbrodnia 

wykonana w majestacie sowieckiego 
prawa, to również kłamstwo; kłam-
stwo powtarzane tysiące razy - po-
wiedział bp polowy Wojska Polskiego 
Tadeusz Płoski podczas mszy św. 
odprawionej z okazji Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej i dodał: 
Dziś Polacy oczekują od Rosji uznania 
zbrodni katyńskiej za zbrodnię prze-
ciwko ludzkości, za zbrodnię ludobój-
stwa, bo taką właśnie była. Osądzenie 
tej zbrodni, a nie umorzenie przez Ro-
sję śledztwa katyńskiego w 2004 roku 
z powodu przedawnienia - tak jakby 
była to zbrodnia kryminalna - po-
winno leżeć także w interesie Rosjan, 
którzy przecież stanowili największą 
liczbę ofiar zbrodni stalinowskich w 
latach 1917-1956 - 
Oczekujemy też, że poznamy inne, nie-

znane jeszcze miejsca kaźni Polaków, 
poza Katyniem, poza Miednoje, Piati-
chatkami, Kuropatami czy Bykownią. 
Zgodnie z naszą wiarą, naszym pomor-
dowanym braciom należą się mogiły.  
Bp Płoski podkreślił, że ofiary tamtej 
zbrodni to kwiat polskiej inteligencji. 
Przypomniał, że obok zawodowych 
oficerów, byli oficerowie-rezerwiści 
- ludzie wielu zawodów, różnych 
społecznych ról i urzędów. W co-
dziennym życiu byli profesorami 
wyższych uczelni, nauczycielami, 
adwokatami, sędziami, lekarza-
mi, przedsiębiorcami, właścicie-
lami ziemskimi, dziennikarzami, 
pisarzami - mówił biskup polowy.  
Przypomniał jednocześnie, że u pod-
staw zbrodni katyńskiej leży decyzja 
najwyższych władz państwowych 
i partyjnych Związku Sowieckie-
go z 5 marca 1940 roku, na mocy 
której pozbawiono życia 21 857 (w 
samym dokumencie mówi się o 25 
700 osobach) wyselekcjonowanych 
przez NKWD obywateli polskich.  
Składamy dziś hołd pamięci zdra-
dziecko zamordowanym polskim 
jeńcom wojennym, przede wszystkim 
oficerom Wojska Polskiego i funk-
cjonariuszom Policji Państwowej, 
administracji więziennictwa i są-
downictwa, przetrzymywanym w 
obozach w Starobielsku, Kozielsku i 
Ostaszkowie - mówił biskup polowy.  
We mszy uczestniczyli liczni war-
szawiacy, członkowie Rodzin Ka-
tyńskich, a także politycy, wśród 

nich marszałek Sejmu Bronisław 
Komorowski, minister obrony na-
rodowej Bogdan Klich i przed-
stawiciele kancelarii Prezydenta. 
W Kaplicy Katyńskiej w Kate-
drze Polowej Wojska Polskiego 
złożono szczątki jednego z ofi-
cerów zamordowanych w Katy-
niu - mjr. Ludwika Szymańskiego.  
Ceremonii towarzyszyły słowa spe-
cjalnej modlitwy przygotowanej na 
tę uroczystość: „wszechmogący i mi-
łosierny Boże, składając dzisiaj w tej 
Kaplicy Katyńskiej doczesne szczątki 
- czaszkę majora Ludwika Szymań-
skiego (...) przywołujemy imiona 
wszystkich naszych braci, którzy 
doznawszy ucisku i przemocy zostali 
bestialsko zamordowani na nie-
ludzkiej ziemi. Niech to szczególne 
miejsce w Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego, będzie miejscem pamięci o 
tamtych tragicznych wydarzeniach. 
Błogosław nam, którzy wspomi-
namy tę zbrodnię, pomóż nam 
przebaczyć, zachowaj nas od wojny 
i nienawiści” - brzmi modlitwa.  
( Czaszka majora została odna-
leziona po 60 latach w Instytucie 
Medycyny Sądowej w Kopenhadze 
(Dania). Przywiózł ją tam prof. 
Helge Tramsen, który w 1943 roku 
przebywał w Katyniu jako członek 
Międzynarodowej Komisji Lekarskiej).  
Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej na Placu Piłsud-
skiego w Warszawie przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza od-
była się uroczysta odprawa wart.  
Przemówienie wygłosił marsza-
łek Sejmu Bronisław Komorow-
ski oraz prezes Federacji Rodzin 
Katyńskich Andrzej  Skąpski .  
Komorowski:  Udało nam się razem 
wygrać wielką bitwę o pamięć i praw-
dę o Katyniu. Konieczny jest mądry 
przekaz o tych wydarzeniach dla 
przyszłych pokoleń.
Od siebie dodam, że niestety z tym 

„mądrym przekazem”nie jest najle-
piej. Skoro obchodzony w niedzielę 
po raz pierwszy Dzień Pamięci Ofiar 
Katynia był tak skromny (Warszawa 
i tylko kilka miast!) to jakie będą 
następne? Katyń to przecież sprawa 
całego narodu, a nie tylko Rodzin 
Katyńskich i Kościoła.

Lesław M. Marek 

Padają drzewa, nie te co trzeba
Od jakiegoś czasu wycinane są topole rosnące przy drodze prowadzącej 

do Długołęki. Mieszkańcy leżącego przy niej Sieciechowa narzekają, że nie 
uwzględniono przy tym ich potrzeb.

Burmistrz wydał pozwolenie na 
wycięcie 47 drzew. Część już leży 
przy drodze, część jeszcze stoi. Miesz-
kańcy Sieciechowa obawiają się, że 
wydając tę decyzję nie zadbano o ich 
bezpieczeństwo. Jak mówią ogromne, 
często uschnięte topole zagrażają ich 
domostwom. Pokazują zwalone przez 
wiatr gałęzie, uszkodzoną elewację, 
mówią o strachu, jaki towarzyszy 
pojawieniu się każdego mocniejszego 
wiatru. Nie kryją zdenerwowanie 
faktem, że drzewa stojące niemal w 
polu zostały już ścięte, a te, które 
stanowią zagrożenie dla zdrowia i 
mienia mieszkańców nadal stoją. 
„Już od pięciu lat składamy wnioski 
o wycięcie tego drzewa, ale jak do tej 
pory bez skutku.” – mówi mieszkanka 
Sieciechowa wskazują sąsiadujące z 
drzewo, 

Jak tłumaczy 
zajmuj ąc y  s i ę 
drzewostanem 
w gminie Artur 
Bajerski z nowo-
gardzkiego Urzę-
du Miejskiego 
konsultacje spo-
łeczne przy wy-
cince drzew nie 
są obowiązkowe. 
Niemniej sukce-
sywnie drzewa 
będą padać. Ko-
lejność ich wy-
cinki zależy prze-
de wszystkim od 

wykonawcy, który prowadzi prace w 
zamian za pozyskane w ten sposób 
drewno. Bajerski nie był w stanie 
odpowiedzieć nam na pytanie, czy 
drzewa rosnące w sąsiedztwie do-
mostw mieszkańców Sieciechowa 
zostaną wycięte. Poinformował nas 
jedynie, że te, którymi wkrótce zajmą 
się drwale zaznaczone są żółtą farbą. 
Sprawdziliśmy, niemal wszystkie 
topole rosnące w tamtej okolicy nie 
mają takiego znaku, a więc będą ro-
sły nadal. A więc wydając zgodę na 
wcięcie 47 drzew nie uwzględniono 
żywotnych interesów mieszkańców. 
Konsultacje społeczne przy wycince 
nie są obowiązkowe, ale miło by było 
gdyby uwzględniano przy okazji po-
trzeby mieszkańców.

ag

Wielkie topole zagrażają domom mieszkańców Sie-
ciechowa. Urzędnicy wydali jednak zgodę na wycięcię 
tych, które stoją niemal w pustym polu.
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Od 50 lat razem...

Jubilaci   2007

Chajdukowscy Barbara i Stanisław
Gajda Marianna i Władysław
Gajtkowscy Zofia i Zdzisław
Gibcy Marianna i Zygmunt
Gronowscy Eugenia i Roman
Kazana Marianna i Zygmunt
Keller Urszula i Romuald
Kowalczyk Teresa i Józef
Krystkiewicz Maria i Stanisław
Makowscy Teresa i Stanisław
Paszkiewicz Lucyna i Józef
Piotrowicz Anna i Antoni
Rewuś Janina i Światosław
Sienkiewicz Józefa i Tadeusz
Tomana Helena Kazimierz
Wawrzyniak Danuta i  Edward
Zawierucha Armida i Józef
Zdun Teresa i Bolesław

Po otrzymaniu kwiatów i dy-
plomów dostojni jubilaci ochoczo 
ruszyli na parkiet.

Zdjęto herby
Ze ściany Ratusza zdjęto herby miast partnerskich Nowogardu, szwedz-

kiego Kavlinge i niemieckiego Heide.

Zawieszenie ich na budynku Urzę-
du Miejskiego było ideą z pewnością 
szczytną, lecz nie zamierzenie dla jej 
pomysłodawców ich stan świadczył, 
że owo partnerstwo ma już wielolet-
nią tradycję.

W wydaniu naszej gazety z 21 
marca radny Rafał Szpilkowski w 
tekście „Piękne zaniedbane miasto” 
ubolewał właśnie nad takimi elemen-
tami archiutektury jak zniszczone 
herby miast partnerskich na ścianie 
Ratusza. Co więcej, z jego inicjaty-
wy owe koszmarki zdjęto. Jak by to 

powiedzieli twórcy reklamy znanej 
karty kredytowej: przejście od słów 
do czyny miejskiego radnego – bez-
cenne!

Radny Szpilkowski zapowiada, 
że to nie koniec i z urzędowego bu-
dynku ma wkrótce zniknąć różowa 
świnia reklamująca mieszczącą się 
w piwnicach Ratusza jadłodajnie. Z 
pewnością estetyki budynku ona nie 
poprawia i powagi Urzędowi też nie 
przynosi.

ag

Ze ściany ratusza zniknęły zniszczone herby miast partnerskich.

Zdaniem Szpilkowskiego świnia na ścianie Ratusza nie porawia estetyki.

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne 

spotkania. 
Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy poniedziałek 

i piątek 
W godzinach od 9 do 12.
Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam - nie 

zapomnijcie opłacić składki na ZKP – czerwiec blisko!
Alina Ochman
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P.H  Hurtpol 
ul Młynarska 1a Nowogard

zatrudni
z-cę kieronika magazynu
Wymagamy:
- wykształcenia  min. średniego
- doświadczenia  magazynowego na podob-
nym  stanowisku
- znajomości  obiegu  dokumentacji  maga-
zynowej
- umiejętności dobrej organizacji  pracy 
własnej i podległego zespołu

- rzetelność i uporządkowanie

Oferty: kadry@hurtpol.pl,  
tel. 091 579 29 18

REKLAMA

Most bez barierek ochronnych
Kilka tygodni temu jakiś, nazwijmy go, nierozważny kierowca starano-

wał barierki na mostku nad rzeczką Stepnica. Do tej pory nikt się tym nie 
zajął.

Most położony jest na łuku drogi 
między Redostowem a miejscowoś-
cią Węgorza. Nie trzeba zbyt dużej 
wyobraźni by uzmysłowić sobie jak 
wielkim jest to zagrożeniem. Warto 
dodać, że tuż przed mostem znajdują 
się uskoki, więc rozpędzony kierowca 
łatwo może stracić panowanie nad 
swoim wozem i trafić do rzeki. Co 
więcej, most położony jest tuż przy 

miejscowości, więc spacerujące czy 
jeżdżące rowerem dzieci mogą chcieć 
zobaczyć nienaturalnie wysoki po-
ziom wody. 

Co jakiś czas cała Polska wstrzy-
muje oddech, gdy pojawia się kolejna 
informacja o zaginięciu dziecka. Oby 
następne relacje nie pochodziły z 
Węgorzy.

ag

Od kilku tygodni most koło Węgorzy pozbawiony jest bari-
erek ochronnych.

EKOFILM 2008

Wspólny projekt 
ekologiczno-europejski

Doskonale rozwija się współpraca 
Nowogardu z niemieckim miastem 
Gutzkow.

Współpraca młodzieży zacieśnia 
się, powstają nowe wspólne pro-
jekty.

Ostatnio gościła w naszym mie-
ście delegacja Gutzkow złożona z 
przedstawicieli Wydziału Miejskiego 
ds. Kultury, Edukacji i Sportu oraz 
dyrekcji szkoły Peenetal-Schule.

Wspólny projekt ekologiczno-
europejski finansowany ze środków 
zewnętrznych realizowany będzie 
w czasie trwania EKOFILMU 2008 

w dniach 05-08. 2008 r. W jego re-
alizację zaangażowane zostało wiele 
instytucji – Urząd Miejski, Nowo-
gardzki Dom Kultury, Gimnazjum 
Nr 1, nr 2 i nr 3 z Nowogardu oraz 
niemiecka szkoła z Gutzkow. Ponadto 
włączają się Liga Ochrony Przyrody 
i Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Nowogardzkiej.

W dniach EKOFILMU gościć 
będziemy ponownie delegacje z 
Gutzkow i szwedzkiego miasta Kav-
linge. Zapowiada się ciekawie…

LMM

Uwaga wędkarze!
Koło Miejsko-Gminne PZW za-

prasza w dniu 20 kwietnia na zawody 
wędkarskie spławikowe

o „Mistrzostwo Koła” w Kamieniu 
Pomorskim.

Wyjazd o godzinie 6.30 z ul. 5-go 
Marca. Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 17 kwietnia 2008 r.

Startowe 10 zł.
Zarząd Koła.

Jak myjnie po deszczu
Wielokrotnie ostatnimi czasy zwra-

cano uwagę,  na zaniedbania, brud i 
szarość ciekawego w swojej architekturze 
Nowogardu, zimowy okres dołożył chla-
pę i zalegający śnieg. O dziwo po tym 
brudnym i zaniedbanym mieście jeździ 
coraz więcej czystych i wypolerowanych 
samochodów. Gdzie leży przyczyna tego 
ciekawego i pozytywnego zjawiska? Otóż 
w Nowogardzie jak grzyby po deszczu 
„rosną” myjnie samochodowe, ich liczba 
jak na dwudziestotysięczne miasto jest 
znaczna. Widać wyraźnie, że ta branża 
znalazła u nas swoje miejsce i prężnie 
się rozwija. Wpływ na to ma oczywi-
ście zwiększenie liczby aut - coś co dla 
jednych stanowi udrękę dla innych jest 
szansą na intratny interes. Obserwujemy 
jak w weekendy i święta pod myjniami 
ustawiają się długie kolejki samochodów 
i nie ma się czemu dziwić, mało kto ma 
możliwość na swojej posesji czy jej oko-
licy umyć swoje ukochane „cztery kółka”.  
Poza tym dbanie o czystość auta pod 
swoim domem kończy się  najczęściej 
strumieniem płynących po ulicy pomyj 
z brudną pianą, mających ujście w stu-
dzienkach kanalizacyjnych. W myjni 

wystarczy zapłacić kilka złotych i za parę 
minut wyjechać czystym samochodem, 
później pocieszyć swoje oko święcącą w 
blasku słońca karoserią nie wspomina-
jąc o widoku zasępionej miny sąsiada. 
Ogromną rolę odgrywa tu również czas, 
w erze ciągłego zagonienia wizyta w 
myjni zajmuję naprawdę chwilkę.

Przykład rozwoju tej dziedziny po-
kazuje, że również w Nowogardzie 
zaczynają panować normalne rynkowe 
reguły, mając wybór idziesz tam gdzie 
sobie życzysz, a nie tam gdzie musisz, 
poza tym zapłacisz mniej bo nikt nie 
lubi tracić klientów, i dotyczy to tak samo 
myjni, piekarni czy kwiaciarni. Należy 
mieć nadzieję na rozwój kolejnych no-
wych usług w naszym mieście i poprawę 
ich konkurencyjności, niestety zdążają 
się jeszcze dość zmonopolizowane 
branże, ale z biegiem czasu wolny rynek 
to zweryfikuje. Podsumowując warto 
podkreślić dobre zjawisko jakim jest 
dbanie mieszkańców o swoje prywatne 
dobra, pozostaje tylko życzyć sobie aby 
podobnie dbali o porządek w swoim 
mieście.

MW

Światowe Dni Młodzieży

Nie musisz jechać do Sydney!
Od lat młodzież z Polski licznie uczestniczy w Światowych Dniach Młodzieży, 
czy to wcześniej z Janem Pawłem II, czy teraz z Benedyktem XVI. W tym roku 
Światowe Dni Młodzieży organizowane są daleko, w Sydney, ale to nie prze-
szkodzi każdemu, kto tego chce, uczestniczyć w spotkaniu z papieżem i tam 
zgromadzonymi. Katolicka międzynarodowa wspólnota Chemin Neuf, która 
polską młodzież przyjmowała m.in. przed ŚDM w Paryżu, Rzymie czy Kolonii, 
zaprasza na Sydney w Warszawie. 

Od 18 do 20 lipca 2008 wspólnota or-
ganizuje w stolicy spotkanie młodych 
w łączności z papieżem i młodzieżą w 
Australii, którą umożliwią nowoczesne 
środki łączności. Mityngi, koncerty, za-
bawy i konferencje odbywać się będą 
w różnych miejscach w centrum War-
szawy w piątek 18 lipca, a centralne so-
botnie czuwanie, msza św. z papieżem i 
koncerty będą 19 lipca nad Wisłą przy 
Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawskie ŚDM poprzedzi orga-
nizowany przez wspólnotę Festiwal 
Młodych w Wolborzu pod Piotrkowem 
Trybunalskim. Od 13 do 18 lipca jego 
uczestnicy będą mieli zaproponowany 
udział w wielu spotkaniach formacyj-
nych, z udziałem ludzi kultury, poli-
tyki, duchownych, świadków wiary. 
Równolegle każdy będzie mógł uczynić 
osobisty, duchowy  krok w stronę Jezu-
sa. Rano nauczania, świadectwa, eu-
charystia, po południu warsztaty, fora 
i panele dyskusyjne, wieczorem kon-
certy, spektakle, świadectwa, modlitwa. 
Wśród tematów: o godzeniu wiary z 
nauką, o miłości na zawsze, o przezna-

czeniu, o przebaczeniu. Do tego życie w 
30-osobowych wioskach, dające okazję 
poznania się i zawarcia przyjaźni - to 
wszystko w Wolborzu, przed wyjazdem 
do Sydney - czyli do Warszawy.
Więcej informacji dla zainteresowanych, 
także zapisy, indywidualne i grupowe: 
www.festiwalwolborz.pl

Opr. LMM
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PRZEKAŻ l % SWOJEGO PODATKU NA 

REHABILITACJĘ 10-MIESIĘCZNEJ

NIKOLI ŻUKOWSKIEJ

Drodzy Państwo, 1% swojego po-
datku możecie przekazać na leczenie i 
rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Moja córeczka Nikola urodziła się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową 
na przejściu kręgosłupa piersiowo-
lędźwiowego, ma całkowicie bezwładne 
nóżki i wymaga codziennej rehabilitacji 
oraz specjalistycznej pielęgnacji, by w 
przyszłości mogła funkcjonować samo-
dzielnie. Koszty związane z codzienną 
rehabilitacją i pielęgnacją tak chorego 
dziecka dalece przewyższają moje 

dochody, koszt 2-tygodniowego tur-
nusu rehabilitacyjnego wynosi 3700 
PLN, a Nikola musi jeździć kilka razy 
do roku na taki turnus.

Nikola jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja posiada status Orga-
nizacji Pożytku Publicznego (OPP),

KRS: 0000037904
Aby pieniądze trafiły bezpośrednio 

na konto Nikoli w Fundacji, należy w 
zeznaniu podatkowym:

PIT-28 : póz. 135, PIT-36 : póz. 311, 
PIT-36L: póz. 107, PIT-37 : póz. 123 
PIT-38 : póz. 59 wpisać:

Na leczenie i rehabilitacje Nikoli 
Żukowskiej, numer konta : 41 1240 
1037 1111 0010 1321 9362 „

Wszystk im,  którzy  chcie l iby 
wspomóc rehabilitację Nikoli bardzo 
serdecznie dziękuje.        

Mama Nikoli

W obiektywie  Jana Korneluka   -  Wiosenne prace polowe

Koło PZW „Tęczak”

Stanisław Piórko Mistrzem!
W ostatnich dniach marca Koło PZW Tęczak zorganizowało doroczne 

zawody o mistrzostwo Koła, w których wzięło udział 31 zawodników i 
zawodniczek. 

Przy silnym wietrze zawody toczyły się ze zmiennym szczęściem. Ci, którzy 
mieli farta w pierwszej turze w drugiej trafiali na bezrybie. Jedynie zwycięzca 
dwukrotnie potwierdził swój prymat. 

W pierwszej turze triumfował 
Stanisław Piórko z wynikiem 1965 
pkt, II miejsce Roman Wawryczuk 
1364 pky, III m Benedykt Lecijewski 
1318 pkt. 

W drugiej turze szczęście nie 
opuściło Stanisława Piórki, który 

z prawie identycznym wynikiem 
zajął ponownie pierwsze miejsce, II 
m Robert  Macełko 1764 pkt, III m 
Krzysztof Łuczak 1325 pkt. 

W ogólnej klasyfikacji zawodów 
Mistrzem Koła na rok 2008 został 
Stanisław Piórko z wynikiem 3866 

pkt,  pierwszym wicemistrzem 
Macełko Robert 2523 pkt, drugim 
wicemistrzem Krzysztof Łuczak 
2515 pkt. 

Serdeczne podziękowanie dla 
przyjaciół Koła i sponsorów za po-
moc w organizacji zawodów: 

p.p. Mariana Jeż PBO „Grinbud”, 

Henryka i Andrzeja Grygowskich 
masarnia „U Henia” oraz piekarni 
Karsk. 

Zawody obsługiwali: Ryszard Patyk, 
Ryszard Paleta, Henryk Marzec, Jan 
Lipski, Zenon Chałupniczak.

Foto archiwum, 
tekst Z.Heland 
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

Zarzyło się w szkole

HOROSKOP 

Baran – W szkole nawał trudnych i pilnych spraw. Bądź też przygotowany 
na finansowe perturbacje.
Byk – Teraz nie walcz o awans, raczej na niego pracuj. Nie spodziewaj się 
większych sukcesów.
Bliźnięta – W szkole nie będzie spektakularnych sukcesów, w finansach 
bądź ostrożny. Nie lekceważ spraw szkolnych. 
Rak – Sprzyjające okoliczności pomogą Ci ulokować gotówkę i fantastycz-
nie pomnożyć majątek.
Lew – Twój patron Pluton oraz Wenus zaczną korzystnie oddziaływać na 
relacje z ludźmi, a także na sprawy z nauczycielami.  
Panna – Jeśli teraz zmienisz pracę, Gwiazdy dobrze wróżą Twoim decy-
zjom. Pieniądze na horyzoncie.  
Waga – W szkole spokojnie, w interesach widać wyraźną poprawę i przy-
pływ gotówki.  
Skorpion – Możliwe kontrole, skomplikowane sprawdzenie wiadomości, 
ale pojawią się też nieoczekiwane pieniądze.  
Strzelec – W pracy nie licz ani na pochwały, ani na przypływ gotówki. 
Bądź ostrożny, czujny, rób to, co do Ciebie należy, jak najlepiej – jesteś na 
cenzurowanym.
Koziorożec – Musisz wykazać się większą inicjatywą. Wymagania i ocze-
kiwana nauczyciela wyraźnie wzrosną. 
Wodnik – Możliwe awanse, a na pewno pochwały. Widać też przypływ 
gotówki. Poszczęści Ci się. 
Ryby – Uwierz w siebie. Jeśli nie zabraknie Ci uporu – tym razem szybko 
przyjdzie upragniony sukces.

11  kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Odwiedzili nas ucz-
niowie III klas gimnazjów z Golczewa, Nowogardu, Dobrej Nowogardzkiej, 
Kamienia Pomorskiego oraz Osiny. Zaprezentowaliśmy szkołę w następują-
cy sposób:
Pracownia żywienia 
- prezentacje stołów okolicznościowych na przyjęcia zasiadanie i bufetowe,
- konkurs „WAGA W OKU” (przystąpiło 52 osoby),
- można było sprawdzić prawidłowość swojej wagi (BMI) oraz skorzystać ze 
wskazówek dotyczących racjonalnego żywienia.
Mini Przedsiębiorstwo 
„Złota Rączka”
Członkowie Mini Przedsię-
biorstwa zorganizowali:
- wystawę produktów Mini 
Przedsiębiorstwa Złota Rącz-
ka, 
-  konkurs na logo (znak gra-
ficzny) firmy obuwniczej. 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO W PIŁCE NOŻNEJ
Po eliminacjach klasowych do turnieju finałowego zakwalifikowały się na-
stępujące klasy: I TI, II TE, III TM (nie zgłosiła się) oraz IV TE.

Turniej finałowy klas w Piłkę Nożną ZSP w Nowogardzie. Wyniki:
I TI – II TE  0-0 
II TE (bramki – S.Kornatowski i M.Witkowski) – IV TE (bramka – 
M.Malinowski) 2:1
IV TE (bramki – G.Golema 3, P.Wierzbicki oraz M.Malinowski)  – I TI 
(M.Gudełajski oraz Ł.Marszałek) 5:2.
Swoje klasy reprezentowali uczniowie:
 II TE: Łukasz Pędziwiatr, Dariusz Stachowiak, Paweł Łabik, Seweryn Kor-
natowski oraz Mateusz Witkowski. Wychowawca Pani Ewa Balov.
IV TE: Gracjan Golema, Damian Grzybowski, Mateusz Malinowski, To-
masz Sobiecki, Paweł Wierzbicki oraz Łukasz Zelmachowicz. Wychowawca 
Pan Zbyszek Ceranka.
I TI: Marek Gudełajski, Łukasz Marszałek, Kuba Kozioł, Adam Szameto, 
Robert Śliwiński, Krzysztof Taborowski, Damian Paczos, Rafał Kujawa oraz 
Artur Prandota. Wychowawca Pani Mirosława Szymaniak.

Turniej finałowy klas w piłkę nożną zakończył się zwycięstwem klasy II 
Technikum Ekonomicznego.

Organizator turnieju Pan Marcin Wolny składa podziękowania wszystkim 
uczestnikom i gratuluje zwycięzcom. 
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zatrudnię mechanika 
samochodowego 

w Goleniowie
- atrakcyjne zarobki
Tel. 0601 085 199

Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 

szuka do wynajęcia 
od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06, 
               602 697 061.

TOYOTA NOWOGARD
MK.SP. Z O.O.

zatrudni osobę do  pracy
w  KSIĘGOWOŚCI

oferty kierować  na  adres :
kadry@toyotanowogard.pl

Organizujemy 
kursy 

dla kierowców-operatorów 
wózków jezdniowych  z 
napędem silnikowym 

(wózki widłowe)
Najbliższy kurs rozpoc-

znie sie dnia 06.05.2008 r. 
Szczegółowe informacje i 

zapisy na kurs pod nr 
tel. 0913927467, 

Serdecznie zapraszamy!

CENTRUM OGRODNICZE
Oferuje w PROMOCJI

KORĘ SOSNOWĄ 801
w cenie 9,00 zł/op

PUH „GWARANT” 
Nowogard

ul. Wojska Polskiego 54

„FINANS-BUD”
Finanse i Budownictwo

• Produkty kilku Banków 
   w jednym miejscu 
• Skup • Sprzedaż • Zamiana AUT
• Usługi Remontowo – Budowlane

Pl. Wolności 9 pok. 7a
Tel. 695 770 724

Wspólnota Mieszkaniowa 
zleci następujące prace 

remontowe: 
- remont balkonów 

- ocieplenie stropów 
tel. kont. 6626381955, 508301854

REKLAMA REKLAMA

Gimnazjum nr1

Sukces w Szkolnej Giełdzie Turystycznej

Dnia 2 kwietnia br. uczniowie Pub-
licznego Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie z opiekunami Magdaleną Jońca, 
Aleksandrą Demkowicz i Sylwią Sza-
rek  wzięli udział w konkursie Szkol-
nej Giełdy Turystycznej „Przygoda”. 
Eliminacje wojewódzkie odbyły się na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Szczecińskich. Nowogardzka młodzież 
zajęła 4 miejsce w module pod nazwą 
„Zachodniopomorskie w zmysłach”. 
Była to prezentacja własnej miejsco-
wości na zbudowanym przez siebie 
stoisku wystawienniczym. Ponadto 
młodzież prezentowała Nowogard na 
scenie w formie widowiska taneczno-

wokalnego w module pod tytułem 
„Pasje Regionu”. 

Materiały promocyjne w formie 
folderów, map, koszulek, smyczy, 
teczek papierowych, długopisów 
itp. oraz środki finansowe na zakup 
materiałów dekoracyjnych, naczyń 
jednorazowych, produktów spo-
żywczych, transportu etc. zostały w 
całości ufundowane przez Wydział 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.  
Wszystkim uczestnikom i opieku-
nom gratulujemy wyników, pomy-
słów i zaangażowania!

LMM
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję mieszkania 1 lub 2 poko-

jowego w Nowogardzie lub w okolicy 
umeblowane z AGD. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam działkę pod każdą budo-
wę w Wojcieszynie pow. 30 arów. 
697 987 825.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 5788 M KW I 
6883 M KW PRZY UL. W. REYMON-
TA I A. ASNYKA (NOWOGARD). 
603 669 427.

• Wynajmę mały lokal w centrum Nowo-
gardu – fryzjer, tipsy, krawiec lub inna 
działalność. Tel. 691 125 617 lub 091 39 
26 800 wieczorem.

• Kupię czteropokojowe mieszkanie 
lub zamienię na trzypokojowe. Tel. 
664 726 394.

• Zamienię trzypokojowe mieszkanie na 
wsi na kawalerkę na parterze w Nowo-
gardzie. Tel. 667 691 304.

• Dobra Nowogardzka: 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, 40 m kw z działką, w ład-
nym miejscu – sprzedam. 61 000 zł. Tel. 
502 103 432.

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowo-
gardzie, 1500 m kw. 607 585 561.

• Sprzedam działkę budowlaną w Olcho-
wie, 0,25 ara z budynkami gospodar-
czymi. Tel. 091 39 26 431.

• SPRZEDAM MIESZKANIE WŁAS-
NOŚCIOWE, 3 POKOJOWE, CZYN-
SZOWE W BLOKU DWUKONDYG-
NACYJNYM W DOBREJ NOW., 
67,2 M KW + PIWNICA + BALKON, 
CENA 120 TYS. ZŁ – DO NEGO-
CJACJI, GRATIS – GARAŻ, MEBLE 
SYPIALNIANE I KUCHENNE. TEL. 
606 603 385.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3 lub 2 
pokojowe. Tel. 606 612 196.

• Sprzedam – Dobra k. Nowogardu 
mieszkanie + garaż + lokal użytkowy, 
własnościowe, księga wieczysta. Tel. 
0507 686 946.

• Do wynajęcia mieszkanie ok. 40 m kw, 
centrum Nowogardu, ogrzewanie gazo-
we. Tel. 091 38 139 58, 604 702 817.

• 3 pokojowe, 58 m kw sprzedam, w roz-
liczeniu 2 pokojowe do 40 m kw na par-
terze. Tel. 697 665 791 po 16.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Gryficach. Tel. 091 39 217 41 wieczo-
rem, 0604 161 169.

• Chętnie kupię mieszkanie od 25 do 50 
m kw w Nowogardzie, może być do re-
montu, spłacę zadłużenie. Może być w 
okolicach lub na wsi. Tel. 693 159 327.

• Jednoosobowy pokój do wynajęcia. Tel. 
091 39 21 157, 693 344 804.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
692 524 737.

• Małżeństwu z dzieckiem wynajmę 
mieszkanie 2-pokojowe (osiedle Gry-
fitów) 500 zł + czynsz (370 zł) + gaz 9 
ok. 15 zł/mc) + prąd. Dzwonić po godz. 
12.00. Tel. 880 132 032. 

• Mam do wynajęcia mieszkanie 2 po-
kojowe, umeblowane, od lipca. 0604 
589 474.  

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 

65R15 GOODRICH, przebieg 5000 km, 
cena 850 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 

522 340.
• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 

CDTI (diesel), 6 biegów, kolor bordo-
wy metalik, rok. prod. 12.2004, model 
2005 (po liftingu), przebieg 93000km, 
książka serwisowa, pierwszy właściciel 
w Polsce i w Niemczech, sprowadzony 
luty 2008, opłacony, zarejestrowany 
w Polsce, OC do 08.2008, przegląd do 
02.2009. Zadbany, bezwypadkowy, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe, olej, 
filtry. Wyposażenie: ABS, ESP, 6* air-
bag, 4 el.* szyby, el. podgrzew. lusterka, 
RO/CD/Mp3 sterowane przy kierowni-
cy, alarm, immobiliser, wspom. kierow., 
reg. kierow., reflektory soczewkowe, 
zestaw głośnom. NOKIA, halogeny, re-
lingi, roleta bagażnika, ciemne wnętrze, 
alufelgi + nowe opony letnie, drewnia-
ne wykończenia, komputer pokładowy, 
centralny zamek z pilotem, klimatronik 
dwustrefowy. Cena 49800 do negocja-
cji. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Renault Laguna, 2001 r., 1,9 
DCI, bogate wyposażenie, stan bardzo 
dobry, cena 26 800 zł. Tel. 503 039 764.

• Sprzedam Fiat Cinquecento, garażowa-
ny, autoalarm, centralny zamek, nowe 
opony, zadbany, ubezpieczony, z prze-
glądem, 1996 r., przebieg 160 tys. km, 
cena 2500 zł. Tel. 500 754 589.

• Sprzedam naczepę Trailor, rok prod. 
1989, ładowność 2,600 kg, OC i prze-
gląd ważny do 08.2008 r., po kapitalnym 
remoncie, oplandekowana, cena 12 500 
zł do negocjacji. Tel. 661 879 011.

• Renault 19, 1993 r. – sprzedam wszyst-
kie części. Tel. 602 652 381.

• Sprzedam BMW 320i, poj. 2,0, rok 
prod. 1991, kolor czarny, radio CD, el. 
szyby, lusterka, szyberdach, alufelgi + 
kmpl. opon zimowych, wspomaganie 
kierownicy, zadbany, zarejestrowany w 
Polsce, cena do uzgodnienia. Tel. 0049 
1792700025.

• Sprzedam łódź motorową 4 osobo-
wą silnik Johanson 25, razem z lawetą 
na łódkę, sprawna technicznie, cena 
11 500. Tel. 0049 1792700025.

ROLNICTWO  
• Sprzedam gospodarstwo rolne, ciągnik 

Białoruś i ziemniaki jadalne 0,40 zł/kg. 
793 610 425, 091 39 117 82.

• Sprzedam ziemniaki „Bryza”. Tel. 091 
39 18 316.

• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 
603 353 789.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – możliwość 

dojazdu do klienta. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki za-
kres – również umowne podwykonaw-
stwo. Tel. 0696 757 393.

• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek i kro-
kwi, usługi koparką. 091 39 18 689, 
517  219 627.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. 

Tel. 511 923 692.
• Usługi remontowe – malowanie, 

szpachlowanie, panele podłogowe, gla-
zura, itp. Tel. 72 22 93 860.

• Montaż ogrodzeń betonowych i inncyh. 
Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Problem z komputerem? 667 474 521.
• Przewozy bryczką na śluby i inne im-

prezy. Tel. 605 85 80 85.
• Tynk tradycyjny wykonam. Tel. 78 12 

92 881.
• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Usługi budowalne, remonty, wykończe-

nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowane, stawianie ścian płyty 
kartonowe, ocieplanie poddaszy, pane-
le, itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• PIT-y 25 zł/deklaracja. Tel. 
695 770 724.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Restauracja Przystań zatrudni barma-
na/ nkę, korzystne warunki płacowe. 
Tel. 091 39 20 221.

• Zatrudnię robotników budowlanych. 
Tel. 782 860 130.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię kosmetyczkę. Tel. 
607 921 435.

• Zatrudnię mechanika samochodowego 
w Goleniowie. Atrakcyjne zarobki. Tel. 
0601 085 199.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Tel. 0601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Zatrudnię kierowcę C+E, Polska – Nor-
wegia, Norwegia – Polska. 693 02 11 
02.

• Zatrudnię pomocnika murarza. Tel. 
501 549 756.

• Firma Art Sp. z o.o. poszukuje pracow-
nika na stanowisko projaktant selektor 
odzieży, biegła znajomość j. ormiań-
skiego i rosyjskiego. 512 131 567.

• Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchenna 
do restauracji Oskar. Tel. 091 39 20 091, 
602 474 266.

• Zatrudnię do pracy w sklepie meblo-
wym w charakterze sprzedawcy. Wia-
domość: Sklep Meblowy GAMA, ul. 
Warszawska 9 Nowogard. CV wraz z 
numerem telefonu proszę składać na 
w/w adres lub na e- mail: gama76@tlen.
pl do dnia 17.04.2008 r.

•  Zatrudnię od zaraz sprzedawcę do 
sklepu spożywczego. Tel. 667 189 714. 

•  Zatrudnię 2 uczniów w dziedzinie 
stolarz na następny rok szkolny, tel. 
603 666 465. 

•  Zatrudnię stolarza, produkcja mebli. 
Tel. 603 666 465. 

•  Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem. 
663 412 054. 

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lo-
dowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 
0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysokości, 
do mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 
0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunk-
cyjne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, 
gwarancja serwisowa, ekonomiczne, 
tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe gaba-
ryty, moc 18-21 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, abru, 
gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 
446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, firmy 
niemieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., 
stojące, idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej wody w 
domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ), 
DRZWI POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z 
SZYBAMI, UŻYWANE DO MIESZ-
KANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam kontener na targowi-
sku miejskim. Tel. 091 39 23 619, 
694 732 369.

• Sprzedam urządzenie do kremowa-
nia miodu. Tel. 091 39 110 18, 0669 
124 259.

• Owczarek niemiecki, wiek 2 lata z rodo-
wodem, mocnej budowy, czujny, czar-
no-podpalany oraz dwie suczki 8 tyg., 
rodzice na miejscu. Tel. 091 39 21 828.

• Oddam pieski w dobre ręce, rasa mie-
szana, wzrost średni. Tel. 695 255 955.

• Sprzedam wózek dziecięcy Driver 4XL 
w bardzo dobrym stanie, trzyfunkcyjny, 
kolor beżowy + nosidło do samochodu. 
Tel. 607 061 450.

• Sprzedam tanio 2 fotele. 695 770 724.
• Sprzedam komputer z głośnikami + 

biurko, lodówko – zamrażarkę. Tel. 
508 155 068.

• Sprzedam drzewo do kominków – brzo-
za. 793 610 425.

•   Sprzedam łóżko młodzieżowe drew-
niane z materacem oraz rowerek dzie-
cięcy (dla dziecka do lat 4).  Tel. 506 
382 151.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 14.04.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, 
    psycholog, wychowawca,   
    strażnik więzienny
3. Księgowa
4. Traktorzysta
5. Robotnik budowlany
6. Ślusarz – spawacz
7. sprzedawca
8. Kierowca C+E
9. Kucharz
10. spawacz, tokarz
11. Instruktor jazdy kat. B
12. Pracownik działu 
     obsługi klienta
13. Osoba do punktu  
     optycznego
14. osoba do obsługi  
     sprzętu fitness
15. Asystentka 
     ds. kadrowych
16. Stolarz
17. z-ca kierownika magazynu

OFERTY PRACY Z REJONU 
1. Kierowca kat. C+E   
    ( Gryfice )
2. Nauczyciel historii 
    (Przybiernów)
3. Agent odpraw pasażerskich 
    (Goleniów)
4. Brygadzista polowy (Osowo)
5. Traktorzysta, mech.maszyn 
    rolniczych, dojarz 
     (Pucice k/G-ów)
6.  Wychowawca – terapeuta  
    (Radowo – Małe)
7. Przedstawiciel Ubezpieczeniowo 
    – finansowy (woj. Zachodniopomorskie)
                                          
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 obo-
wiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodaw-
cy o wolnych miejscach zatrudnie-
nia lub miejscach przygotowania 
zawodowego. Informując o wol-
nych miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania zawo-
dowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskrymi-
nujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, pochodzenie etniczne, na-
rodowość, orientację seksualną, 
przekonania polityczne i wyzna-
nie religijne lub względu na przy-
należność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powie-
rzeniem jej innej pracy zarobko-
wej jest obowiązany uzyskać od 
niej pisemne oświadczenie o po-
zostaniu lub nie pozostaniu w re-
jestrze bezrobotnych  poszukują-
cych 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, właś-
ciwy powiatowy urząd pracy o za-
trudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierze-
niu jej innej pracy zarobkowej
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Walka o karty zawodnicze
Konflikt między Zarządem Pomorzanina a skupionymi wokół Pawła 

Kaczmarka zawodnikami i ich rodzicami trwa już od kilku miesięcy. Teraz 
pojawił się wątek, który pojawić się musiał: wydanie kart zawodniczych 
młodych piłkarzy.

Po rozłamie w Pomorzaninie i 
powstaniu nowej drużyny Olimpii 
Nowogard „secesjoniści” zwrócili 
się swojego byłego klubu z prośbą o 
wydanie im kart zawodniczych, bez 
których nie mogą brać udziału w 
oficjalnych meczach. Pomorzanin, co 
było do przewidzenia, nie przystał na 
tę propozycję i 8 kwietnia wysłał na 
adres zbuntowanych piłkarzy pismo 
informujące o nałożeniu na nich 
sześciomiesięcznego zawieszenia, 
które równa się z zakazem uczestni-
czenia w rozgrywkach. To oczywiście 
wzburzyło zawodników i rodziców. 
Ich odpowiedzią jest list, który dostar-
czyli do naszej redakcji. Publikujemy 
go poniżej: 

Miesiąc temu do prezesa Pomorzani-
na Norberta Dworaka wystosowaliśmy 
prośbę o wydanie kart zawodniczych 
naszym dzieciom. Powodem naszej 
niechęci do nowogardzkiego klubu jest 
polityka, jaką prowadzą jego władze. 
Od dawna nie zgadzaliśmy się ze zwol-
nieniem trenera Pawła Kaczmarka i 
przejściu jego podopiecznych (naszych 
dzieci) do drużyny seniorów. Zdania 
nie zmieniliśmy do dziś i jako wolni 
obywatele zrobimy wszystko, by nasze 
pociechy mogły uprawiać sport w orga-
nizacjach, gdzie nie panuje atmosfera 
terroru i zastraszania.

Odpowiedź władz klubu do naszych 
dzieci i krewnych dziwi i przeraża. 
Traktujemy ją, jako wezwanie do 
działań, które nie wyjdą Pomorzani-
nowi na korzyść. W liście od prezesa 
klubu, w którego seniorskiej drużynie 
trenuje kilka osób widać ogromne 
zacietrzewienie klubowych władz i 
niechęć do pogodzenia się z sytuacją, 
którą same sprowokowały. Tym listem 
prezes Dworak zamyka sobie drogę do 
jakiegokolwiek dialogu.

Już sam styl pisma nie pozostawia 
wątpliwości, co do relacji prezesa Dwo-
raka z kilkunastoletnimi piłkarzami. 
W oczy rzuca się także brak taktu, obe-
znania i profesjonalizmu. Jeśli osoba 
reprezentująca poważny klub piłkarski 
myśli, że odezwami pisanymi takim 
tonem zyska szacunek byłych piłkarzy 
i nasz to bardzo się myli. Dziwi fakt, 
że takim językiem posługuje się prezes 
zarządu, w którym pełno pedagogów. 
Do nauczycieli pracujących w Po-
morzaninie apelujemy jednocześnie, 
by nie zastraszali naszych dzieci w 
szkołach i unikali niemądrych aluzji. 
Szkoda, że nie rozumieją oni, iż w 
wolnym i demokratycznym kraju z 
jakimikolwiek ludźmi w ten sposób nie 
przystoi prowadzić „dialogu”. Chyba, 

że ktoś do demokracji nie dorósł, lub 
jeszcze jej nie pojął.

Dodatkowo sprawę zaognia fakt, 
że Pan Dworak wymienia w piśmie 
artykuły ze statutu Pomorzanina. Naj-
gorsze, że sam w rozmowach telefonicz-
nych nie potrafi zacytować ich treści. 
Pytania. Skąd dzieci mają wiedzieć, co 
mówią tajemnicze paragrafy trudno-
dostępnego statutu Pomorzanina? Ilu 
piłkarzy tego szanownego klubu miało 
okazję zapoznać się z jego zasadniczym 
dokumentem? Może Panu Dworakowi 
chodzi o legendarne paragrafy, które 
mówią o przewodniej roli Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej?

Całkowicie śmieszny jest zarzut mó-
wiący, iż nasi chłopcy grali w towarzy-
skich meczach innego klubu. Wszyscy 
trenujący w Pomorzaninie od dziś po-
winni bać się, zatem grać w spartakia-
dach, bo jak twierdzi prezes Dworak 
narusza to dobro Pomorzanina. Panu 
Dworakowi, jaki całemu zarządowi 
wyjaśniamy, że do tej pory nasze dzieci 
nie grały w żadnym klubie mającym 
formalne struktury (Bosma nie był 
zarejestrowany w ZZPN – przyp. red.). 
Władze Pomorzanina nigdy nie miały 
wpływu na to, gdzie grały i będą grały 
nasze dzieci. Cieszy fakt, że prezes 
traktuje amatorski Pomorzanin jak 
komercyjną Barcelonę. Smuci i żenuje 
jednak to, że władze klubu nie potrafią 
odróżnić sportu amatorskiego od pro-
fesjonalnego. Dziwne jednak, że władz 
Pomorzanina nie wstydzą zaległości 
finansowe, jakich nieuregulowały 
względem kilku osób.

Dziwi także to, że pisma z groźbą od 
Pana prezesa dostali także piłkarze, 
którzy w Pomorzaninie nie grają od 12 
miesięcy. Przepisy ZZPN jasno mówią, 
że po 12-miesięcznej przerwie w grze 
piłkarz może przejść do dowolnie wy-
branego klubu.

Przypominamy, że głównym skut-
kiem naszego sprzeciwu były działa-
nia, które doprowadziły do rejestracji 
(w starostwie powiatowym i Zachod-
niopomorskim Związku Piłki Nożnej) 
nowego klubu - Olimpia. Przez miesiąc 
z własnych i sponsorskich pieniędzy 
zrobiliśmy bardzo dużo. Niech nikt 
nie łudzi się, że nagle zejdziemy w 
obranej drogi.

Władze Pomorzanina muszą zro-
zumieć, że ich klub, to nie komer-
cyjne przedsiębiorstwo. Nasze dzieci 
uprawiały w nim sport za pieniądze 
miejskie, a nie klubowe. Teraz wszystko 
zależy od władz Nowogardu. Żadna 
rana nie goi się sama i tylko one mogą 
załagodzić konflikt.

Panu burmistrzowi Kazimierzowi 
Ziembie i wszystkim władzom miej-
skim dziękujemy za dotychczasowe 
zaufanie. Prosimy także o dalszą 
pomoc w odzyskaniu piłkarskich kart 
naszych dzieci. Liczymy, że z dalszym 
zaangażowaniem władz sprawa nie bę-
dzie musiała trafić przed Wydział Gier 
i Dyscypliny Zachodniopomorskiego 
ZPN. Sprawę fałszowania podpisów na 
kartach zgłoszeniowych naszych dzieci, 
(o czym większość społeczeństwa nie 
wie) przez działaczy Pomorzanina uda 
się wygrać bardzo łatwo. Niepotrzebnie 
cierpią jednak obydwie strony. Więcej 
straci jednak Pomorzanin, bo „zbun-
towani” piłkarze po kilku miesiącach i 
tak wrócą na boiska.

Do władz miejskich apelujemy o to 
by pomogły zwyciężyć idei fair play, a 
nie wyszukiwanym na siłę kruczkom 

prawnym, które ze sportem nie mają 
nic wspólnego.

Rodzice młodych piłkarzy 
z Nowogardu

Chciałem wysłuchać drugiej strony 
konfliktu i na ten temat porozmawiać 
z prezesem Pomorzanina Norbertem 
Dworakiem, ale nie udało mi się z 
nim skontaktować. Jego telefon albo 
był zajęty, albo prezes nie odbierał po-
łączeń. Udało się za to porozmawiać 
z burmistrzem, który kieruje spon-
sorem obu drużyn, czyli Urzędem 
Miejskim. Kazimierz Ziemba powie-
dział, że sprawa kart zawodniczych 
wyjaśni się jeszcze w tym tygodniu po 
rozmowie z udziałem jego oraz przed-
stawicieli Pomorzanina i Olimpii.

Andrzej Garguliński

Wygrała pogoda
Warunki atmosferyczne zdecydowały, że wiele meczów V ligi nie odbyło się.
Na liście odwołanych spotkań zna-

lazł się planowany na sobotę mecze 
Pomorzanina z Kluczevią Stargard. 
To już drugie przełożone spotkanie 
Pomorzanina w tej rundzie. Wcześ-
niej z powodu śniegu odwołano 
wyjazdowy mecz z Polonią Płoty. Ich 
nowe terminy nie są jeszcze znane.

Z ośmiu zaplanowanych na minio-
ny weekend spotkań odbyły się tylko 
trzy. Oto ich wyniki:

Hutnik EKO TRAS Szczecin - KP 
Police II 6:0, Świt Szczecin - Odra 
Chojna 3:3, Mieszko Mieszkowice 
- Piast Chociwel 1:2.

ag

Halowa liga LZS
W środę w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozegrana zostanie 

przedostatnia kolejka halowej ligi piłkarskiej LZS.
Na dwie kolejki przed końcem 

teoretycznie szanse na ostateczne 
zwycięstwo mają cztery zespoły. Pro-
wadzi Ostrzyca, która w najbliższej 
kolejce zmierzy się z szóstym w tabeli 
Jarchlinem. Jeśli wygra ten mecz to 
może być niemal pewna zwycięstwa, 
bo w finałowej kolejce zmierzy się z 
outsiderem rozgrywek Żabowem. Na 
potknięcie lidera za startą jednego 
punktu czeka Wyszomierz, który 
w środę zagra z Długołęką. Cztery 
punkty do Ostrzycy traci Wołowiec i 
jego szanse na pierwszą lokatę są już 

iluzoryczne podobnie jak czwartego 
w tabeli Błotna, który traci do lidera 
pięć punktów.

Zestaw par:
18.30 Nowogard – Wołowiec,
18.42 Wierzbięcin – Wojcieszyn,
18.54 Dąbrowa – Osowo,
19.06 Żabowo – Błotno,
19.18 Długołęka - Wyszomierz,
19.30 Jarchlino – Ostrzyca,
19.42 Karsk – Słajsino,
19.54 Sikorki – Oldboje,
20.06 Miętno – Kulice.

Andrzej Garguliński

Awans siatkarzy LZS
Pod koniec kwietnia w Łobzie odbędą się Powiatowe Igrzyska LZS. W 

miniony weekend w naszym mieście siatkarskie reprezentacje powiatowego 
LZS walczyły o prawo startu w tej imprezie.

Panowie musieli pokonać zawod-
ników reprezentujących powiaty 
kamieński i świdwiński. Dwa mecze 
wygrali po 2:0 i pewnie wywalczyli 
awans. Panie musiały pokonać tylko 
rywalki z kamienia i po wygranej 
2:0 również zakwalifikowały się do 
Igrzysk.

Jeśli ktoś ma ochotę na obejrzenie 

kolejnej porcji siatkówki to nowo-
gardzki LZS zaprasza na Memoriał 
Mieczysława Dobrowolskiego, który 
odbędzie się w najbliższą sobotę 
w hali Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie. Początek zawodów o 
godzinie 10.00.

Andrzej Garguliński
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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

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128 ram
Dysk:      120 Gb (40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

Tel. 0 781 085 520

REKLAMA

Uczniowie SP2 w Berlinie

Wyprawa na Tropical Islands
Nie lada frajdę sprawili sobie uczniowie SP 2 w Nowogardzie, którzy wraz 

ze swoimi opiekunami udali się na największą pod dachem wyspę tropikalną 
niedaleko Berlina. Atrakcji było co nie miara - plaża nad Pacyfikiem, plaża 
Borneo, wodospady, kaskady, gaje palmowe z roślinnością tropikalną. 

Można tam odpoczywać przez całą 
dobę korzystając z gorących kąpieli, 
zjeżdżalni i oglądając programy arty-
styczne w wykonaniu egzotycznych 
tancerzy. Wyspa zrobiła na dzieciach 
ogromne wrażenie. Brakowało czasu 
aby skorzystać ze wszystkich atrakcji. 
Odważniejsi korzystali z największej 
zjeżdżalni jakiej w Polsce nie ma ( 
25 m wysokości, prędkość zjazdu 70 

km/ h). Głód i pragnienie 
można zaspokoić w styli-
zowanych tropikalnych 
barach. Całość wyspy 
i jej atrakcje oglądamy 
z lotu balonem, który 
wznosi się pod samą 
kapsułę wysokiego da-
chu. W drodze pow-
rotnej uczniowie odw-
iedzili wielkie centrum 
handlowe, gdzie mogli 
wydać resztę pieniążków 
i zrobili ostatnie zakupy. 
Uczestnicy dziękują or-
ganizatorom wyjazdu 
p. Grzegorzowi Górc-

zewskiemu p. Jarosławowi Jesionce, 
p. Małgorzacie Wisniewskiej i p. 
Grażynie Potyrańskiej, dzięki którym 
mogła odbyć się tak atrakcyjna 
wycieczka. Wszystkich chętnych do 
miłych i niezapomnianych wrażeń 
zapraszamy na Tropical Islands.

Inf.własna –opr. LMM
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00
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NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
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Z CERSANITEM
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Jest Strategia Rozwoju 

REKLAMA REKLAMA

- czy bedą  pieniądze?
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KALENDARIUM
18 KWIETNIA
Imieniny: Alicja, Amedeusz, 
Apoloniusz, Bogumiła, Bo-
gusław, Bogusława, Eleu-
teria, Eleuteriusz, Eleutery, 
Flawiusz, Gosław, Gosława, 
Gościsław, Maria, Ryszard i 
Sabina.
Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Zabytków

19 KWIETNIA
Imieniny: Cieszyrad, Czesław, 
Dionizjusz, Dionizy, Ekspedyt, 
Ekspedyta, Elfeg, Ema, Emma, 
Jerzy, Konrad, Krescencjusz, 
Krescens, Krescenty, Leon, Leo-
na, Leontyna, Pafnucy, Sokra-
tes, Tymon, Wigilia, Wierzyn, 
Wincenty i Włodzimir 
1943 - Wybuchło powstanie w 
getcie warszawskim.

20 KWIETNIA
Imieniny:  Agnieszka, 
Amalia, Amelia, Antonin, 
Berenika, Blanka, Czesław, 
Florencjusz, Florenty, Jagna, 
Nawoj, Marcelin, Marcelina, 
Marcjan, Sara, Sewerian, 
Szymon, Teodor, Teona, Teo-
nas, Teotym, Wiktor, Zenon 
i Zotyk
Międzynarodowy Dzień 
Wolnej Prasy

21 KWIETNIA
Imieniny:  Addar, Aleksan-
dra, Anastazy, Anzelm, Apol-
lina, Apollon, Apoloniusz, 
Bartłomiej, Bartosz, Do-
brosułka, Drogomił, Feliks, 
Irydion, Konrad, Konrada, 
Selma i Żelisław     
1948 - W Szczecinie utwo-
rzono Morski Klub Sportowy 
Pogoń Szczecin.
1991 - Klub Paryski zredukował 
o 50% polski dług zagraniczny.

REKLAMA

Po co potrzebny jest dokument o nazwie 
„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard”?
Autorzy dokumentu czyli specjaliści 
z Instytutu Rozwoju Regionalnego 
ze Szczecina tak oto widzą rolę jaką 
Strategia ma spełniać: „Zarządzanie 
gminą wiąże się z codziennym po-
dejmowaniem różnorodnych dzia-
łań oraz dokonywaniem wyborów 
ważnych dla całej lokalnej społecz-
ności. Potrzeba posiadania Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard 
wynika nie tylko z uwarunkowań 
zewnętrznych i standardów euro-
pejskich, ale także z praktycznego 
punktu widzenia. Powinna ona być 
skutecznym narzędziem w procesie 
rozwoju całej gminy. Dzięki powią-
zaniu celów z programami rozwoju 
zapewniona zostanie komplekso-
wość działań oraz znacznie lepsza 
efektywność gospodarowania za-
sobami i środkami finansowymi. 
Planowanie, monitorowanie i oce-
na realizacji celów w połączeniu z 
jawnością życia publicznego będą 
sprzyjać wyzwalaniu aktywności i 
integracji społeczności lokalnej wo-
kół realizowanych przez samorząd 
gminny zadań. 
Dokument winien służyć osiąganiu 
zrównoważonego rozwoju zgodnego 
z zapisami Agendy 21. Przez zrów-
noważony rozwój rozumiemy roz-
wój osobowy mieszkańców i tkanki 
miejskiej z jego infrastrukturą spo-
łeczną i techniczną, harmonizujący 
rozwój gospodarczy z potrzebami w 
sferze społecznej przy zachowaniu 
i ochronie sfery ekologiczno-prze-
strzennej. Oznacza to, że z jednej 
strony we wszystkich działaniach 
będą uwzględniane skutki spo-
łeczne i ekologiczne, z drugiej zaś 
strony będzie prowadzony dialog 
społeczny i działania w sferze eko-
logiczno-przestrzennej, pozwa-
lające rozwijać aktywność gospo-

darczą w mieście i jego otoczeniu. 
Strategia jest dokumentem „żywym” 
i jednocześnie integrującym gminną 
społeczność. Strategia odpowiada 
na potrzebę kompleksowego i dłu-
gofalowego podejścia do rozwoju 
gminy w szybko zmieniającym się 
i coraz bardziej konkurencyjnym 
otoczeniu. Planowanie strategicz-
ne nie daje gwarancji sukcesu, ale 
znacznie zwiększa jego prawdopo-
dobieństwo”.
Obszerne opracowanie posiada aż 
pięć rozdziałów i jest …najbardziej 
aktualną encyklopedią o Nowogar-
dzie. Można tutaj znaleźć wszystkie 
wiadomości o położeniu geogra-
ficznym, bogactwach naturalnych, 
strukturze gleb i rolnictwa, gospo-
darce, infrastrukturze, kulturze, 
sporcie, szkolnictwie i o ludziach. 
Zachęcam do lektury. Podczas kon-
sultacji uwagę zwracano przede 
wszystkim na planowane zadania. 
One bowiem kreślą obraz i kierun-
ki rozwoju Miasta i Gminy. Autorzy 
ważną role przypisują dialogowi spo-
łecznemu – przedstawiciele samo-
rządu czyli praktycznie urzędnicy z 
Ratusza zobligowani są do słuchania 
głosów i propozycji mieszkanców. 
Podczas ostatnich konsultacji jakie 
odbyły się w dniu 15 kwietnia pra-
cownicy Wydziału Rozwoju i Fun-
duszy poinformowali o uwzględ-
nieniu szeregu wniosków jakie były 
zgłaszane w czasie kolejnych konsul-
tacji. Zadeklarowali jednocześnie, że 
otwarta formuła opracowania po-
zwala na jego bieżące uaktualnianie 
gdy będzie zachodzić taka potrzeba. 
Szkoda tylko, że najbardziej zainte-
resowani czyli mieszkańcy i „świat 
biznesu” nie bardzo kwapią się do 
dialogu – na spotkanie przyszło tyl-
ko kilku mieszkańców i pracowni-
ków Urzędu Miasta.
Trzeba jednak obiektywnie stwier-

dzić, że opracowanie Strategii w ak-
tualnych uwarunkowaniach praw-
nych i zewnętrznych jest niezwykle 
trudne – zbyt wiele planowanych za-
dan robija się o obowiązujące prawo, 
a realizacja zadań zależy od środków 
finansowych, które zdobędziemy lub 
nie (nie do przewidzenia są bowiem 
rozstrzygnięcia konkursowe na 
środki unijne, jak również nie moż-
na na 100% stwierdzić, że znajdzie 
się kapitał prywatny gotowy inwe-
stować w Gminie Nowogard.). Jako 
przykład trudnych decyzji mogę 
podać budowę obwodnicy – ma ona 
kolosalny wpływ na Plan Przestrzen-
nego Zagospodarowania, a o jej po-
wstaniu nie mamy żadnej pewności. 
(podczas spotkania konsultacyjnego 
przedstawiciele ekologów – Euge-
niusz Korneluk i  Edward Ułanow-
ski oznajmili rewelacyjne ich zda-
niem wieści – podobno planiści 
obwodnicy nie uwzględnili szeregu 
uwarunkowań ekologicznych i to w 
takim stopniu, że budowa stoi pod 
znakiem zapytania. Są podobno w 
rękach ekologów niepodważalne do-
wody i dokumenty!). Drugi wazny 
problem z którym w najbliższych 
latach musi się zmierzyć samorząd 
to sieć szkół i w ogóle system szkol-
nictwa – niż demograficzny czyni 
aktualną sieć szkół nieprzystającą do 
rzeczywistości. Prace nad tym prob-
lemem ruszą dopiero po wakacjach i 
dokładnych analizach.
Po środowych konsultacjach uznano 
iż pora na Radę Miejską – otrzyma 
ona dokument w ostatecznej wersji z 
takim wyprzedzeniem by mogła go 
przyjąć na majowej Sesji RM.
Gdy tylko dokument będzie przyjęty 
Wydział Rozwoju i Funduszy w jego 
oparciu wystąpi z wnioskiem o dofi-
nansowanie zadania pod nazwą „za-
gospodarowanie terenów jeziora”.

LMM

Zaproszenie
Stowarzyszenie Forum Rozwoju Go-
spodarczego Ziemi Nowogardzkiej 
zaprasza wszystkich dzierżawców 
użytkowych lokali komunalnych 
na dyskusję:„Czy Gmina powinna 
sprzedać lokale użytkowe?”.
Sprawa sprzedaży użytkowych lo-
kali komunalnych już dwukrotnie 
była przedmiotem dyskusji na se-
sjach Rady Miejskiej. Za każdym 
razem budziła wiele kontrowersji. 
Na ostatniej sesji radni odesłali pro-
jekt uchwały w sprawie „przyznania 

pierwszeństwa w nabywaniu lokali 
użytkowych i handlowych” do po-
nownego rozpatrzenia przez komi-
sje rady. Wypracowane w trakcie 
dyskusji stanowisko przedstawione 
będzie przez Stowarzyszenie na ma-
jącym się odbyć wspólnym posie-
dzeniu komisji rady i dzierżawców 
gminnych lokali użytkowych.
Dyskusja odbędzie się w piątek,18 
kwietnia o godzinie 18.00 w hotelu 
OSKAR. Serdecznie zapraszam.

Prezes Stowarzyszenia
Stanisław Rynkiewicz

tel O 501 549818
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REKLAMA

Wspólnota Mieszkaniowa 
zleci następujące prace 

remontowe: 
- remont balkonów 

- ocieplenie stropów 
tel. kont. 6626381955, 508301854

Obwodnica – protest 
mieszkańców Olchowa 
Niczym głos wołającego na pu-
styni brzmiały dotychczas moje 
i jeszcze kilku osób teksty doty-
czące niewłaściwego przebiegu 
obwodnicy Nowogardu. I acz-
kolwiek ze strony władz miasta 
nadal nie znajdujemy nie tylko 
wsparcia, ale nawet zrozumienia 
dla oczywistej argumentacji, to 
pojawił się nowy znaczący czyn-
nik w walce o kształt tej istotnej 
dla miasta inwestycji.
Tym nowym czynnikiem jest zor-
ganizowany opór obywateli. W 
załączeniu przedkładamy treść 
protestu skierowanego przez 
mieszkańców Olchowa, na któ-
rym widnieje 101 podpisów.

Obwodnica powinna mieć po-
łudniowy przebieg! Wynika to z 
treści tego apelu. Oprócz wymie-
nionych już przez nas zagrożeń 
dla ujęć wody w Nowogardzie ob-
szarów chronionych doszły wy-
mienione w proteście zagrożenia 
dla Olchowa. Mamy nadzieję, że 
olchowski przykład obudzi także 
obywateli naszego miasta i złożą 
swoje podpisy pod protestem wy-
łożonym w redakcji DN. Mamy 
również nadzieję, że władze mia-
sta i inwestor wreszcie przestaną 
lekceważyć głos obywateli i zdro-
wy rozsądek.

Marek Słomski 

Pod listem do GDDKiA podpisało się 101 mieszkańców Olchowa
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Czy ktoś wreszcie poleci 
za śmieci?
Niejednokrotnie w DN opisywali-
śmy wątpliwe rozwiązania lanso-
wane przez naszą władzę, dotyczą-
ce rozwiązania  problemu śmiecio-
wego. Niestety zamiast coraz lepiej 
w tej dziedzinie spotykamy się z la-
winowym potęgowaniem się prob-
lemów tym z rosnącymi kosztami 
wywozu . Przypomnijmy: miejskie 
wysypisko w Słajsinie zostało na 
30 lat wydzierżawione spółce R-
XXI . Wysypisko wykonane kilka-
naście lat temu na koszt miasta i 
posiadające już bardzo ograniczo-
ne możliwości zasypowe jest od 
dłuższego czasu wypełniane śmie-
ciami z gmin należących do R-XXI 
. W zamian przedstawiane są coraz 
mniej realistyczne wizje jego roz-
budowy i utworzenia w oparciu o 
to składowisko sortowni śmieci, co 
miałoby rzekomo zapewnić istot-
ne przedłużenie używalności wy-
sypiska. Mimo zapewnień władz 
miasta i kierownictwa R-XXI 
(które notabene ostatnio się zmie-
niło, rządzi człowiek z Kamienia 
POM.)  coraz wyraźniej okazuje 

się, że z pięknych planów niewiele 
będzie a szczęśliwość oczekuje co 
najwyżej czerpiących zyski z tych 
regulacji i nie są to na pewno oby-
watele naszej gminy jako całość. 
Przywoływane zaś przez krytyków 
zagrożenie , że Nowogard na włas-
ne życzenie będzie miał wkrótce 
problem z jakąkolwiek możliwoś-
cią składowania odpadów nabiera 
ponurej niepokojącej wyrazisto-
ści . Mamy już też pierwsze ofia-
ry opartego na nowej konstrukcji 
systemu wywozu śmieci. Te ofiary 
ponoszą zarówno wymierne fi-
nansowe koszty jak i borykają się 
z niepraktycznym sposobem (czy 
raczej brakiem sposobu) usuwania 
zwłaszcza okresowych czy wielko-
gabarytowych odpadów. Oto przy-
kład. Jak wiadomo przynajmniej 
raz, dwa razy w roku w wyniku 
wiosennych czy jesiennych po-
rządków gromadzi się okazjonal-
nie większa ilość śmieci, zbędnych 
sprzętów czy ogrodowych odpa-
dów. Jeden z naszych czytelników 
nieświadom nowego stanu rzeczy 
jak co roku załadował odpadami 
swoją przyczepkę samochodową  
aby wywieść je, oczywiście za od-
płatnością, na wysypisko w Słaj-
sinie. Okazało się to niemożliwe, 
transport indywidualny jest zabro-
niony a wysypisko przyjmuje tylko 
śmieci przywożone, w naszym wy-
padku przez ZUK nowogardzki.   „ 
Pani z ZUK poinformowała go, że 
mogą podstawić odpowiedni kon-
tener a nawet w tej sytuacji dwa ( ze 
względu na strukturę śmieci muszę 
je posegregować). Opłata za samo 
podstawienie pojemników wynosi 
50 zł za sztukę czyli razem 100 zł-
mówi Czytelnik  A ile za wywóz? 
- pytamy.  No właśnie dodatkowo 

żądają 500 zł za metr sześcienny 
śmieci i to nie sprasowanych ale 
tak jak zajmują miejsce pojemni-
ku- to jest zdzierstwo! Zgadzamy 
się to jest zdzierstwo! Obywatel 
pozostał więc z przyczepką pełną 
śmieci i nowym kłopotem na gło-
wie. – Muszę teraz odłożyć pienią-
dze to wyjdzie około 600 zł. może 
się uda za dwa miesiące – dodaje 
rozgoryczony. Stawiamy pytania, 
dlaczego tak drogo i dlaczego tak 
wszystko jest tak niepraktycznie 
zorganizowane czy raczej zdezor-
ganizowane ponieważ było lepiej? 
Odpowiedź przynajmniej częścio-
wa się narzuca sama . Otóż mamy 
teraz w Nowogardzie rozwiązanie 
które chyba jest ewenementem-
miasto pozbyło się wysypiska a 
dwie firmy które muszą zarobić 
R-XXI i ZUK ustanawiają sobie 
swobodnie reguły w tym cenowe 
. Efekt- koszty wywozu śmieci dla 
obywatela są w Nowogardzie 70% 
wyższe niż np. w Goleniowie 
„ Usuwanie śmieci stało się dla spół-
dzielni w ostatnim czasie najwyższą 
pozycją kosztową. Tego jeszcze nigdy 

nie było”- mówi prezes Spółdzielni 
Gardno Jan Smolira- jest jeszcze 
kilka innych problemów z którymi 
w powstałej sytuacji wynikającej z 
braku pomysłu władz miasta mu-
simy się borykać. Zdesperowani 
obywatele regularnie podrzucają do 
naszych spółdzielczych pojemników 
swoje śmieci, za ich wywóz nalicza 
się dla nas opłaty i to nie w jednost-
kach masy jak opłaca się na wysy-
pisku tylko w jednostkach objętości. 
Sami nie możemy wywozić co by-
łoby w tej sytuacji znacznie tańsze. 
Ponadto dotychczas gmina nie zor-
ganizowała do czego jest ustawowo 
zobowiązana selektywnej zbiórki 

śmieci poelektrycznych. Propono-
waliśmy pewne rozwiązania ko-
rzystne dla obywateli ale nikt nas 
nie chce słuchać . Chyba władze są 
zadowolone że mogą odpowiedzieć 
obywatelom na których spadły 
wszystkie skutki złych rozwiązań , 
że teraz to nie ich sprawa” To chyba 
niestety prawdziwe myślenie władz 
Nowogardu nie jest bynajmniej ty-
powe . W przywołanym już Gole-
niowie burmistrz chyba rozumie 
swoją rolę w tym zakresie . W 
ostatnich dniach czytaliśmy ko-
munikat władz Goleniowa o okre-
sowej możliwości nieodpłatnego 
zwożenia śmieci  gabarytowych do 
specjalnego punktu utworzonego 
na terenie bazy miejscowego od-
powiednika naszego ZUK-u. Tam 
wiedzą ,że obywatele od czasu do 
czasu porządkują swoje obejścia i 
muszą coś ze śmieciami zrobić za 
rozsądną cenę i w praktyczny spo-
sób. Czy można w tej sytuacji mieć 
do końca pretensje do osób które 
podrzucają śmieci po okolicznych 
rowach czy lasach? Oczywiście nie 
pochwalamy tego ,ale… Zamiast 

racjonalnych rozwiązań dyktowa-
nych troską o interes mieszkańców 
mamy niestety w Nowogardzie 
do czynienia  z jakimś procede-
rem ,który nie tylko niczego nie 
rozwiązuje ale na domiar złego 
drenuje niesłusznie wysokie pie-
niądze z kieszeni obywateli i na 
przyszłość rokuje jedynie tyle że 
wykosztujemy się i zostaniemy bez 
własnego wysypisko wypełnione-
go śmieciami gmin z R-XXI. Czas 
z tym skończyć Państwo Radni, 
może wreszcie zamiast akademi-
ckich wielogodzinnych dyskusji 
coś załatwicie.

Marek Słomski   

Janinie i Janowi Barszcz
z okazji jakże pięknych

Rubinowych Godów
życzymy Wam abyście dalej szli

przez życie, trzymając się mocno za ręce, 
zawsze uśmiechnięci, zawsze razem,

zawsze pewni swoich uczuć.
Córka z synem 

wraz z wnukami

Dla Lidii i Macieja 
Orłowskich
Drodzy Jubilaci!

W tak pięknym dniu, 
jakim jest 20 rocznica 

Waszego ślubu
życzymy Wam wszelkiej 
pomyślności, pociechy 

z dzieci oraz doczekania 
w dostatku i zdrowiu 

Złotych Godów

Klaudia i Karol

ŻYCZENIA
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SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza
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W 120-lecie urodzin artysty

Monumentalista 
II Rzeczypospolitej

Sztuka to rekompensata 
za nasze marne życie na marnej planecie, 

która niewiadomo dokąd leci 
w mroźnej i pustej przestrzeni.

Tadeusz Konwicki

Na cmentarzu w Ołtarzewie koło 
Warszawy znajduje się wspólna 
kwatera grobów, nad którą wznosi 
się majestatyczna rzeźba Matki Bo-
skiej Podtrzymującej Konającego 
Chrystusa. Są tu pochowani księża 
z miejscowego kościoła i Semina-
rium Pallotynów oraz jedyna osoba 
świecka. Kim był człowiek, któremu 
miejsce wiecznego spoczynku przy-
padło na terenie przeznaczonym 
dla duchownych? To Wojciech Alek-

sander Durek, artysta rzeźbiarz, malarz i … mój dziadek.
Jakże często w suwerennym i wolnym kraju , przywołując symbolikę II RP 
zapominamy o artystach tamtej epoki, którzy poprzez swoją sztukę wpro-
wadzali do kultury narodowej pierwiastek sacrum. Wojciech Durek był 
jednym z nich. Gdyby po 1945 roku podjął dialog z komunistyczną władzą 
, dzisiaj byłby wymieniany na równi z Xawerym Dunikowskim.  Dziadek 
jednak oportunistą był. Urodził się 23 marca 1888 roku we wsi Mała (wów-
czas Galicja, obecnie gmina Ropczyce w województwie podkarpackiem). 
Wywodził się z rodziny osiadłej na tych ziemiach od niepamiętnych lat, 
tu jego rodzice Maria z Magierów i Franciszek wiedli żywot pracowitych 
rolników. Ciekawostką jest, że z tej samej wsi położonej na malowniczych 
stokach Pogórza Ciężkowickiego pochodził słynny historyk literatury Ta-
deusz Sinko, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego, a z sąsia-
dującego przez miedzę Wielopola Skrzyńskiego Tadeusz Kantor, reżyser, 
twórca happeningów, malarz, scenograf, pisarz, teoretyk sztuki i aktor we 
własnych przedstawieniach, które przyniosły mu międzynarodowy rozgłos 
(„Umarła klasa”, „Wielopole, Wielopole”). Tyle „diamentów” na stosunko-
wo niewielkiej przestrzeni!
Widział jak mija wspaniały XIX wiek
Wojciech Durek otrzymał staranne wykształcenie. Studia artystyczne odbył 
w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie, w szkole zawodowej w Laas 
(Tyrol) oraz w Accademia di Belle Arti w Mediolanie, którą ukończył w 1911 
roku. Praktykę rzeźbiarską odbył w Grazu (1915 rok). W okresie międzywo-
jennym mieszkał w Toruniu, gdzie udzielał się w Konfraterii Artystów. Przez 
pewien okres prowadził wspólną pracownię z zaprzyjaźnionym artystą Igna-

cym Zelkiem. Pracow-
nia o nazwie „Rzeźba” 
mieściła się przy ul. 
Sukienniczej. Poten-
cjalnym klientom ofe-
rowano między inny-
mi „projekty i wykona-
nie wszelkich urządzeń 
wnętrz kościelnych jak 
ołtarze, feretrony, figury 
świętych, witraże, obra-
zy olejne, polichromie 
itd., figury przydrożne, 
rzeźby rodzajowe, ozdo-
by do ogrodów, sztuka-
terie itp., oraz grobowce 
w granicie, marmurze i 
sztucznym kamieniu”.

Niepośledni talent
Kilkakrotnie prezentował swoje pra-
ce publicznie, na wystawach:Kraków 
(1920), Warszawa (1920), Toruń 
(1922 i 1928), Lublin (1931), Kielce 
(1945 i 1949). Pierwszym pokazem 
jego prac rzeźbiarskich i malarskich 
(zaprezentował pięć rzeźb i  cztery 
obrazy olejne) była wystawa w Kra-
kowie w 1920 roku zorganizowana 
przez miejscowe Towarzystwo Przy-
jaciół Sztuk Pięknych i mające wyso-
kie notowania wśród krytyków. Ma-
ciej Szukiewicz , w recenzji zamiesz-
czonej na łamach „Nowości Ilustro-
wanych” o wymownym tytule ”Czyż-
by narodziny polskiej rzeźby?”pisał: 
„Ze wszystkich tych prac wyziera 
urodzony plastyk o niezwykle świe-
żym ujęciu tematu, żywym uczu-
ciu i bujnej acz warunkami rzeźby 
hamowanej fantazji… W każdej z 
rzeźb przebija się ogromna łatwość 
koncepcji i dążenie do kompozycji, 
to jest do tego czego w dotychczaso-
wej rzeźbie polskiej prawie nie wi-
dzieliśmy. A zaprawdę czas już aby 

oprócz poprawnie wykonanych por-
tretów i drobnych galanteryjnych 
„kawałków” zaczęła polska rzeźba 
myśleć o zadaniach czekających ją 
w wolnej Polsce. Rzeźba monumen-
talna będzie nam wkrótce równie 
potrzebną jak narodom wolnym i 
zasobnym, i szczęśliwie się składa, 
że artysta taki jak W.Durek mający 
za sobą prócz ukończonej architek-
tury znajomość wszystkich technik 
w drzewie, stiuku, marmurze i brą-
zie, osiada w kraju, aby mu oddać 

swą prace i niepośledni talent”.
Wszystko co najlepsze 

Polsce zostawił
Pierwszymi większymi dziełami ar-
tysty były rzeźby wykonane do Kal-
warii w Wiele na Kaszubach. „Pan 
Jezus spotyka swoją Matkę”, „Cy-
rynejczyk pomaga przy dźwiganiu 
krzyża” i „Obnażanie z szat” (w la-
tach 1915 – 1924). Od 1924 roku był 
mocno zwiazany z Pelplinem, kiedy 
to wykonał krucyfiks na zamówie-
nie wojewody pomorskiego Stani-
sława Wachowiaka składającego 
pierwszą oficjalną wizytę biskupowi 
chełmińskiemu Augustynowi Ro-
sentreterowi. Jego następca, biskup 
dr Stanisław Okoniewski zlecił Dur-
kowi wykonanie sześciu monumen-
talnych grup rzeźbiarskich. Grupa 
św. Wojciecha sięgała tematycznie 
do początków chrześcijaństwa w na-
szym kraju. Inna z grup ujmowała w 
kamieniu dzieje diecezji i dziesięciu 
najznakomitszych hierarchów. Gru-
pa „Władysław IV” przedstawiała 

monarchę jako twórcę polskiej mor-
skiej potęgi. Stanęła też w Pelplinie 
symboliczna grupa „Cud nad Wi-
słą” – artystyczne wyobrażenie, a 
zarazem hołd artysty dla żołnierzy 
walczących z bolszewikami w 1920 
roku. Opis dwóch grup zawdzięcza-
my Emilowi Zegadłowiczowi, który 
odwiedził Pelplin w 1933 roku i opi-
sał swoje wrażenia  w artykule ilu-
strowanym zdjęciami.
Cdn

Marian A. Frydryk„Obnażanie z szat”

Pomnik Chrystusa Króla we wsi Mała (1937r)
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Byli – Powiedzieli i ...

Recytatorzy Szkoły Podstawowej 
nr 3 wracają w pełni chwały
W miniony weekend, od piątku do niedzieli, w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Szczecinie Dąbiu odbył się Finał Wojewódzki Małego Konkursu Recyta-
torskiego. 
W piątek recytowali uczniowie klas I 
– III z całego województwa zachod-
niopomorskiego (m. in.: Myślibórz, 
Białogard, Pyrzyce, Wałcz, Świdwin, 
Szczecin, Barlinek, Koszalin), łącz-
nie 32 uczestników. W drugim dniu 
prezentowali się uczniowie z klas IV 
– VI  - 26 uczestników. Trzeci dzień, 
były to prezentacje gimnazjalistów 
– 33 uczestników z całego woje-
wództwa.
Przypominamy, że po eliminacjach 
powiatowych, które odbyły się w 
marcu w Goleniowskim Domu Kul-
tury, na czterech laureatów gmin-
nych ( dwaj uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 
– Jakub Kazuba i Michał Andry-
siak; jeden uczeń z Gimnazjum nr 
2 – Szymon Drążewski i uczennica 
ze Szkoły Podstawowej w Błotnie Iga 
Bajkowska), trzech mężczyzn repre-
zentowało nas w województwie. 
W Jury, zasiadały doświadczone ju-
rorki: Iwona Korab – Kowalska, in-
struktorka teatralna Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie, wielolet-
nia jurorka przeglądów teatralnych 
i recytatorskich; Iwona Mirońska – 
Gargas, instruktorka teatralna, orga-
nizatorka i jurorka Wojewódzkiego 
Małego Konkursu Recytatorskiego 
i Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego 
oraz Dagny Koczorow-
ska – aktorka.
Ale zacznijmy od końca:
W niedzielę, trzeciego 
dnia konkursu, nasz po-
wiat reprezentował Szy-
mon Drążewski, uczeń 
III klasy Gimnazjum nr 
2 w Nowogardzie. Za 
zaprezentowanie wier-
sza Zb. Szyllera „Ręka-
wiczka” i prozę Petera 
Clementa „Inkwizytor”, 
otrzymał wyróżnienie.  
  
Drugi dzień konkurso-
wy, również okazał się 
szczęśliwy dla ucznia 
klasy IV a, SP 3  Michała 
Andrysiaka, wychowan-
ka Anny Pawlik – Burak 
i Anety Drążewskiej. 
Michał wywalczył sobie 
wyróżnienie specjalne 

wierszem „Piosenka Małego Księ-
cia” C. Domagały i fragmentem pro-
zy „Chłopak na opak” H. Ożogow-
skiej. 
Pierwszy dzień finałów okazał się 
niewiarygodnie szczęśliwy. Uczeń 
klasy I a, SP nr 3 Jakub Kazuba, wy-
chowanek Anety Drążewskiej, stanął 
na scenie w Szczecinie po raz pierw-
szy i od razu zauroczył wszystkich 
swoja bezpośredniością, odwagą, 
kulturą słowa, a przede wszystkim 
piękną recytacją, którymi wykazał 
się w wierszach „Ciuchcia Berta” 
L. Wysockiego i „Kamienny chłop-
czyk” D. Wawiłow. Jury oceniło jego 
prezentację bardzo wysoko – otrzy-
mał tytuł Laureata Wojewódzkiego 
Małego Konkursu Recytatorskiego 
został również zakwalifikowany do 
Ogólnopolskiego Małego Konkursu 
Recytatorskiego.  Tu należy dodać, 
że nie wszyscy laureaci dostali „prze-
pustkę” na konkurs ogólnopolski. 
Nam nie pozostaje nic innego jak 
życzyć Jakubowi powodzenia w Sta-
rachowicach.
Przypomnijmy jeszcze, że dwa lata 
temu, na tym samym konkursie 
Michał Andrysiak zdobył pierwsze 
miejsce w Polsce.

ag

Jakub Kazuba i Michał Andrysiak.

V Nowogardzkie Spotkania 
Taneczne
W najbliższą  sobotę odbędą się V Nowogardzkie Spotkania Taneczne. 
Rozmawiamy z ich pomysłodawcą, trenerem tańca Mikołajem Kubia-
kiem.

„Dziennik Nowogardzki”: To już V 
Nowogardzkie Spotkania Tanecz-
ne. Jak to wszystko się zaczęło?
Mikołaj Kubiak: Obserwowałem 
to, co dzieje się w Polsce i chcia-
łem pokazać, ze Nowogard też stać 
na zorganizowanie turniej tańca. 
Dzięki temu i dzięki pomocy przede 
wszystkim rodziców, ich dużym za-
angażowaniem udało się coś takiego 
stworzyć. Na początku były to tylko 
prezentacje zespołów tanecznych, a 
później przerodziło się to w ogólno-
polski turniej tańca towarzyskiego. 
W międzyczasie zrobił się wielki 
boom na taniec. Programy typu 
„Taniec z gwiazdami” biją rekordy 
oglądalności. Czy ten wzrost po-
pularności dało się odczuć w No-
wogardzie?
Tak, odczuliśmy. Na dzień dzisiejszy 
w Nowogardzie jest prawie 300 dzie-
ci tańczących i 80 osób dorosłych. 

Jak na tak małą miejscowość jest to 
bardzo duża ilość.
Jak będą wyglądały V Nowogardz-
kie Spotkania Taneczne?
Turniej tradycyjnie odbędzie się w 
hali Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących. Wszystko zacznie się o go-
dzinie 10.00, kiedy na parkiet wyjdą 
młodsi zawodnicy. Jednak szczegól-
nie chciałbym zaprosić wszystkich 
na galę, która rozpocznie się o go-
dzinie 18.00. Wówczas zaprezentu-
ją się starci zawodnicy, będzie więc 
możliwość obejrzenia ciekawych par 
reprezentujących bardzo wysoki po-
ziom. Zapraszam również do kibico-
wania nowogardzkim parom, które 
będą rywalizowały o jak najwyższe 
miejsca. Wstęp na turniej kosztuje 
10 zł.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Andrzej Garguliński

Puchar Prezydenta Koszalina 
zdobyty
W miniony weekend w Koszalinie odbył się ogólnopolski turniej tańca 
towarzyskiego. Wśród tancerzy rywalizujących o puchar prezydenta tego 
miasta znaleźli się reprezentanci Nowogardu.

Tancerze szlifu-
jący swe umie-
jętności w No-
w o g a r d z k i m 
Domu Kultury 
przyzwyczaili nas 
do swoich sukce-
sów. Tak stało się 
i tym razem. W 
kategorii powyżej 
15 D bezkonku-
rencyjna okazała 
się para Maciej 
Kaczocha i Mar-
ta Sulima, którzy 
wywalczyli pu-
char pokonując 
dziewięć innych 
par.

ag 

Maciej Kaczocha 
i Marta Sulima 
na najwyższym 
stopniu podium.
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W obiektywie  Jana Korneluka - Życie zaczyna się o świcie

 Witamy wśród nas...

Córka Ilony Michalskiej 
ur. 13.04.08 z Orle

WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Marioli Stasiak 
ur. 23.03.08 z Węgorza

Syn Anny i Zdzisława Golik 
ur. 11.04.08 z Kościuszek

Córka Agnieszka Staszak 
ur. 14.04.08 z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
1 dziecko

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców

Córka Marty Sawickiej ur. 
16.04.08 z Nowogardu

Julianna córka Stanisławy i 
Rafała Zielińskich ur. 16.04.08 
z Korytowa
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REKLAMA REKLAMA

STOISKO Z MĘSKĄ 
ODZIEŻĄ

na ul. Wojska Polskiego 4

zaprasza
w godz. 10.00.- 18.00
soboty 10.00 - 14.00

zakupiony towar pakujemy 
także jako prezent

POLECAMY:
koszule, spodnie, bluzy, swetry, 

skarpety, bieliznę,
a także zapachy i dodatki

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 

szuka do wynajęcia 
od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06, 
               602 697 061.

Organizujemy 
kursy 

dla kierowców-operatorów 
wózków jezdniowych  z 
napędem silnikowym 

(wózki widłowe)
Najbliższy kurs rozpoc-

znie sie dnia 06.05.2008 r. 
Szczegółowe informacje i 

zapisy na kurs pod nr 
tel. 0913927467, 

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

USŁUGI TARTACZNE 
TRAKIEM PRZEWOŹNYM

• więźba dachowa
• tarcica

Tel. 091 39 21 816
Tel. kom.607 647 814

SKUP ZŁOMU STALOWEGO 
I METALI KOLOROWYCH

NOWOGARD, UL. MŁYNARSKA 10
(teren byłej MLECZARNI)

Wysokie ceny! 
Zapraszamy bardzo serdecznie!!!

pon. – pt. 8.00 – 16.30
soboty 8.00 – 14.00

Tel. 695 556 558 lub 783 731 905

Gimnazjum nr1 na giełdzie
We wtorkowym wydaniu „DN” iformowaliśmy o sukcesie uczniów nowo-
gardzkiego Gimnazjum nr1 na giełdzie w Szczecinie. W poniższym mate-
riale podajemy więcej szczegółów.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum 
nr 1 im. Szarych Szeregów w Nowo-
gardzie, już po raz czwarty wzięli, 
udział w giełdzie turystycznej. Zada-
niem drużyny było zaprezentowanie 
miasta i gminy Nowogard w dwóch 
konkursach: „Zachodniopomorskie w 
zmysłach” i „Pasje Regionu”. Konkurs 
„Zachodniopomorskie w zmysłach” 
dotyczył zaprezentowania miasta i 
gminy za pomocą zmysłów: smaku, 
wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Ucz-
niowie prezentowali swoje miasto na 
wydzielonym stanowisku, którego 
myślą przewodnią były Nowogardzie 
mury obronne. Osoby odwiedzające 
mogły skosztować przepysznego gula-
szu z dziczyzny, pasztecików, ptysiów 
w kształcie nowogardzkich łabędzi. 
Punktem kulminacyjnym było pokro-
jenie i skonsumowanie tortu z moty-
wem murów obronnych.
Konkurs „Pasje regionu” polegał na 
zaprezentowaniu miasta za pomocą 
słowa mówionego lub śpiewanego. Na 
scenie gimnazjaliści „rapowali” legen-
dę o nowogardzkiej rusałce jej ukocha-
nym Wyszomirze. Słowa do piosenki 

napisała Pani Agnieszka Czyżak.
W obydwu konkurencjach nasi ucz-
niowie zdobyli wyróżnienia (IV i VI 
lokata) oraz nagrody rzeczowe. Jedną 
z nich jest wyjazd do nowootwartego 
skansenu wikingów w Wolinie.
Nowogard reprezentowali: Joanna An-
tczak, Artur Błaszczyk, Piotr Burewicz, 
Natalia Kozieł, Paulina Krystkiewicz, 
Karolina Prekwa, Milena Rutkowska, 
Patrycja Szponar i Dorota Zawal wraz z 
opiekunkami Aleksandrą Demkowicz, 
Magdaleną Jońca i Sylwią Szarek.
Szkoła nie odniosłaby sukcesu, gdyby 
nie pomoc niezawodnych sponsorów. 
Bardzo dziękujemy:
URZĘDOWI MIASTA I GMINY NO-
WOGARD, NADLEŚNICTWU NO-
WOGARD, NOWOGARDZKIEMU 
DOMOWI KULTURY PIEKARNI 
PAŃSTWA B.W PĘDZISZCZAK PIE-
KARNI „SATURN” I JEJ WŁAŚCI-
CIELCE PANI SZOCIK
PANU JANKOWSKIEMU ZA WY-
ROBY GARMAŻERYJNE
PANI STANISŁAWIE PĘDZISZCZAK 
PANU FRANCISZKOWI KAROLEW-
SKIEMU                      Inf.MJ, opr LMM
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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.

CENTRUM OGRODNICZE
Oferuje w PROMOCJI

KORĘ SOSNOWĄ 801
w cenie 9,00 zł/op

PUH „GWARANT” 
Nowogard

ul. Wojska Polskiego 54

„FINANS-BUD”
Finanse i Budownictwo

• Produkty kilku Banków 
   w jednym miejscu 
• Skup • Sprzedaż • Zamiana AUT
• Usługi Remontowo – Budowlane

Pl. Wolności 9 pok. 7a
Tel. 695 770 724
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę pod każdą budowę w 

Wojcieszynie pow. 30 arów. 697 987 825.
• SPRZEDAM DZIAŁKI: 5788 M KW I 

6883 M KW PRZY UL. W. REYMON-
TA I A. ASNYKA (NOWOGARD). 
603 669 427.

• Zamienię trzypokojowe mieszkanie na wsi 
na kawalerkę na parterze w Nowogardzie. 
Tel. 667 691 304.

• Dobra Nowogardzka: 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, 40 m kw z działką, w ład-
nym miejscu – sprzedam. 61 000 zł. Tel. 
502 103 432.

• SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚ-
CIOWE, 3 POKOJOWE, CZYNSZOWE 
W BLOKU DWUKONDYGNACYJNYM 
W DOBREJ NOW., 67,2 M KW + PIW-
NICA + BALKON, CENA 120 TYS. ZŁ 
– DO NEGOCJACJI, GRATIS – GARAŻ, 
MEBLE SYPIALNIANE I KUCHENNE. 
TEL. 606 603 385.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3 lub 2 
pokojowe. Tel. 606 612 196.

• 3 pokojowe, 58 m kw sprzedam, w rozli-
czeniu 2 pokojowe do 40 m kw na parterze. 
Tel. 697 665 791 po 16.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Gry-
ficach. Tel. 091 39 217 41 wieczorem, 0604 
161 169.

• Chętnie kupię mieszkanie od 25 do 50 m 
kw w Nowogardzie, może być do remontu, 
spłacę zadłużenie. Może być w okolicach 
lub na wsi. Tel. 693 159 327.

• Jednoosobowy pokój do wynajęcia. Tel. 
091 39 21 157, 693 344 804.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
692 524 737.

• Sprzedam garaż ul. Boh. Warszawy. Tel. 
091 39 25 486, 505 850 714.

• Mieszkanie 40 m kw, 2 pok., kuchnia, ła-
zienka, z działką i bud. gospod. w otocze-
niu zieleni w Dobrej Now. zdecydowanie 
za 62,000 do negocjacji. 501 307 666.

• Mieszkanie 40 m kw – 2 pok., kuchnia, 
łazienka z działką w Redle k/Nowogar-
du, 38 000, do kapitalnego remontu. 
502 103 432.

• Nowogard na wyjeździe na Stargard dział-
kę inwestycyjną 2 razy po 1,50 ha przy le-
sie, 17 zł/ m kw. 889 133 882.

• Tanio sprzedam kilka hektarów okol. 
Ostrzycy. 502 103 432.

• Pomieszczenia biurowe po remoncie do 
wynajęcia, budynek firmy OKNO, ul. 3 
Maja 31. Tel. 091 39 21 277.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 60 
m kw, I piętro plus garaż, centrum. Tel. 
094 366 15 45, 608 628 776.

• Na dogodnych warunkach odstąpię sklep 
z art. przemysłowymi w Domu Rzemiosła. 
Tel. 604 10 99 31.

• Kupię garaż na os. Gryfitów. Tel. 
501 141 655.

• Sprzedam dom na wsi do remontu, 30 
arów, zabudowania gospodarcze. Tel. 503 
84 84 35, 091 39 21 988.

• Do wynajęcia w Świerczewie kontener do 
celów handlowych. Tel. 609 464 827.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 65R15 

GOODRICH, przebieg 5000 km, cena 850 
zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/
R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 
CDTI (diesel), 6 biegów, kolor bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, model 2005 
(po liftingu), przebieg 93000km, książka 
serwisowa, pierwszy właściciel w Polsce 
i w Niemczech, sprowadzony luty 2008, 

opłacony, zarejestrowany w Polsce, OC 
do 08.2008, przegląd do 02.2009. Zadba-
ny, bezwypadkowy, nie wymaga żadnego 
wkładu finansowego. Nowe tarcze i klocki 
hamulcowe, olej, filtry. Wyposażenie: ABS, 
ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby, el. podgrzew. 
lusterka, RO/CD/Mp3 sterowane przy 
kierownicy, alarm, immobiliser, wspom. 
kierow., reg. kierow., reflektory soczew-
kowe, zestaw głośnom. NOKIA, halogeny, 
relingi, roleta bagażnika, ciemne wnętrze, 
alufelgi + nowe opony letnie, drewniane 
wykończenia, komputer pokładowy, cen-
tralny zamek z pilotem, klimatronik dwu-
strefowy. Cena 49800 do negocjacji. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam Renault Laguna, 2001 r., 1,9 
DCI, bogate wyposażenie, stan bardzo do-
bry, cena 26 800 zł. Tel. 503 039 764.

• Sprzedam naczepę Trailor, rok prod. 1989, 
ładowność 2,600 kg, OC i przegląd ważny 
do 08.2008 r., po kapitalnym remoncie, op-
landekowana, cena 12 500 zł do negocjacji. 
Tel. 661 879 011.

• Renault 19, 1993 r. – sprzedam wszystkie 
części. Tel. 602 652 381.

• Sprzedam BMW 320i, poj. 2,0, rok prod. 
1991, kolor czarny, radio CD, el. szyby, lu-
sterka, szyberdach, alufelgi + kmpl. opon 
zimowych, wspomaganie kierownicy, za-
dbany, zarejestrowany w Polsce, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0049 1792700025.

• Sprzedam łódź motorową 4 osobową sil-
nik Johanson 25, razem z lawetą na łód-
kę, sprawna technicznie, cena 11 500. Tel. 
0049 1792700025.

• Sprzedam Fiat 126p, pierwszy właściciel, 
garażowany, cena do uzgodnienia. Tel. 091 
39 20 483.

• Sprzedam części do Mazdy 323f od roku 
89 do 94. Tel. 782 490 930.

ROLNICTWO  
• Sprzedam ziemniaki „Bryza”. Tel. 091 39 

18 316.
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 603 353 789.
• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 

513 100 901.
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadzki 

– wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (osobo-

we, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – możliwość 
dojazdu do klienta. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-

ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki zakres 
– również umowne podwykonawstwo. Tel. 
0696 757 393.

• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek i kro-
kwi, usługi koparką. 091 39 18 689, 517  
219 627.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Rozliczenia PIT. 694 281 784.
• Usługi remontowe – malowanie, szpachlo-

wanie, panele podłogowe, glazura, itp. Tel. 

72 22 93 860.
• Montaż ogrodzeń betonowych i inncyh. 

Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.
• Usługi remontowo – budowlane. 

784 053 493.
• Problem z komputerem? 667 474 521.
• Przewozy bryczką na śluby i inne imprezy. 

Tel. 605 85 80 85.
• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Usługi budowalne, remonty, wykończe-

nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowane, stawianie ścian płyty kar-
tonowe, ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 695 770 724.
• PIT-y 25 zł/deklaracja. Tel. 695 770 724.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.
• Angielski. 0501 350 107.
• Usługi wykończeniowo – remontowe 

(płytki, panele, malowanie, itp. ). Tel. 66 
77 84 333.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa Za-
chodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne emerytki do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” No-
wogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię mechanika samochodowego w 
Goleniowie. Atrakcyjne zarobki. Tel. 0601 
085 199.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Tel. 0601 73 
38 91, 601 73 38 92.

• Zatrudnię kierowcę C+E, Polska – Norwe-
gia, Norwegia – Polska. 693 02 11 02.

• Zatrudnię pomocnika murarza. Tel. 
501 549 756.

• Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchenna 
do restauracji Oskar. Tel. 091 39 20 091, 
602 474 266.

•  Zatrudnię 2 uczniów w dziedzinie stolarz 
na następny rok szkolny, tel. 603 666 465. 

•  Zatrudnię stolarza, produkcja mebli. Tel. 
603 666 465. 

•  Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem. 
663 412 054. 

• Praca dla fryzjerki (a) w Nowogardzie. Tel. 
091 39 25 394 po godz. 18.00.

• Przyjmę do pracy panią na 2-3 dni w tygo-
dniu, głównie do sprzątania domu, czasem 
do ugotowania obiadu, wiek 40 – 50 lat. 
Tel. 091 39 22 072.

• Przewóz materiałów budowlanych, 
rozładunke HDS. Tel. 603 633 610, 
609 124 162.

• Przecieranie drzewa, dłużycy trakiem 
taśmowym do 6 m, belki, łaty, krokwie, 
deski. Tel. 782 490 850 lub 785 158 728.

• Szukam dorywczej pracy, prawo jazdy kat. 
B. Tel. 601 230 332.

• Magazyniera chemii gospodarczej za-
trudnię, prawo jazdy kat. B, doświadcze-
nie w handlu mile widziane (może być 
student). Tel. 509 861 740.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 

(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 

FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 
palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 
1-2 płytowe, różne rozmiary także nie-
typowe długości, wysokości, do mieszka-
nia, dmku, warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, ogrze-
wanie + ciepła woda, dwufunkcyjne cena 
1200 zł, zapłon iskrowy, gwarancja ser-
wisowa, ekonomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrze-
wacze wody – 380 V, małe gabaryty, moc 
18-21 kw, ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, abru, gastronomii, cena 
od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasob-
nikowe podgrzewacze wody, firmy nie-
mieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., sto-
jące, idealne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie 
– to komfort ciepłej wody w domu, koszt 
40 zł/ m-c, serwisowane cena 1000 zł. Tel. 
0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZ-
NĄ (USZKODZONY MODUŁ), DRZWI 
POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, 
UŻYWANE DO MIESZKANIA W BLO-
KU - CENA 30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Sprzedam urządzenie do kremowania 
miodu. Tel. 091 39 110 18, 0669 124 259.

• Owczarek niemiecki, wiek 2 lata z rodowo-
dem, mocnej budowy, czujny, czarno-pod-
palany oraz dwie suczki 8 tyg., rodzice na 
miejscu. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam komputer z głośnikami + biurko, 
lodówko – zamrażarkę. Tel. 508 155 068.

• Sprzedam drzewo do kominków – brzoza. 
793 610 425.

• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 
513 100 901.

• Rowery stan bardzo dobry tanio sprzedam. 
663 600 601.

• Sprzedam tanio tapczan. Tel. 503 775 811.
• Sprzedam sofę dwuosobową, rozkłada-

na, na sprężynach, ze skrzynią na pościel, 
niezniszczona, bardzo wygodna, wym. 
110x190 cm. Tel. 601 230 332.

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny „Dorian 
Kros” plus folia, parasolka, nosidełko, stan 
bardzo dobry. Tel. 663 643 110.
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

25 kwietnia 2008 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

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

WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 16

Rozwiązania krzyżówki nr 15 – PARALIŻ MIASTA – CZARNY WTOREK – nadesłali: 
Bożena Stefańska i Elżbieta Lewandowska ze Strzelewa, Patrycja Żóralska z Czermnicy, Regia Czar-
nowska z Osowa, Iwona Kochelska z Błotna, Bogumiła Urtnowska z Kulic oraz z Nowogardu: Jani-
na Grudzińska, Teresa Powalska, Klaudia Jagiełło, Katarzyna Saja, Grażyna Jurczyk, Halina Stefańska, 
Szczepan Falaciński, Władysława Kubisz, Magdalena Czupryńska, Grażyna Kosmalska, Franciszek 
Palenica, Edyta Poźniak, Jerzy Siedlecki, Stanisława Pokorska, Halina Szwal, Józef Górzyński, Maria 
Wawreńczuk, Monika Duraj, Irena Przybyłek, Andrzej Włodek, Alicja Wypych, Zdzisława Chorąży-
czewska oraz krzyżówka 14 – Patrycja Żoralska, Grażyna Jurczyk, Zdzisława Chorążyczewska i Elzbie-
ta Lewandowska.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Edyta Poźniak,
- Klaudia Jagiełło, 
- Zdzisława Chorążyczewska.  

Gratulujemy!      

Sprostowanie
Pewien prezes w ścisłym gronie
Rzekł, przypijając do dziewczynki:
„Ja, bracia, od łapówek stronię!”
A co przyjmujesz?” – „Upominki”.

Mezalians
Raz szczupak, co pod pyszczkiem
Wąsik miał niewielki,
„Pragnę dziewczę poślubić!”
Rzekł do rodzicielki.
Choć w pasie za szeroka
I na ogół płaska,
Ma prześliczne oczęta,
Buzię jak z obrazka...”
Tu przerwała mu matka:
„Porzuć myśl niemądrą!
Czyś oszalał, mój synu?
Chcesz się żenić z flądrą?!”

Na niejednego naczelnika
W urzędzie od samego ranka
Jak lew na swych podwładnych ryczy.
W domu na widok połowicy,
W cichego zmienia się baranka.
Więc rad bym wiedzieć – kto mi powie,
Gdzie zachowuje się jak c z ł o w i e k ?

Obserwacja
O wiele szybciej goją się rany –
Pogryzionym, niż obszczekanym.

Przyjaciele
Takich przyjaciół zesłały mi nieba,
Że nieprzyjaciół już mi nie potrzeba.

Roszada
Zrobiono z niego sternika, 
Za słaby był na galernika.
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryfi-

cach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 

          Nowogard 17.04.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycho-

log, wychowawca, strażnik 
więzienny

3. Księgowa
4. Robotnik budowlany
5. sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. spawacz, tokarz
8. Instruktor jazdy kat. B
9. Pracownik działu obsługi 

klienta
10. Osoba do punktu optycz-

nego
11.  osoba do obsługi sprzętu 

fitness
12. Kosmetyczka
13. Asystentka ds. kadrowych
14. Stolarz, pomocnik stolarza
15.  z-ca kierownika magazynu

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca kat. C+E  
     ( Gryfice ), ( Goleniów )
2.  Wychowawca – terapeuta  
     ( Radowo – Małe )
3. Przedstawiciel Ubezpiecze-

niowo – finansowy 
   (woj. Zachodniopomorskie)
4.  Mechanik – konserwator 
    (Szczecin – Dąbie)
5. Menagera, przedstawiciel 

handlowy 
    (woj.zachodniopomorskie)
                                          
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 informo-
wać powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzi-
bę 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 powie-
rzeniem jej innej pracy zarob-
kowej 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 for-
mie pisemnej, w okresie do 5 
dni, właściwy powiatowy urząd 
pracy o zatrudnieniu osoby za-
rejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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
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Sezon kolarski 2008 został zainau-
gurowany tradycyjnie w Sobótce na 
Dolnym Śląsku. Na starcie pierw-
szych zawodów, 6 kwietnia stanęło 
ponad 600 zawodników i zawod-
niczek. reprezentujących wszystkie 
kluby kolarskie kraju. W kategorii 
juniorów peleton liczył 134 kolarzy. 
Zaraz po starcie uformowała się 12 
osobowa ucieczka która osiągnęła 
ponad 4 min przewagi nad peleto-
nem. Wtedy w grupie zaczęły się har-
ce. Na czoło peletonu wyjechali ka-
drowicze w tym 
nasz Artur Ko-
misarek. Na 10 
km przed metą 
ucieczka została 
zlikwidowana, a 
peleton podzie-
lił się na małe 
grupki. Osta-
tecznie na mecie 
finiszowała 30 
osobowa grupa 
kolarzy. Sędzio-
wie kilkakrotnie 
przeglądali foto 
finisz zanim 
ogłosili zwycięz-
ców. I miejsce 
zdobył aktualny 
Mistrz Europy Michał Kwiatkowski 
z Torunia , II brązowy medalista Mi-
strzostw Europy Piotr Gawroński , 
III miejsce zajął Kamil Markowski 
z Częstochowy, a IV nasz Artur Ko-
misarek. Po wyścigu Artur określił 

start jako udany. Jestem na etapie 
budowania formy, za 2 miesiące chcę 
osiągnąć najwyższy pułap , celem 
moim są Mistrzostwa Polski i kwa-
lifikacje do Mistrzostw Europy - po-
wiedział . Z innych naszych zawod-
ników należy pochwalić młodzików 
którzy po bardzo aktywnej jeździe 
na trasie przyjechali w czołówce i 
zajęli XX miejsce Krzysztof Antczak 
, a Paweł Kolasiński był XXIII na 80 
startujących. W Juniorach Młod-
szych o pechu może mówić Patryk 

Komisarek. Jadąc w  3 osobowej 
ucieczce na 2 km do mety złapały 
go skurcze nogi i nie mógł walczyć o 
czołowe pozycje. Jednak mimo bólu 
ambitnie dojechał do mety.

Henryk Sawicki

Halowa liga LZS

Bez zmian
W środę w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozegrano przedostat-
nią kolejkę halowej ligi piłkarskiej LZS. Choć w tabeli zaszła tylko jedna 
zmiana, i to w jej środkowych rejonach, o tytuł walczą już tylko dwa ze-
społy.

1. Ostrzyca 16 40 38-8,
2. Wyszomierz 16 39 42-8,
3. Wołowiec 16 36 43-11,
4. Błotno 16 35 24-12,
5. Osowo 16 34 29-9,
6. Miętno 16 29 23-18
7. Jarchlino 16 27 22-14,
8. Słajsino 16 27 25-12,
9. Oldboje 16 26 25-11,
10. Karsk 16 23 18-17
11. Nowogard 16 19 21-26,
12. Wojcieszyn 16 15 18-27,
13. Kulice 16 12 11-36,
14. Długołęka 16 11 8-19,
15. Sikorki 16 11 8-27,
16. Dąbrowa 16 10 11-35,
17. Wierzbięcin 16 9 10-43,
18. Żabowo 16 7 6-39.

Przed tą kolejką teoretycznie szan-
se na tryumf miały cztery ekipy. 
Wszystkie jednak solidarnie wy-
grywały swoje mecze i w efekcie 
jedynie Ostrzyca i Wyszomierz 
mogą jeszcze liczyć na wygranie 
ligi. Wiele jednak wskazuje, ze taka 
kolejność utrzyma się do końca. W 
ostatniej kolejce lider zagra z out-
siderem z Żabowa, a drugi w tabeli 
Wyszomierz z tylko nieco lepszą 
Dąbrową. 
O ostatni stopień 
podium wal-
czą Wołowiec, 
Osowo i Botno. 
Niewiele brako-
wało a ci ostatni 
zaprzepaściliby 
swoje szanse na 
pozycję me-
dalową. Przez 
większą część 
meczu środowej 
kolejki przegry-
wali z Żabowem 
0:1, jednak w 
końcówce zdo-
łali strzelić dwie 
bramki i ura-
tować komplet 
punktów.

Wyniki meczów:
Nowogard – Wołowiec 0:2,
Wierzbięcin – Wojcieszyn 0:7,
Dąbrowa – Osowo 0:3,
Żabowo – Błotno 1:2,
Długołęka – Wyszomierz 0:1,
Jarchlino – Ostrzyca 0:2,
Karsk – Słajsino 0:0,
Sikorki – Oldboje 0:2,
Miętno – Kulice 2:0.

Andrzej Garguliński

Chrabąszcze – udana inauguracja sezonu

Artur Komisarek IV w Sobótce

Artur Komisarek (2 z prawej) odbiera gratulacje do 
Prezesa PZKOL Wojciecha Walkiewicza.

Czy zagrają w Trzcińsku 
– Zdroju?
Pogoda nadal nie sprzyja piłkarzom, 
więc wciąż nie wiadomo czy odbędą 
się wszystkie planowane na najbliż-
szy weekend mecze piłkarskiej V 
ligi. Zgodnie z terminarzem w 22. 
kolejce Pomorzanin ma zagrać wy-
jazdowe spotkanie z Orłem Trzciń-
sko - Zdrój.
Orzeł to aktualnie piąta drużyna 
V ligi mająca w swoim dorobku 33 
punkty. W poprzedniej rundzie wy-
grał z Pomorzaninem 2:1. Wiosny 
jednak nie może uznać za udaną. 
Z czterech meczów dwa przegrał, 
jeden zremisował a jeden wygrał. 
Choć cztery zdobyte punkty to i tak 
dwukrotnie większy dorobek niż Po-
morzanina.
Początek meczu o godzinie 17.00.
Pozostałe mecze kolejki:

piątek: Sparta Gryfice - Polonia Pło-
ty,
sobota: 13:30 Arkonia Szczecin - 
Świt Szczecin, 17:00 Odra Chojna 
- Mieszko Mieszkowice, 17:00 Klu-
czevia Stargard - GKS Mierzyn
niedziela: 16:00 Kłos Pełczyce - Vi-
neta Wolin, 15:00 Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Piast Chociwel, 15:00 KP 
Police II - Stal Lipiany.
Znany jest już natomiast nowy ter-
min jednego z odwołanych meczów 
nowogardzkiego zespołu. W najbliż-
szą środę na Stadionie Miejskim o 
godzinie 17.30 rozpocznie się mecz 
z Kluczevią Stargard. Termin spot-
kania z Polonią Płoty nie jest nadal 
znany.

Andrzej Garguliński

O kartach zdecyduje ZZPN
Sprawa kart zbuntowanych zawodników Pomorzanina rozstrzygnięta zo-
stanie przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej.

Na początku kwietnia zarząd Pomo-
rzanina zawiesił piętnastu zawod-
ników, którzy zrezygnowali z gry w 
tym klubie i trenują razem z nowo 
powstałą Olimpią. W piśmie, które 
trafił na ich adresy możemy przeczy-
tać, że powodem tego jest ich udział 
w meczach towarzyskich bez zgody 
Pomorzanina. Formalnie ten zarzut 
jest nietrafiony, gdyż Bosman, w 
barwach, którego występowali za-
wieszeni zawodnicy nie był zrzeszo-
ny w ZZPN.
Jak twierdzi przedstawiciel młodych 
piłkarzy Marcin Nieradka, jest już 
za późno na polubowne załatwienie 
sprawy:
„Młodzi piłkarze, którzy z wielu 
względów nie zgadzają się na grę w 

Pomorzaninie, nie mają już zbyt wie-
le czasu na jakiekolwiek negocjacje z 
władzami Pomorzanina. Władze Po-
morzanina wydały oficjalną decyzję 
o ich zawieszeniu, trafiła ona na wo-
kandę Wydziału Gier i Wydziału Dy-
scypliny ZZPN, który ma obowiązek 
rozpatrzyć tę sprawę na swoim posie-
dzeniu, które odbędzie się w przyszły 
czwartek. Sprawa nabrała już wy-
miarów oficjalnych, nie ma miejsca 
na jakiekolwiek zakulisowe negocja-
cje. Jeżeli ci młodzi piłkarze będą w 
jakikolwiek sposób będą chcieli odejść 
z Pomorzanina to tylko poprzez zgło-
szenie odwołania od decyzji władz 
Pomorzanina. To odwołanie będzie 
odpowiednio uargumentowane.”

Andrzej Garguliński
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BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

• 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•

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128 ram
Dysk:      120 Gb (40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

Tel. 0 781 085 520

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

z-cę kierownika  magazynu
Wymagamy:
- wykształcenia  min. średniego
- doświadczenia  magazynowego na 
podobnym  stanowisku
- znajomości  obiegu  dokumentacji  
magazynowej
- umiejętności dobrej organizacji 
pracy własnej i podległego zespołu
- rzetelność i uporządkowanie
Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 zatrudni  
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

R E D A K C J A 
e-mail: dziennik@domjudy.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Roztańczony 
Nowogard

SKUP ZŁOMU STALOWEGO 
I METALI KOLOROWYCH

NOWOGARD, UL. MŁYNARSKA 10
(teren byłej MLECZARNI)

Wysokie ceny! 
Zapraszamy bardzo serdecznie!!!

pon. – pt. 8.00 – 16.30
soboty 8.00 – 14.00

Tel. 695 556 558 lub 783 731 905

REKLAMAREKLAMA

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

z-cę kierownika  magazynu
Wymagamy:
- wykształcenia  min. średniego
- doświadczenia  magazynowego na 
podobnym  stanowisku
- znajomości  obiegu  dokumentacji  
magazynowej
- umiejętności dobrej organizacji 
pracy własnej i podległego zespołu
- rzetelność i uporządkowanie
Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 zatrudni  
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KALENDARIUM
22 KWIETNIA
Imieniny: Agapit, Gaja, Gajusz, 
Heliodor, Kaja, Kajus, Leon, Le-
ona, Leonid, Leonida, Lucjusz, 
Łucjusz, Łukasz, Soter, Strzeży-
mir, Teodor, Vanessa 
• 2002 - W Daewoo-FSO za-
wieszono produkcję Poloneza. 
W praktyce oznaczało to jej 
zakończenie.
• Dzień Ziemi

23 KWIETNIA
Imieniny:  Achilles, Adalbert, 
Egidia, Feliks, Fortunat, Ga-
briela, Gerard, Gerarda, Helena, 
Idzi, Ilona, Jerzy, Maria, Marol, 
Wojciech i Wojciecha
•  ONZ - Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich 
•  1990 - Zarejestrowano Zwią-
zek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej.

24 KWIETNIA
Imieniny: Aleksander, Aleksy, 
Bona, Egbert, Erwin, Erwina, 
Euzebiusz, Fidelis, Gaston, 
Grzegorz, Honoriusz, Hora-
cjusz, Horacy, Jerzy, Leoncjusz, 
Longin, Longina, Maria, Sab-
bas, Tyberiusz i Zbywoj
• Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Młodzieży

• Międzynarodowy Dzień 

Przeciwko Wiwisekcji 

• 1920 - Polska i Ukraińska Re-
publika Ludowa zawarły sojusz 
wojskowy. 
• 1940 - Heinrich Himmler wy-
dał rozkaz utworzenia obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Kronika policyjna 

Wyrazy serdecznego podziękowania 
wszystkim osobom, które wzięły udział 

w pogrzebie mojego męża 

Jana Walesiak 
a w szczególności 

p. Wandzie i Janowi Stępień 
za troskliwą opiekę i pomoc w najcięższych 

chwilach mojego życia 
składa 

żona z synem

PODZIĘKOWANIA

W poniedziałek w Słajsinie skra-
dziono 360 metrów napowietrznej 
linii energetycznej. Właściciel, firma 
Enea, oszacowała ich wartość na 6 
tys. zł.

W sobotę włamano się do miesz-
kania przy ulicy Kilińskiego. Złodziej 
skradł z zamykanej na klucz kasetki 
przymocowanej do mebli 18.800 zł. 
Właściciel tłumaczył przechowywa-
nie takiej sumy w domu nieufnością 
do banków.

Przy ulicy Bankowej skradziono 

aparat fotograficzny panasonic. 
Kradzież ta to efekt beztroski. Dzieci 
bawiły się na schodach mieszczącego 
się tam banku, w pewnym momencie 
aparat przeszkadzał im w zabawie, 
położyły więc go na murku i gdy 
chciały go wziąć po skończonej zaba-
wie aparatu już nie było. Jego wartość 
to 500 zł.

Kolejny przykład kosztownej 
beztroski odnotowano w Słajsinie. 
Właściciel motoroweru pozostawił 
swój niezabezpieczony pojazd przed 

blokiem. Gdy wyszedł z budynku po 
jednośladzie nie byłoi już śladu.

W niedzielę około godziny 3.30 
policjanci otrzymali informację, że 
w sklepie spożywczym przy ulicy 
Armii Krajowej ktoś zbił szybę. Gdy 
przybyli na miejsce zastali tam dwóch 
sprawców, którzy zdążyli wyciągnąć 
ze sklepu chipsy wartości 8,60 zł. 
Obaj zostali zatrzymani.

ag

Sygnaly Czytelników.

Działkowy biznes
Szanowni działkowcy i miłośnicy 

działek! Chcę wam przybliżyć jak są 
rozdysponywane nasze pieniądze ze 
składek działkowców przez Zarząd, 
który był wybrany niby w demokra-
tycznych wyborach a konstytuował 
się wśród ludzi od dawna uznanych 
za niereformowalnych! Działalność 
Związku, zgodnie z wytycznymi VIII 
Zjazdu PZD oparta jest głównie na 
pracy społecznej swoich członków.

Tymczasem nasz Prezes ze swoimi 
poplecznikami lekką ręką wydaje 
nasze pieniądze na apanaże w na-
stępujący sposób (dane za rok 2007 
– stawki miesięczne) : prezes - 500,- 
zł, księgowa - 600,- zł, pracownik 
biura -550,- zł, gospodarz ogrodu 
nr l - 250,- zł, ogrodu nr 2 - 150,- zł, 
ogrodu nr 3 - 200,- zł, ogrodu nr 4 
- 100,- zł. Oprócz tego gospodarze 
otrzymywali inne wynagrodzenia za 
dodatkowo wykonywane prace na 
ogrodzie, z których to działkowcy 
nie zawsze byli zadowoleni, ponieważ 
praca była wykonana nierzetelnie. 
Ścisła kadra łącznie z pracownikami 
biura otrzymała jeszcze nagrody. Za 
przepracowanie się?

Na rok 2008 zwiększono sobie 
stawki - na apanaże przeznaczono 
kwotę 24.000,- zł,  dla członków Za-
rządu i innych komisji przeznaczono 
kwotę 14.000,- zł, i na usługi obce 
kwotę 14.000,- zł. Tak reprezentują 
nas nasi społecznicy!

Wszyscy działacze wybrani do 
organów związku powinni zdawać 
sobie sprawę z tego, że np.funkcja 
prezesa ROD i pozostałych członków 
to nie odskocznia do uzyskiwania 
dodatkowych apanaży, możliwość 
wzbogacenia się kosztem emerytów i 
rencistów. To głównie odpowiedzial-
ność moralna, bo skoro zgodziłem 
się być w organach związkowych, to 
przyjąłem na siebie zobowiązanie 
pracy społecznej. Muszę mieć czas, 
chęci, pomysły, znajomość związ-
kowych przepisów, by działać na 
rzecz wspólnoty ogrodowej, która 
mi zaufała, swoją postawą moralną 
wzbudzać szacunek.

Ponieważ jesteśmy organizacją 
samofinansującą się, nie korzystamy 
z żadnych państwowych dotacji, po-
winniśmy nasze wspólne pieniądze 
pochodzące ze składek działkowców 
dobrze zagospodarować, tymczasem 
nasz zarząd wspólnie z prezesem 
myślą tylko o sobie - jakby tu więcej 
dla siebie ?

Zbulwersowany działkowicz
(Imię i nazwisko tylko do wiado-

mości redakcji)
Od redakcji:
Działkowicz zapewnił, że dane 

pochodzą z oficjalnych dokumentów 
finansowych przedstawianych przez 
Zarząd. Prosimy o odpowiedź na 
pytanie  – Komu płacić i ile?

Co o tym sądzą działkowicze? Co 
powiedzą członkowie Zarządu?

Listy będziemy publikować.

LMM

Nieczynny 
plac zabaw 

Jestem mamą niespełna 3-letniej 
dziewczynki, mieszkam na osiedlu 
przy ul. Bohaterów W-wy. Są to trzy 
bloki 68, 69 i 70, po-środku których 
jest duży, zaniedbany plac zabaw. 

Zauważyłam, że na naszym osied-
lu jest mnóstwo maluchów, które 
wychodząc z mamami na plac za-
baw tak naprawdę - NIE MAJĄ SIĘ 
GDZIE BAWIĆ! Popsuta karuzela, 
zardzewiała ślizgawka, zniszczona 
piaskownica, po której nie ma już 
nawet śladu i nienaprawiana od lat 
huśtawka - TO WŁAŚNIE NASZ 
PLAC ZABAW! Mam pytanie, czy 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Gardno, 
mogłaby w końcu zadbać nie tylko 
o podwyżki mieszkaniowe, ale rów-
nież o swych „małych” mieszkańców 
(biorąc pod uwagę, że co m-c pobiera 
kwotę przeznaczoną na remonty, 
których nie ma...)?

wysłuchał LMM

Zaprosili nas…
Dyrekcja i uczniowie klas III  I Li-

ceum Ogólnokształcącego im. ppor. 
Emilii Gierczak w Nowogardzie

- Na uroczysty apel z okazji zakoń-
czenia roku szkolnego klas III.

  Czwartek 24 kwietnia 2008 roku, 
godz.17:00 na sali gimnastycznej.

- Na operę Giovanniego Battisty 
Pergolesiego Służąca panią. 

  Spektakl odbędzie się w czwartek 
24 kwietnia 2008 roku, o godzinie 
13:00 w byłym dworku       rodziny von 
Bismarck w Kulicach. (Informujemy, 
że przedstawienie jest częścią projek-
tu Opera w pałacach, finansowanego 
z Programu Operacyjnego Promocja 
Twórczości ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
a realizowane przez uczniów ILO we 
współpracy z Operą na Zamku w 
Szczecinie i Akademią Europejską w 
Kulicach.) czyt s.6
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Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta

Jak gospodarować miesz-
kaniowym zasobem Gminy?

Jednym z zadań własnych Gminy 
jest zaspokajanie mieszkaniowych 
potrzeb mieszkańców.

Obowiązek realizacji tego zadania 
ciąży na Burmistrzu. Burmistrz rea-
lizuje to zadanie z pomocą Komisji 
Mieszkaniowej chociaż nie ma statu-
towego wymogu, by w ramach Rady 
Miejskiej taka Komisja działała. 

Co robi Komisja Mieszkaniowa? 
Trzeba obiektywnie stwierdzić, że 
nowy jej przewodniczący Andrzej 
Wasiak podchodzi do problemu 
bardzo profesjonalnie i z wielkim 
zaangażowaniem.

Po dokładnej analizie naszych po-
trzeb i możliwości powstanie zmody-
fikowany Program Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy. 
Andrzej Wasiak pragnie wykorzy-
stać znane już w innych miastach 
sposoby i systemy budowy nowych 
mieszkań. 

Aktualnie obowiązujące przepisy 
nie pozwalają budować mieszkań o 
niskim standardzie – muszą to być 
mieszkania w pełni wyposażone i 
posiadać odpowiednią powierzch-
nię. I tak mieszkania, które będą 
budowane przez Gminę w tym i 
przyszłym roku (dwa budynki po 12 
mieszkań) będą mieć powierzchnię 
powyżej 35 metrów kwadratowych 
(mniejsze) i ok.50 metrów kwadrato-
wych (większe). Czy takie mieszkania 
przydzielać samotnym lub rodzi-
nom z jednym dzieckiem? Standard 
kosztuje – są to mieszkania drogie, 
w związku z tym Gmina buduje ich 
mniej. Koszty podraża także wymóg 
przystosowania kilku mieszkan dla 
potrzeb niepełnosprawnych. W 
dodatku mieszkania te nie rozwią-
zują najbardziej palącego problemu 
– braku mieszkań socjalnych na które 
oczekuje 132 rodziny i to już od kilku 
lat. Rodziny te ze względu na niskie 
dochody nie są w stanie płacić wy-
sokiego czynszu i nowobudowanych 
mieszkań nie otrzymają. Na mieszka-
nia takie oczekuje z kolei 36 rodzin 
zakwalifikowanych do otrzymania 
mieszkań komualnych. Problem po-
głębia fakt, że na utrzymanie gminy 
przechodzą rodziny eksmitowane 
z mieszkań spółdzielczych i zakła-
dowych – Gmina ma obowiązek 

zapewnić tym rodzinom lokal za-
stępczy, a gdy tego nie jest w stanie 
uczynić musi płacić za nie czynsz w 
dotychczas zajmowanych lokalach. 
Rodzin takich jest już niestety aż 24 
i kosztują nas podatników około 100 
tysięcy złotych rocznie.

Ponadto Gmina powinna zapew-
nić mieszkania dla 7 wychowanków 
Domów Dziecka, którzy ze wzaględu 
na pełnoletniość w tych palców-
kach już nie mogą przebywać. W 
tym przypadku nie chodzi tylko o 
mieszkania (których i tak nie ma) 
ale także o częściowe pokrywanie 
kosztów utrzymania i kontrola nad 
prawidłowym przystosowaniem do 
samodzielnego życia. Wprawdzie 
obowiązek pomocy wychowankom 
ciąży na Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie, Ośrodku Pomocy 
Społecznej i niektórych Stowarzy-
szeniach ale najważniejsze problemy 
musi rozwiązać Gmina. 

Przewodniczący Komisji Andrzej 
Wasiak bazując na doświadczeniach 
innych samorządów opracowuje 
nasz własny projekt zwany roboczo 
Inkubatorem Samodzielności. Za 
wczesnie jeszcze na szczegóły ale za-
rys można ujawnić – należy zakupić 
budynek po byłej przychodni przy ul. 
Zamkowej, adaptować pomieszczenia 
na oddzielne pokoje mieszkalne ze 
wspólną kuchnią, łazienką i toaletą. 
Byłby to najtańszy sposób zdobycia 
mieszkań dla wychowanków. Sprawą 
wspólną wszystkich odpowiedzial-
nych instytucji byłoby opracowanie 
regulaminu. Sprawa jest trudna, bo 
nie może to być inna forma Domu 
Dziecka, ani „hotel robotniczy”.

Nie wiadomo też jak długo wycho-
wankowie tam będą mieszkać – do-
rastają, zakładają rodziny i …znowu  
potrzeba mieszkań.

W tym miejscu apeluję do Czytel-
ników – pomóżmy Komisji Miesz-
kaniowej rozwiązać ten problem! 
Zapewne wielu mieszkanców ma 
doświadczenia i wiedzę, zna już 
wdrażane rozwiązania w innych 
miastach, a może ma własne pomysły 
i rady na rozwiązanie tego problemu. 
Czekamy na listy i opinie.

Lesław M. Marek

V Nowogardzkie Spotkania Taneczne

Roztańczony Nowogard
V Nowogardzkie Spotkania Taneczne mamy już za sobą. Impreza wciąż 

się rozrasta i chyba już na stałe wpisała się w kalendarium nowogardzkich 
wydarzeń.

Coś, co rozpoczęło się jako pre-
zentacje zespołów tanecznych 
przerodziło się w poważny turniej 
tańca towarzyskiego. W tym roku 
w zaciemnionej i odpowiednio 
ustrojonej hali Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących zaprezentowali 
się zawodnicy z siedemnastu ze-
społów ze Szczecina, Stargardu, 
Kołobrzegu, Koszalina, Kamienia 
Pomorskiego, Świnoujścia, Mię-
dzyzdrojów, Nowej Soli a nawet 
z Wrocławia. Mimo, że impreza 
była biletowana hala wypełniona 
była niemal w komplecie przez 
cały dzień. Młodych zawodników 
wspierali ich rodzice, co jest w 
pełni zrozumiałe, ale na Spotkania 
przybywali też zwyczajni miłośni-
cy tańca. Wszak w erze „Tańców 
z gwiazdami” stał się on jedną z 
popularniejszych dyscyplin w kraju. 

W samym Nowogardzie jest blisko 
300 młodych tancerzy i 80 osób 
dorosłych, które swój wolny czas 
spędzają szlifując swe umiejętności 
pod okiem instruktorów. 

Młodzi zawodnicy przyzwyczaili 
nas do laurów zdobywanych pod-
czas turniejów organizowanych w 
innych miastach. Nic więc dziwne-
go, że i na własnym terenie odnieśli 
sukcesy. W kategorii powyżej 15 D 
Maciej Kaczocha i Marta Sulima 
zdobyli pierwsze miejsce. Podobnie 
Patryk Czapczyk i Olga Dwornik, 
którzy wygrali w kategorii 14-15 
D. Trzecie miejsce na podium w 
kategorii powyżej 15 E zajęli Kamil 
Michalski i Joanna Wójcik. Tuż za 
podium w kategorii 12-13 E upla-
sowali się Adrian Kuleta i Natalia 
Iwan. Gratulujemy.

ag

NDK zaprasza
25.04.2008 r. (piątek), o godz. 10.00 do swojej Sali Widowiskowej 
na Rejonowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych. 
Wstęp wolny. 
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Strategia Rozwoju Gminy

Jak przebiegały konsultacje
W środę, 16 kwietnia w Urzę-

dzie Miejskim w Nowogardzie 
odbyło się spotkanie z mieszkań-
cami gminy dotyczące w/w Stra-
tegii. Odbyła się ogólna dyskusja 
z nastawieniem na turystykę w 
naszej gminie. Pani mająca grunty 
w Krasnołęce, widzi w rozwoju 
agroturystyki szansę nie tylko dla 
siebie ale i dla całej gminy. Pan 
Karolewski widzi dużą szansę roz-
woju gminy w turystyce i zarzucił 
wręcz, że w tej kwestii za mało 
się robi. W pełni w/w wypowiedź 
poparł Pan Edward Ułanowski po-
wiedział: - ekonomiści prognozu-
ją, że turystyka niebawem będzie 
jedną z najbardziej dochodowych 
dziedzin gospodarczych. Niektó-
rzy wątpili w taką prognozę. Lecz 
prawie wszyscy zgodzili się, że roz-
wój turystyki w naszej gminie jest 
dużą szansą dla jej rozwoju. Pan E. 
Ułanowski powiedział, by burmi-
strzowie i radni nie wchodzili w 
układy z prywatnymi inwestorami 
którzy chcą wprowadzić szkodliwy 
dla środowiska i ludzi przemysł. 
W Strategii jest wzmianka o pre-
ferowanym - zrównoważonym 
rozwoju gospodarczym w naszej 
gminie. To jest taki rozwój, który 
wprowadzi przemysł nieszkodli-
wy dla ludzi i przyrody. W dziale 
SWOT Strategii są dobre i złe stro-
ny naszej gminy. Preferowany jest 
rozwój ekologii, edukacji ekolo-
gicznej, itd. Ja, jako przedstawiciel 
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony 
Środowiska zabierając głos zarzu-
ciłem władzom nierzetelne prze-
prowadzanie konsultacji społecz-
nych. Na dowód wspomniałem, 
że dzień wcześniej na czele ze 
społeczną nowogardzką delegacją 
byłem u Wojewody. Przedstawi-
łem także  wręcz bulwersującą dla 
zebranych informację, że odbyte 
konsultacje, w listopadzie 2007 
r. w NDK w sprawie północnej 
obwodnicy i cała ta sprawa - to 
wielki przekręt! Inwestorzy na tej 
konsultacji nie mówili prawdy, a 
pytania związane z zagrożenia-
mi inwestycji, wręcz zbywali lub 

ośmieszali pytających. Mamy to 
udokumentowane na filmie WI-
DEO i jest dostępny – kontakt 
poniżej. Ta konsultacja, to istna 
farsa. Z raportu dot. północnej 
obwodnicy wynika że przebiegać 
ma centralnie przez rozległe strefy 
ochronne ujęć wody pitnej dla 
Nowogardu rozciągające się od 
Karska aż za południową stronę 
od Warnkowa. Ten sam raport, 
ukazuje dwa duże podziemne 
jeziora – zapasów wody pitnej, 
jedno niżej po jednej stronie 
obwodnicy, drugie po drugiej. 
Symulowane prognozy stężenia 
toksycznego dwutlenku azotu ze 
spalin, dla lat 2010, 2015, 2020 i 
2025 wzdłuż odwodnicy na od-
cinku 500 m, na szerokości ok. 100 
m na łuku obwodnicy koło Otrąb, 
(miejsce tzw. zlewni wodnej ujęć 
wody pitnej) przekroczy wszelkie 
dopuszczalne normy! 

A tylko 8 pozycji mało istotnych 
uzgodnień środowiskowych, w 
dodatku w których nie ma nawet 
wzmianki o ochronie ujęć wody 
pitnej podpisał z upoważnienia 
Ministra Środowiska w Warszawie 
- Dr Maciej Trzeciak. 

Te cenne uwagi – jako Stowarzy-
szenie, wnieśliśmy na piśmie do 
w/w Strategii. Prowadzący spotka-
nie nadmienili, że nadal można do 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
wnosić uwagi i zastrzeżenia.

Informujemy jednocześnie, że 
od 21 kwietnia przez  3 tygodnie 
można w gminie zapoznać się z 
dokumentacją: Studium Prze-
strzennego Zagospodarowania 
Miasta i Gminy Nowogard i wno-
sić swoje wnioski i uwagi.  

Informujemy też, że powstaje 
Nowogardzie Stowarzyszenie na 
Rzecz Ochrony Środowiska, Chęt-
nych prosimy o kontakt:

1. Eugeniusz Korneluk – tel. 
kom. 600-653-124, 

2. Edward Ułanowski – tel.  091 
39-17-305 

Eugeniusz 
Korneluk 

ZHP

Zlot w Płotkowie

W dniach 11-13.04.2008r. Ag-
nieszka Zachciał, Tomasz Olkiewicz, 
Tomasz Nowakowski i Grzegorz 
Nowakowski zorganizowali  Zlot 
Drużyn Starszoharcerskich w Płot-
kowie. Uczestniczyli w nim harcerze 
z Koszalina, Łobza, Darłowa i Nowo-
gardu. Na starcie wszyscy uczestnicy 
podzieleni zostali  na patrole i mu-
sieli przejść w porze nocnej drogami 
polnymi z Nowogardu do Płotkowa  
Pomimo zmęczenia wszyscy świetnie 

się bawili. Na pewno nikt nie zapo-
mni tych  wspólnych zabaw, śpiewów, 
nocnych alarmów i gier terenowych. 
Podczas gier sprawdzili swoje umie-
jętności i wiedzę z zakresu: samary-
tanki, pionierki, musztry i lepienia 
ludzików z błota. Największą atrakcją 
był  turniej tańców kałużowych - wy-
grał Krakowiaczek. Do końca życia 
zostaną w pamięci nowo poznani 
ludzie i przyjazna atmosfera.

tropielka Agnieszka Zachciał

Turniej tańców kałużowych - Krakowiaczek.

Dzień Otwarty w SP 2
Dobrą tradycją naszej szkoły stało 

się organizowanie dni otwartych, by 
rodzice i dzieci mogli się zapoznać 
z pełną ofertą proponowaną przez 
szkołę. Spośród najbardziej atrakcyj-
nych form należy wymienić : zajęcia w 
cztelni muitimedialnej , czytanie i pi-
sanie metodą glottodydaktyki, pokaz 
zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, 
zabawy ze śpiewem, piosenki i wier-
sze w języku angielskim. Nauczyciele 
przyrody zaprezentowali dorobek 
klubu „Błękitny kciuk” oraz hodowlę 

ryb i działalność LOP. W sali kompu-
terowej można było uczestniczyć w 
ciekawych zajęciach, a na korytarzu 
szkoły zaprezentowane były ćwicze-
nia z wykorzystaniem drewnianego 
zestawu sprzętu sportowego. Najbar-
dziej ciekawą formą, która wzbudziła 
zainteresowanie odwiedzających 
szkołę była zbiórka zuchowa . Podo-
bały się również kroniki wystawione  
w Izbie Tradycji.                                                                                   

Inf.własna

SP 2 - Żywa lekcja historii 
13 kwietnia obchodzimy Dzień 

Pamięci o Pomordowanych w Ka-
tyniu. Dla uczczenia tego smutnego 
wydarzenia zorganizowano żywą 
lekcję historii. 

O przeżyciach , refleksjach i faktach 
związanych z tym zdarzeniem opo-
wiadali zaproszeni Sybiracy:

 Pani Franciszka Kobylińska i pan 
Roman Gronowski. To, co mieli do 
przekazania uczniom klas szóstych 
SP 2 spotkało się z odpowiednim 
przyjęciem: zadumą, refleksją i smut-
kiem, że to ludzie ludziom zgotowali 
taki los...

Inf.własna
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REKLAMA

Korzystając z prawa do ochrony 
prywatnej sfery życia,  co gwarantuje 

mi Konstytucja RP oraz Kodeks Cywilny 

ostrzegam panią 
Krystynę Krzyżaniak 
zam. Nowogard, ul. Żeromskiego 18/40 

przed rozpowszechnianiem plotek 
i mówieniem nieprawdy na temat mój i mojej rodziny. 

W przeciwnym razie, jeżeli pani nie zaprzestanie, 
spotkamy się w sądzie.

Anna Żołna

Nadleśnictwo Nowogard
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard 

tel. 091 3920640 fax. 091 3920982

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

1) Dla, której urządzona jest księga wieczysta  nr 39575, prowadzona 
przez Sąd Rejonowy w Goleniowie.

2) Położona jest w m. Czermnica 58,  gm. Nowogard,  powiat goleniow-
ski, województwo zachodniopomorskie, na działce gruntu oznaczona 
numerem 233/5, w obrębie geodezyjnym Czermnica, ewidencyjnym 
Nowogard.

3) Powierzchnia nieruchomości 0,1592ha.
4) Przedmiotowa nieruchomość składa się z budynku mieszkalnego o 

powierzchni użytkowej 139,84 m 2 i budynku gospodarczego o po-
wierzchni użytkowej 194,50 m2. 

5) Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Nowogard zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/103 Rady Narodo-
wej Miasta i Gminy w Nowogardzie z dnia 17.12.1986 r. jest to: „zabu-
dowa mieszkaniowa zagrodowa, rozproszona” – plan powyższy obowią-
zywał do dnia 01.01.2004 roku.

6) Nieruchomość ta, to zabudowa zagrodowa, zabudowana wolnostoją-
cym budynkiem mieszkalnym i

gospodarczym. 
7) Nieruchomość  jest wolna od obciążeń ani też nie jest przedmiotem 

żadnych roszczeń czy zobowiązań, niezasiedlona – pustostan.
8) Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
9) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 83.359,00 PLN ( słownie : 

osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 00/100 zł).
10) Szczegółowych informacji oraz oględzin lokalu można dokonać po 

uprzednim umówieniu się z pracownikiem Nadleśnictwa Nowogard 
( H. Wojnowski ) – tel. 091 3920640 wew. 22 w godzinach od 8 00 do 
1400 do dnia 21.05.2008 roku.

11) Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2008 r. o godz. 1100  w świetlicy 
Nadleśnictwa Nowogard przy ul  Radosława 11 w Nowogardzie.

12) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 4.500,00 PLN.  Wadium może być wnoszone w formie gwa-
rancji bankowej bądź w pieniądzu. W przypadku wnoszenia wadium 
w formie gwarancji bankowej, oryginał gwarancji bankowej winien 
być złożony w sekretariacie Nadleśnictwa Nowogard. W przypadku 
wnoszenia wadium w pieniądzu, środki pieniężne winny być wpłacone  
w kasie Nadleśnictwa Nowogard  bądź na rachunek bankowy Nadleś-
nictwa  Nowogard  - numer konta 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 
w BOŚ w Szczecinie . W przypadku wpłaty  na rachunek bankowy 
Nadleśnictwa za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę obciążenia 
rachunku bankowego Nadleśnictwa Nowogard. Wadium wniesione 
winno być najpóźniej  do godz.1030  w dniu 26.05.2008 r.

13) Osoba, która wygra przetarg na przedmiotową nieruchomość win-
na dokonać zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej  dzień przed datą 
zawarcia umowy sprzedaży.

14) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez 
usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w wy-
znaczonym miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu 
w pisemnym zawiadomieniu, lub nie dokona zapłaty ceny, sprzedający 
odstąpi od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

Nadleśnictwo Nowogard może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z waż-
nych powodów, informując o tym fakcie niezwłocznie w formach właści-

wych dla ogłoszenia przetargu.
Podstawa prawna : art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. 
U. Nr 45 z 2005 r. , poz. 435, z późn. zm.) oraz  rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i 
warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży 
lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie 
Lasów Państwowych (Dz. U. nr 78 poz.532 z 2007 r.) 

Mostek naprawiony
We wtorkowym wydaniu DN pisaliśmy o uszkodzonym mostku w okolicy 

miejscowości Węgorza. Został już naprawiony.

Od kilku tygodni mostek nie miał barierki. Była to pamiątka po szaleją-
cym kierowcy, który pewnej soboty zwyczajnie ją staranował. Brak barierki 
był oczywiście sporym zagrożeniem, ale przez dłuższy czas nikt się tym nie 
zajmował. Jednak po wtorkowym tekście pojawiła się tam ekipa drogowców 
i zamontowała zupełnie nową barierkę. Miłe.

ag

Cała Polska czyta dzieciom
Czwartkowe popołudnie 17 

kwietnia.  Kolejny smutny, ponury, 
deszczowy dzień -wiosenny tylko 
z kartki kalendarza. Co robić w 
takim dniu? Może by poczytać 

lub posłuchać głośnego czytania? 
Ale komu by się chciało wyściubić 
nosa, kiedy za oknem ziąb, deszcz 
i ogóle pogoda jak to mówią -pod 

psem! Ciekawe, czy ktoś dzisiaj za-
wita w progi Biblioteki Publicznej, 
która, jak co tydzień zaprosiła ko-
goś znanego do głośnego czytania?                                                                                           

                   
 Najwytrwalsi pasjonaci na szczęście 

nie zawiedli. Było nas trochę mniej, niż 
ostatnio, ale i tak spora grupka, prze-
ważnie młodszych dzieci przyszła, aby 
posłuchać czytającej w tym  dniu pani 
doktor Marzeny Kargul. Przygotowała 
ona dla słuchających fragment opo-
wiadania pani Anny Onichimowskiej  
pt:”Tajemnica”.  Barwna opowieść o 
Jasiu, którego niezwykłym przyjacie-
lem, ukrywanym w wielkiej tajemnicy 
przed wszystkimi był ślimak. Czy ktoś 
słyszał o przyjacielu ślimaku? Niezwy-
kłe –prawda!?  A może to niezwykłe 

jest próbą powiedzenia nie tylko ma-
łym dzieciom, ale i nam wszystkim, 
iż przyjaźń nie opiera się na tym, kto 
jest jej obiektem, ale tylko na tym, 
czy jest naprawdę szczera. Był to też 
doskonały moment, aby  słuchający 
mogli się pochwalić swoimi przyja-
ciółmi (-zwierzętami.  Przy okazji  
dzieci mogły dowiedzieć się o różnych 
specjalnościach w zawodzie lekar-
skim. Gość tego spotkania przybliżył 
im także swoją specjalność, ponieważ 
jest lekarzem neurologiem. Większość 
z nich pierwszy raz słyszała to słowo. 
Zdziwione były bardzo, iż lekarz po-
sługuje się także młoteczkiem-ale nie 
do wbijania gwoździ, tylko takim do 
badania naszego czucia. Czas minął 
niepostrzeżenie i znów było to udane 
popołudnie. Dzieciaki z zadowolony-
mi minami i z obietnicą, iż pojawią 
się tutaj znów za tydzień, pożegnały 
progi gościnnej  Biblioteki.  Do zoba-
czenia za tydzień i już dzisiaj zapra-
szamy na kolejne czwartkowe czyta-
nie)- NAJBLIŻSZY CZWARTEK 24 
KWIETNIA  GODZ.16.00.                               

          A.Tracz
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W obiektywie  Jana Korneluka   -  Powódź na dziakach os. Radosaw

Udział uczniów I LO w projekcie Opera w pałacach 
Opera Giovanniego Battisty Pergolesiego Służąca panią w ramach projektu Opera w pałacach 

zawita do Kulic. Dzieło  ma być wystawione w 20 najpiękniejszych pałacach, zamkach i dwor-
kach Pomorza Zachodniego. Od kilku dni młodzież z I LO pod kierunkiem choreografa Pana 
Walentynowicza przygotuje taniec barokowy poprzedzający wykonanie opery. 

   Już w czwartek 24 kwietnia br. 
o godzinie 13.00 w byłym dworku 
rodziny von Bismarck w Kulicach, 
który obecnie jest siedzibą Aka-
demii Europejskiej mieszkańcy 
Nowogardu i okolic będą mogli 
obejrzeć operę Giovanniego Bat-
tisty Pergolesiego zatytułowaną 
Służąca panią. Jest to zabawna 
historia służącej, która uknuła 
intrygę i wyszła za swojego pra-
codawcę. To tak zwane intermez-
zo, czyli niewielkich rozmiarów 
wstawka komiczna odgrywana 
między aktami poważnej opery.  
Bohater sztuki to zamożny stary 
kawaler Uberto (Janusz Lewan-
dowski) tyranizowany przez młodą 
i sprytną służącą Serpinę (Joanna 
Tylkowska). Wiecznie głodny, 
bo Serpina nigdy nie pamięta, by 
podać mu śniadanie. Zamykany 
przez nią w domu, postanawia swój 
ciężki los ukrócić, bo przecież żona 
lepiej poprowadzi mu dom niż 

służąca. Serpina uważa, że to ona 
powinna zostać panią Ubertową. 
By przekonać chlebodawcę do 
tego związku, potrzebuje pomocy 
służącego Vespone (Jakub Gwit).
Sympatyczną fabułkę o pokojówce 
łapiącej w małżeńskie sidła pana  
reżyseruje  Ryszard Peryt, wybitny 
inscenizator wszystkich dzieł Mo-
zarta. Kierownikiem  muzycznym 
przedstawienia jest Piotr Deptuch, 
autorem scenografii –Mirosława 
Poślednik.

Całe przedsięwzięcie odbędzie 
się w ramach projektu szczecińskiej 
Opery na Zamku finansowanego z 
Programu Operacyjnego Promocja 
Twórczości ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Do współorganizowa-
nia przedstawienia zaangażowali 
się - przy współudziale Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej 
- mieszkańcy miejscowości, w 
których znajdują się zabytkowe 

obiekty oraz wybrana szkoła. Pała-
ce, zamki i dworki zostały wybra-
ne przy pomocy wojewódzkiego 
konserwatora zabytków i innych 
instytucji dbających o zabytki 
Pomorza Zachodniego. Dzięki 
pomysłowi na spektakle w obiek-
tach zabytkowych, zachowany 
zostanie dworski charakter dzieła 
Pergolesiego. Jego wystawienie 
stanie się również elementem pro-
mującym zarówno zabytek, jak i 
miejscowość, na terenie której się 
znajduje. Naczelnym zadaniem 
tych działań jest aktywizacja i 
integracja społeczności lokalnych 
przy współtworzeniu wydarzenia 
artystycznego. Uczniowie wybranej 
szkoły oraz animatorzy kultury 
przygotowują oprawę spektaklu 
i materiały związane z miejscem 
wystawienia. Samo święto pałacu 
poprzedzone będzie licznymi kon-
kursami plastycznymi, literackimi 
i fotograficznymi. Najlepsze prace 

trafią do katalogu przygotowane-
go przez Operę na Zamku bądź 
do miejscowych mediów ( praca, 
lokalne radio lub TV). 

 Efekt tych działań to również 
taniec barokowy w wykonaniu 
młodzieży z I Liceum Ogólno-
kształcącego w Nowogardzie. 
Spośród wielu chętnych, wybrano 
dziesięcioro uczniów (Joannę 
Augustynek, Magdalenę Kubicką, 
Magdalenę Gan, Monikę Kryst-
kiewicz, Katarzynę Klimas, Da-
wida Gruchałę, Wadima Mysiaka, 
Marcina Olechowskiego Mateusza 
Szubertowskiego i Erwina Suszwe-
dyka oraz rezerwowo Karolinę Guz 
i Miłosza Bacę), którzy pod czuj-
nym okiem instruktora tańca pana 
Walentynowicza ćwiczą menueta i 
gawota. I LO w ramach programu 
Jedynka Jedynkom zaprosiła do 
udziału w przedstawieniu swoich 
kolegów oraz uczniów sąsiedniego 
gimnazjum i szkoły podstawo-
wej. Do Kulic przybędą również 
przedstawiciele lokalnych władz, 
mediów i świata kultury.

informacja z I LO – basiula 
opr. 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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

Sztuka, kultura i 
sprawność fizyzna 
warantem sukcesu 
intelektualnego 
młodzieży 

Od 5 maja 2007 do 29 lutego 2008  
uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych imienia 
Stanisława Staszica w Nowogardzie 
realizowali  Projekt współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach EFS oraz ze środków bu-
dżetu państwa „Szkoła Równych 
Szans”. W projekcie uczestniczyli 
wszyscy uczniowie naszej szkoły. 
Uczniowie wzięli udział w następu-
jących działaniach:

• zajęcia sportowo 
rekreacyjne – koszykówka,
• zimowy obóz narciarski,
• zajęcia sportowe – piłka ręczna,
• zajęcia sportowe – siatkówka,
• taniec sportowy,
• cykl wycieczek poznaj swój kraj,
• warsztaty redakcyjno
-dziennikarskie,
• cykl zajęć  „UCZESTNICTWO 

W KULTURZE”,
• zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze weekendowe 
z języka angielskiego,
• wycieczki realioznawcze,
• warsztaty zawodoznawcze 
ekonomista,
• warsztaty zawodoznawcze 
handlowiec.
Uczniowie brali udział w zajęciach 

sportowych, które prowadzili na-
uczyciele naszej szkoły: Anna Piku-
ła-Bielska, Zbigniew Ceranka, Jerzy 
Stolf i Bartosz Zdanowicz. 

Pan Zbigniew Ceranka prowadził 
zajęcia sportowo rekreacyjne z piłki 
koszykowej, w których brało udział 
15 uczniów naszej szkoły. Ucznio-
wie doskonalili swoje umiejętności 
przez 56 godzin.

Pan Jerzy Stolf prowadził zajęcia 
sportowe z piłki ręcznej, w których 
wzięło udział 20 uczestników, któ-
rzy doskonalili swoje umiejętności 
przez 56 godzin.

Pani Anna Pikuła-Bielska prowa-

dziła zajęcia „tańca sportowego”- 
przez 40 godzin 10 uczestników 
doskonaliło swoje umiejętności ta-
neczne. Dziewczyny zagrzewały do 
gry nasze szkolne drużyny przed 
każdym meczem.

Nauczyciele wychowania fizycz-
nego prowadzili również zajęcia 
sportowe z siatkówki.

Zajęcia odbywały się raz w tygo-
dniu i trwały 120 minut.

Do projektu sportowego przy-
stąpiło przeszło 80 uczniów, którzy 
swoje umiejętności wykorzystali 
podczas uczestnictwa w turniejach i 
sparingach sportowych: 

• 10 uczestników zajęć z Piłki 
Koszykowej wzięło udział 
w turnieju w Szczecinie,
• 10 uczestników zagrało 
w sparingowym meczu Piłki 
Koszykowej w Stargardzie,
• 6 drużyn wzięło udział 
w organizowanym u nas 
w szkole Turnieju Piłki Koszykowej 
Szkół Ponadgimnazjalnych,
• 4 drużyny wzięły udział w Turnie-

ju Piłki Ręcznej w Koszalinie 
( ZSP Nowogard, Gwardia Koszalin, 

Energetyk Gryfino, LO I Koszalin),
• drużyna piłki ręcznej chłopców 
zakwalifikowała się do finału Szkół 
Ponadgimnazjalnych województwa 
zachodniopomorskiego.
Drużyna siatkówki brała udział 
w konkursach i rozgrywkach sportowych:
• I i II miejsce w Turnieju Piłki 
Plażowej chłopców w Nowogardzie,
• IV miejsce w Turnieju Piłki 
Siatkowej chłopców z ZSP w Goleniowie
• IV miejsce w Turnieju Piłki 
Siatkowej w ZSO w Nowogardzie,
• III miejsce w Turnieju Mikołajko-
wym w ZSP w Nowogardzie, 
najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrano Łukasza Noska 
– zawodnika ZSP Nowogard
• III miejsce w Finałach 
Wojewódzkich ZSZ,
• II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej
w Gryficach.
10 uczennic  z grupy tańca sportowe-

go pojechało do Goleniowa na Turniej 
piłki nożnej i umiliło swoim występem 
bardzo zaciętą rywalizację.

Pan Zbigniew Ceranka oraz Pan Bar-

tosz Zdanowicz w dniach 6 stycznia do 
13 stycznia 2008 roku prowadzili obóz 
narciarski  w Przesiece dla uczniów na-
szej szkoły. Na obóz narciarski pojechało 
18 uczniów, którzy przez tydzień dosko-
nalili umiejętność jazdy na nartach oraz 

poznali zasady udzielania pierwszej po-
mocy w górach. 

W ramach projektu nasza szkoła mia-
ła możliwość zakupienia nowych strojów 
dla zawodników oraz piłki do gry w ko-
szykówkę.

HOROSKOP
Baran - Huśtawka nastrojów od depresji do euforii. Najlepiej niczego nie 

zaczynaj i zaufaj intuicji. W dobry nastrój wprowadzi Cię szybka poprawa 
dochodów, natomiast samotne Barany dosięgnie strzała Amora.

Byk - W najbliższych dniach Mars pobudzi Twoją aktywność. Działaj ener-
gicznie, tym bardziej, że awans masz w zasięgu ręki. Wystrzegaj się zazdrosnych 
Wodników, ponieważ mogą pokrzyżować Ci plany.

Bliźnięta - Zapowiadają się romantyczne dni. Przeżywając chwile uniesień, 
nie zapomnij o ważnym spotkaniu. Rzetelnie przygotuj się do niego, a wszystko, 
czego się podejmiesz zakończy się sukcesem. Zatem Powodzenia!

Lew - Zapowiada się hossa w interesach. Ktoś bardziej doświadczony doradzi 
Ci, w co zainwestować. Możesz z powodzeniem zagrać w totolotka. W weekend 
nabieraj sił, bo życie przyniesie nowe wyzwanie.

Panna - Od poniedziałku znów będzie Ci sprzyjać Wenus. Praca znajdzie 
się na dalszym planie, a swój wolny czas przeznaczysz na randki i flirty. Przed 
Tobą dni pełne romantycznych uniesień.

Waga - Przygotuj się na duży sukces! Wyjazdy zawodowe mogą niebawem 
zaowocować ofertą pracy z zagranicy. Szykują się nowe znajomości. Nie zapo-
mnij spytać o zdanie ukochanego.

Skorpion - W najbliższym tygodniu praca da Ci satysfakcję. Spotkasz się z 
uznaniem Twego szefa. Przed Tobą okres dobrej passy zawodowej i realizacji 
ambitnych planów.

Strzelec - Przyjazne Ci planety pomogą w odzyskaniu uczuć sympatii z cza-
sów młodości. Warto więc umówić się na romantyczną kolację. Czas upłynie 
Wam bardzo miło. Wkrótce połączy Was uczucie.

Koziorożec - Gwiazdy wróżą dłuższe wojaże po kraju. Zawarte podczas 
nich znajomości ułatwią Ci realizację niektórych planów. Przychylny Merkury 
zapewni Ci nie tylko sukcesy w podróżach, ale i w sprawach zawodowych.

Wodnik - Słońce wciąż dodaje Ci energii. Dobry okres na zawarcie umów 
i kontraktów. Dotrzymaj jednak obietnic. W sobotni wieczór zapowiada się 
romantyczna kolacja we dwoje.

Ryby - Osoby spod tego znaku cieszyć się będą niesamowitym powodzeniem 
w miłości. Wspólnie spędzone wiosenne chwile zbliżą zakochanych do siebie. 
Natomiast samotne Ryby nawiążą obiecującą znajomość. 

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE : 
Lekcja przedsiębiorczości w Urzę-

dzie Miasta i Gminy w Nowogardzie

 17 kwietnia 2008 uczniowie klasy 
III Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych udali się do 
Urzędu Miejskiego na lekcję przed-
siębiorczości. Lekcja poświęcona 
była „Zakładaniu firmy od A do Z”. 
Pani Krystyna Dwornik, pracow-
nik wydziału Rozwoju Lokalnego i 
Funduszy, przeprowadziła uczniów 
przez całą procedurę zakładania 
firmy. Wyjaśniła wszystkie „mity” 
na temat działalności gospodarczej 

oraz odpowiedziała na wszystkie 
pytania nurtujące uczniów. Teoria 
została podparta praktyką, ucznio-
wie wypełniali wniosek zgłaszający 
rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, otrzymali także pozostałą 
kompletną dokumentację związaną 
z zakładaniem firmy. Pozyskali rów-
nież wiedzę na temat gromadzenia 
kapitału, jak i dofinansowania z UE. 

Lekcja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, bo pokazała, że for-
malności nie są wcale takie trudne. 
Mamy nadzieję, że współpraca na-
szej szkoły z Urzędem Miasta i Gmi-
ny nie zakończy się na jednej lekcji.   
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Naprawa i konserwacja podwozi
Mechanika i blacharstwo

spawanie plastików

Michał Jankowski
Wojtaszyce 37

 Tel. 0788 667 958, 661 283 227

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zatrudnię mechanika 
samochodowego 

w Goleniowie
- atrakcyjne zarobki
Tel. 0601 085 199

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 

szuka do wynajęcia 
od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06, 
               602 697 061.

Organizujemy 
kursy 

dla kierowców-operatorów 
wózków jezdniowych  z 
napędem silnikowym 

(wózki widłowe)
Najbliższy kurs rozpoc-

znie sie dnia 06.05.2008 r. 
Szczegółowe informacje i 

zapisy na kurs pod nr 
tel. 0913927467, 

Serdecznie zapraszamy!

„FINANS-BUD”
Finanse i Budownictwo

• Produkty kilku Banków 
   w jednym miejscu 
• Skup • Sprzedaż • Zamiana AUT
• Usługi Remontowo – Budowlane

Pl. Wolności 9 pok. 7a
Tel. 695 770 724

Wspólnota Mieszkaniowa 
zleci następujące prace 

remontowe: 
- remont balkonów 

- ocieplenie stropów 
tel. kont. 6626381955, 508301854

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128 ram
Dysk:      120 Gb (40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

Tel. 0 781 085 520

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

ZATRUDNI NA STANOWISKO 
Kierownika Robót Sanitarnych inżyniera 

lub technika budowlanego 
z doświadczeniem oraz znajomością obsługi komputera 

i programu kosztorysowania.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie 

w biurze “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy

1. inż. Łukasz Dzikowski  - telefon 091 57 92 639, kom. 695 657 446
2. Lucyna Warian  - telefon 091 57 92 651
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę pod każdą budo-

wę w Wojcieszynie pow. 30 arów. 
697 987 825.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 5788 M KW 
I 6883 M KW PRZY UL. W. REY-
MONTA I A. ASNYKA (NOWO-
GARD). 603 669 427.

• Zamienię trzypokojowe mieszkanie na 
wsi na kawalerkę na parterze w Nowo-
gardzie. Tel. 667 691 304.

• Zdecydowanie kupię mieszkanie 3 lub 
2 pokojowe. Tel. 606 612 196.

• Mieszkanie 40 m kw, 2 pok., kuchnia, 
łazienka, z działką i bud. gospod. w 
otoczeniu zieleni w Dobrej Now. zde-
cydowanie za 62,000 do negocjacji. 
501 307 666.

• Mieszkanie 40 m kw – 2 pok., kuchnia, 
łazienka z działką w Redle k/Nowo-
gardu, 38 000, do kapitalnego remon-
tu. 502 103 432.

• Nowogard na wyjeździe na Stargard 
działkę inwestycyjną 2 razy po 1,50 ha 
przy lesie, 17 zł/ m kw. 889 133 882.

• Tanio sprzedam kilka hektarów okol. 
Ostrzycy. 502 103 432.

• Pomieszczenia biurowe po remoncie 
do wynajęcia, budynek firmy OKNO, 
ul. 3 Maja 31. Tel. 091 39 21 277.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
60 m kw, I piętro plus garaż, centrum. 
Tel. 094 366 15 45, 608 628 776.

• Na dogodnych warunkach odstąpię 
sklep z art. przemysłowymi w Domu 
Rzemiosła. Tel. 604 10 99 31.

• Kupię garaż na os. Gryfitów. Tel. 
501 141 655.

• Sprzedam dom na wsi do remontu, 30 
arów, zabudowania gospodarcze. Tel. 
503 84 84 35, 091 39 21 988.

• Do wynajęcia w Świerczewie kon-
tener do celów handlowych. Tel. 
609 464 827.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 
z meblami, + AGD, „centrum”. Tel. 091 
39 25 969, 695 518 581.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. Tel. 
516 310 809.

• Sprzedam działkę budowlaną, ul. 
Ogrodowa 25, działka nr 157/21, 787 
m kw, uzbrojona, cena 73 tys. zł. Tel. 
600 051 961. 

• Zamienię mieszkanie własnościowe 51 
m kw na większe w domku. Tel. 091 39 
27 277.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 

65R15 GOODRICH, przebieg 5000 
km, cena 850 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel), 6 biegów, kolor 
bordowy metalik, rok. prod. 12.2004, 
model 2005 (po liftingu), przebieg 
93000km, książka serwisowa, pierw-
szy właściciel w Polsce i w Niemczech, 
sprowadzony luty 2008, opłacony, za-
rejestrowany w Polsce, OC do 08.2008, 
przegląd do 02.2009. Zadbany, bezwy-
padkowy, nie wymaga żadnego wkła-
du finansowego. Nowe tarcze i klocki 
hamulcowe, olej, filtry. Wyposaże-

nie: ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby, 
el. podgrzew. lusterka, RO/CD/Mp3 
sterowane przy kierownicy, alarm, 
immobiliser, wspom. kierow., reg. kie-
row., reflektory soczewkowe, zestaw 
głośnom. NOKIA, halogeny, relingi, 
roleta bagażnika, ciemne wnętrze, alu-
felgi + nowe opony letnie, drewniane 
wykończenia, komputer pokładowy, 
centralny zamek z pilotem, klimatro-
nik dwustrefowy. Cena do negocjacji. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Renault Laguna, 2001 r., 
1,9 DCI, bogate wyposażenie, stan 
bardzo dobry, cena 26 800 zł. Tel. 
503 039 764.

• Sprzedam naczepę Trailor, rok prod. 
1989, ładowność 2,600 kg, OC i 
przegląd ważny do 08.2008 r., po ka-
pitalnym remoncie, oplandekowa-
na, cena 12 500 zł do negocjacji. Tel. 
661 879 011.

• Renault 19, 1993 r. – sprzedam wszyst-
kie części. Tel. 602 652 381.

• Sprzedam Fiat 126p, pierwszy właści-
ciel, garażowany, cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 20 483.

• Sprzedam części do Mazdy 323f od 
roku 89 do 94. Tel. 782 490 930.

• Sprzedam przyczepę 10 ton (SZAP 
10). Tel. 608 356 697.

• Sprzedam Audi 80 B4, 1994 r., grafito-
wy metalik, 1,9 TDI, moc 90 KM. Tel. 
784 551 478.

ROLNICTWO  
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 

603 353 789.
• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 

513 100 901.
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.
• Potrzebny mężczyzna do pracy w go-

spodarstwie rolnym. Tel. 502 85 35 73.
• Sprzedam prosiaki. 781 441 089, 

091 419 10 76.
• Sprzedam maskę do C – 360 i dwa 

błotniki tylne, cena 350 zł. Tel. 
781 441 089.

• Sprzedam tucznika na ubój. Tel. 091 
39 25 812.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – moż-
liwość dojazdu do klienta. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki 
zakres – również umowne podwyko-

nawstwo. Tel. 0696 757 393.
• Przecieranie drzewa, dłużyca tra-

kiem taśmowym, sprzedaż łat, de-
sek i krokwi, usługi koparką. 091 39 
18 689, 517  219 627.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Rozliczenia PIT. 694 281 784.
• Usługi remontowe – malowanie, 

szpachlowanie, panele podłogowe, 
glazura, itp. Tel. 72 22 93 860.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
inncyh. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Problem z komputerem? 667 474 521.
• Przewozy bryczką na śluby i inne im-

prezy. Tel. 605 85 80 85.
• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Usługi budowalne, remonty, wykoń-

czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, ma-
lowanie, szpachlowane, stawianie ścian 
płyty kartonowe, ocieplanie poddaszy, 
panele, itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• PIT-y 25 zł/deklaracja. Tel. 
695 770 724.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• Angielski. 0501 350 107.
• Usługi wykończeniowo – remontowe 

(płytki, panele, malowanie, itp. ). Tel. 
66 77 84 333.

• Dekarsko – blacharskie, docieplenia, 
regipsy, fachowo i solidnie, długolet-
nia praktyka w zawodzie, budynki 
referencyjne. Tel. 508 170 846.

• Wykonam roboty mini koparką: wy-
kop pod fundamenty, kable, itp. Tanio, 
fachowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Kucharz, obsługa wesel. Tel. 
600 051 961.

• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-
wanie, hydraulikę, wycinka – prze-
cinka drzew i krzewów, spulchnianie 
glebogryzarką i zakładanie trawników. 
Kontakt tel. kom. 600 653 124.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne emerytki do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go w Goleniowie. Atrakcyjne zarobki. 
Tel. 0601 085 199.

• Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchen-
na do restauracji Oskar. Tel. 091 39 
20 091, 602 474 266.

• Zatrudnię kucharkę z doświadcze-
niem. 663 412 054. 

• Praca dla fryzjerki (a) w Nowogardzie. 
Tel. 091 39 25 394 po godz. 18.00.

• Przyjmę do pracy panią na 2-3 dni 
w tygodniu, głównie do sprzątania 
domu, czasem do ugotowania obiadu, 
wiek 40 – 50 lat. Tel. 091 39 22 072.

• Przewóz materiałów budowlanych, 
rozładunek HDS. Tel. 603 633 610, 
609 124 162.

• Przecieranie drzewa, dłużycy tra-
kiem taśmowym do 6 m, belki, łaty, 
krokwie, deski. Tel. 782 490 850 lub 
785 158 728.

• Szukam dorywczej pracy, prawo jazdy 

kat. B. Tel. 601 230 332.
• Zatrudnię kosmetyczkę. 607 921 435.
• Zatrudnię kelnerkę. Tel. 0600 811 404.
• Firma zatrudni pracowników do ro-

bót drogowych z doświadczeniem 
zawodowym, mile widziane prawo 
jazdy B, C lub T. Tel. 091 39 26 824, 
606 879 329.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_
lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysoko-
ści, do mieszkania, dmku, warsztatu, 
Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunk-
cyjne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, 
gwarancja serwisowa, ekonomiczne, 
tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe ga-
baryty, moc 18-21 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, abru, 
gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 
0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, fir-
my niemieckiej Vaillant, 130,160,190 
litr., stojące, idealne gdy są 2-4 ła-
zienki, kuchnie – to komfort cie-
płej wody w domu, koszt 40 zł/ m-c, 
serwisowane cena 1000 zł. Tel. 0691 
686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ), DRZWI POKOJOWE 4 SZT.
BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE DO 
MIESZKANIA W BLOKU - CENA 
30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam urządzenie do kremowa-
nia miodu. Tel. 091 39 110 18, 0669 
124 259.

• Sprzedam drzewo do kominków – 
brzoza. 793 610 425.

• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 
513 100 901.

• Rowery stan bardzo dobry tanio sprze-
dam. 663 600 601.

• Sprzedam tanio tapczan. Tel. 
503 775 811.

• Sprzedam sofę dwuosobową, rozkłada-
na, na sprężynach, ze skrzynią na po-
ściel, niezniszczona, bardzo wygodna, 
wym. 110x190 cm. Tel. 601 230 332.

• Sprzedam wózek wielofunkcyjny 
„Dorian Kros” plus folia, parasolka, 
nosidełko, stan bardzo dobry. Tel. 
663 643 110.

• Zgubiono legitymację studencką Nr 
562969 Politechniki Koszalińskiej na 
nazwisko Marek Sosnowski Nowo-
gard. Uczciwego znalazcę proszę o 
kontakt 091 39 26 824.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 21.04.2008r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik więzienny
3. Księgowa
4. Robotnik budowlany
5. sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. spawacz, tokarz
8.  Instruktor jazdy kat. B
9. Osoba do punktu optycznego
10. osoba do obsługi sprzętu fitness
11. Kosmetyczka
12.  Asystentka ds. kadrowych
13.  Stolarz, pomocnik stolarza
14.  z-ca kierownika magazynu
15.  Ślusarz – mechanik maszyn
16. Mechanik samochodów  

osobowych

   OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice),  
(Goleniów)

2. Wychowawca – terapeuta   
(Radowo – Małe)

3. Traktorzysta, mechanik maszyn 
rolniczych, dojarz ( Pucice )

4. Przedstawiciel Ubezpieczenio-
wo – finansowy (woj. Zachod-
niopomorskie)

5.  Mechanik – konserwator  
(Szczecin – Dąbie)

6.  Menagera, przedstawiciel 
handlowy ( woj.zachodniopo-
morskie )

                                          
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 obo-
wiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodaw-
cy o wolnych miejscach zatrudnie-
nia lub miejscach przygotowania 
zawodowego. Informując o wol-
nych miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania zawo-
dowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskrymi-
nujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, pochodzenie etniczne, na-
rodowość, orientację seksualną, 
przekonania polityczne i wyzna-
nie religijne lub względu na przy-
należność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powie-
rzeniem jej innej pracy zarobko-
wej jest obowiązany uzyskać od 
niej pisemne oświadczenie o po-
zostaniu lub nie pozostaniu w re-
jestrze bezrobotnych  poszukują-
cych 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, właś-
ciwy powiatowy urząd pracy o za-
trudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierze-
niu jej innej pracy zarobkowej
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Halowa liga LZS

Finał już w środę
Już w najbliższą środę w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

odbędzie się ostatnia kolejka halowej ligi LZS. Gdyby prowadząca w tabeli 
Ostrzyca nie wygrała tych rozgrywek byłaby to prawdziwa sensacja.

Terminarz sprawił, że lider z 
Ostrzycy w ostatniej kolejce zmie-
rzy się z outsiderem rozgrywek z 
Żabowa. Nawet remis byłby wielką 
niespodzianką. Właśnie na nią po-
zostaje liczyć drugiemu w tabeli Wy-
szomierzowi, który też ma przed sobą 
raczej łatwe zadanie, jakim jest mecz 
z szesnastą w tabeli Dąbrową. Wiele 
więc wskazuje, że kwestię pierwszych 
dwóch lokat mamy rozstrzygniętą. 
Więcej niewiadomych jest przy ob-
sadzie ostatniego miejsca na podium. 
Jak na razie trzecie miejsce należy 
do Wołowca, który zagra z tracącym 
do niego zaledwie dwa punkty Oso-
wem. Często jednak jest tak, ze gdy 

dwóch się bije tam trzeci korzysta. 
Tym trzecim może być Błotno, który 
mając jeden punkt straty do Wołow-
ca zagra z przedostatnim w tabeli 
Wierzbięcinem.

Początek meczów o godzinie 18.30.
Zestaw par:
18.30 Wojcieszyn – Nowogard,
18.42 Wołowiec – Osowo,
18.54 Wierzbięcin – Błotno,
19.06 Dąbrowa – Wyszomierz,
19.18 Żabowo – Ostrzyca,
19.30 Długołęka – Słajsino,
19.42 Jarchlino – Oldboje,
19.54 Karsk – Kulice,
20.06 Sikorki – Miętno.

Andrzej Garguliński

W środę z Kluczevią 
Na zadane w piątkowym wydaniu 

pytanie czy Pomorzanin zagra w 
Trzcińsku – Zdroju odpowiedź jest 
negatywna. Pogoda znowu wygrała 
i mecz z Orłem został odwołany. To 
już trzecie przełożone spotkanie tej 
wiosny. Na pocieszenie w najbliższą 
środę zacznie się nadrabianie zaległo-
ści. Pomorzanin na własnym boisku 
zagra z Kluczevią Stargard mecz, 
który według terminarza miał się 
odbyć 12 kwietnia. 

Kluczevia jest jednym z kandy-
datów do spadku, ale mimo to wy-
przedza nasz zespół o dwadzieścia 
punktów. Aktualnie zajmuje trzy-
nastą pozycję w tabeli. Wiosną nie 
wygrała jeszcze meczu przegrywając 
u siebie z Mieszkiem Mieszkowice 
i Stalą Lipiany. Stać ją było za to na 
niespodziankę, jaką z pewnością był 
wyjazdowy remis z liderem Hutni-
kiem Szczecin.

Początek spotkania o godzinie 17.30.
Andrzej Garguliński

Brydżyści Pomorzanina mistrzami W Drawsku na podium
UKS „TRÓJKA” Nowogard brał także udział w Ogólnopolskim Turnieju 

Koszykówki Młodziczek w Drawsku zajmując trzecie miejsce.

W turnieju, poza Trójką, wzięło 
udział sześć zespołów. Nasze za-
wodniczki zaczęły od przegranej z 
Kusym Szczecin 31:86 (6:27, 12:24, 
4:17, 9:18). Później przyszły trzy 
zwycięstwa: z Kotwicą Kołobrzeg 67 
:52 (21:16, 22:13, 14:13, 10:10), z AZS 
Gorzów  56:38 (17:9, 15:8, 19:9, 8:12) i 
będące jednocześnie ligowym spotka-
niem z zespołem Mini Gier Radowo 
61:38 (o tym spotkaniu szerzej pisze-
my obok). W kolejnym meczu Trójka 
nie sprostała gospodarzom turnieju 
przegrywając 43:67 (5:10, 10:21, 
13:16, 15:25). W ostatnim turniejo-
wym spotkaniu nasze zawodniczki 
pokonały 16 Koszalin 42:37 (7:16, 
10:8, 9:6, 16:7) i ostatecznie uplaso-
wały się na trzecim miejscu. Turniej 
wygrał Kusy Szczecin.

„Udział w Turnieju był bardzo poży-
teczny. Mecze z zespołami starszymi o 

rok przyniosły aż cztery zwycięstwa, co 
jest bardzo dobrym wynikiem. Szcze-
gólnie cieszy zwycięstwo z Koszalinem, 
z którym wcześniej w lidze dwa razy 
przegraliśmy. To oznacza, że nasza 
praca idzie w dobrym kierunku. W 
turnieju wyróżniona została Klaudia 
Sosnowska.” – powiedział trener Rafał 
Rożek.

Udział w Turnieju dofinansowany 
został ze środków Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, za co Trójka serdecz-
nie dziękuje.

Andrzej Garguliński
Końcowa kolejność

1. Kusy Szczecin
2. Olimpijczyk Drawsko
3. „TRÓJKA” Nowogard
4. 16 Koszalin
5. Mini Gier Radowo 
6. AZS Gorzów
7. Kotwica Kołobrzeg

Klubowa para sekcji brydża spor-
towego Pomorzanina Nowogard 
Marian Siwy i Roman Szlachetka 
zwyciężyli w rozgrywanym w minio-
ną sobotę turnieju zdobywając tytuł 
mistrza województwa zachodnio-
pomorskiego w brydżu sportowym 
parami. Zwycięstwo było zdecydo-
wane, wygrali w obu sesjach turnieju 
finałowego osiągając łączny wynik 66 
% możliwych do zdobycia punktów i 
wyprzedzili drugą w klasyfikacji parę 
o 7,43 %. W pokonanym polu po-
zostawili 21 duetów wyłonionych w 
uprzednio rozgrywanych rejonowych 
turniejach kwalifikacyjnych. 

Marian Siwy i Roman Szlachetka 
wśród nowogardzkich brydżystów 
legitymują się najwyższym tytułem 
brydżowej klasyfikacji „Mistrza 
międzynarodowego”. W dorobku 
sportowym Mariana Siwego jest to 
już drugi tytuł mistrza wojewódz-
twa. 25 lat temu grając w parze z 
Romanem Jaśkiewiczem zdobyli tytuł 
mistrzów ówczesnego województwa 
szczecińskiego. Warto dodać jeszcze, 
że obecnie nowogardzka drużyna 
brydża sportowego walczy o wejście 
do II ligi, na co ma spore szanse.

jk

Trójka tuż za podium
Młode koszykarki z UKS Trójka zakończyły sezon plasując się na czwartej 

pozycji. 
W przedostatnim meczu podejmo-

wały lidera rozgrywek, zespół Kusego 
Szczecin. Rywalki pokazały, ze prze-
wodzą w tabeli w pełni zasłużenie 
i pokonały Nowogardzianki 98:41 
(24:2, 24 :10, 30:14, 20:15). „Kusy 
Szczecin to zespół poza naszym zasię-
giem. Myślę, że nawet na grę w finale 
Mistrzostw Polski- jest poukładany, 
wysoki i mocny fizycznie.” – ocenił po 
meczu trener zespołu Rafał Rożek.

W ostatnim meczu sezonu Trój-
ka walczyła z zespołem z Radowa 
Małego. Zwycięstwo nie było łatwe 
i zostało wywalczone po ciężkim 
meczu. „Długo nie mogliśmy wejść 
we właściwy rytm – niecelne rzuty 

powodowały nerwówkę oraz niepo-
trzebne faule. Bardzo wiele zależy 
od głów zawodniczek – w 3  kwarcie 
wystarczyło parę celnych rzutów i ze-
spół w końcu zaczął grać to co umie. 
Wyszliśmy na prowadzenie, którego 
nie oddaliśmy do końca meczu. Gra-
tuluję zawodniczkom.” – powiedział 
trener zespołu. Mecz zakończył się 
zwycięstwem Trójki 63:47 (9 :20, 
13:15, 29:10, 12:2)

Starty w Zachodniopomorskiej 
Lidze Koszykówki Młodziczek dofi-
nansowane były ze środków Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie.

Andrzej Garguliński

Udany debiut młodych koszykarek
W miniony weekend w Drawsku Pomorskim zadebiutowały młode koszy-
karki UKS Trójka Nowogard rocznika 1997 i młodsze. W sobotę i niedzielę 
rozegrały one mecze z rówieśniczkami z Olimpijczyka Drawsko Pomorskie 
odnosząc 2 zwycięstwa.

W pierwszym spotkaniu nie dały 
szans rywalkom wygrywając 43:29. 
Pierwsze trzy kwarty zakończyły 
się wynikami 16:7, 6:4, 15:6 i do-
piero w ostatniej, będąc pewnymi 
zwycięstwa nasze zawodniczki dały 
wygrać rywalkom 6:12. Drugi mecz 
również zakończył się zwycięstwem 
Trójki, tym razem 34:25 (10:4, 12:4, 
10:4 2:13).
Nasz zespół wystąpił w składzie: 
Sarzyńska Agnieszka (nr 4), Wasiak 
Patrycja (nr 5), Langner Sylwia (nr 
6), Antczak Kasia (nr 7), Bartnicka 
Patrycja (nr 8), Andrysiak Laura (nr 
9), Łachmanowicz Ala (nr 10), Do-
lot Laura (nr 11), Wilińska Hania 
(nr 12), Wieczorkiewicz Marika (nr 
13), Kosior Oliwia (nr 14), Korpa 

Karolina (nr 16), Lelowska Justyna 
(nr 17), Trenerem zespołu jest Łu-
kasz Podemski a kierownikiem Ro-
żek Rafał.
Dziewczęta są uczennicami SP 1, SP 
2, SP 3 Nowogard oraz SP Strzelewo. 
Rocznik ten poprzez turnieje regio-
nalne oraz mecze sparingowe przy-
gotowuje się do startu w  XXX Ogól-
nopolskim Turnieju Mini-Kosza 
„DZIEŃ DZIECKA ‘2008” , który 
odbędzie się w Poznaniu w dniach 
30.05. – 1.06.2008 r.
Wyjazd na zawody wsparł finanso-
wo nowogardzki Urząd Miejski, za 
co zawodniczki i trenerzy serdecz-
nie dziękują.

Andrzej Garguliński
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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

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

SP 2 

Już jesteśmy czytelnikami
W dniu 2.04.2008 w bibliotece 

szkolnej SP 2 odbyło się uroczyste 
pasowanie uczniów na czytelników 
. Dzieci przybyły wraz ze swoimi 
wychowawcami . Podczas spotkania 
pierwszoklasiści zostali zapoznani 
z regulaminem biblioteki, zasadami 
korzystania z księgozbioru oraz 
prośbą o książki. Dowiedzieli się o 
lekturach dla kl l oraz bajkach , baś-
niach i wierszykach . Mieli również 
okazję obejrzeć przedstawienie w 
wykonaniu uczennic z kl IV b , któ-
re wcieliły się w postaci policjanta , 
strażaka , bibliotekarki ...

Głównym punktem spotkania było 
uroczyste przyrzeczenie przez dzieci 
z kl l , po którym p. bibliotekarka 
pasowała każdego ucznia wielkim 
piórem pawim , na czytelnika biblio-
teki szkolnej . Dla podkreślenia tak 
ważnego wydarzenia w życiu klasy 
; na ręce wychowawców wręczono 
pamiątkowy dyplom pasowania 
natomiast czytelnicy otrzymali za-
kładki do książek . Pierwsza wizyta 
najmłodszych uczniów w bibliotece 
zakończyła się wypożyczeniem sa-
modzielnie wybranej książki.

Inf.własna

Przedszkole nr 1

Bo to bardzo ważna rzecz, 
żeby zdrowe zęby mieć!

Przedszkole  Nr  1 od kilku lat 
współpracuje z Rejonowym Zarzą-
dem PCK w Nowogardzie. W ramach 
współpracy z PCK w przedszkolu 
działa KLUB WIEWIÓRKA , który 
uczy dzieci dbania o higienę osobistą i 
higienę  jamy ustnej. W TYGODNIU 
ZDROWIA  dzieci 5 i 6 letnie uczest-
niczyły w  pogadance pt „ Jak dbać o 
zęby” przygotowanej przez starsze 
koleżanki ze Szkolnego Koła PCK  
przy Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie. Dzieci obejrzały film w 
jaki sposób dbać o zęby oraz 
brały udział w ćwiczeniach 
praktycznych prawidłowego 
mycia zębów. Jednym z wa-
runków zdrowych zębów jest 
dokonywanie przeglądów 
zębów u lekarza dentysty.  
Nasze przedszkole odwie-
dziła lekarz stomatolog pani 
Krystyna Szeronos. Spot-
kanie dzieci z panią lekarz 
stomatologii  dało dzieciom 
możliwości uzyskania odpo-
wiedzi na wiele pytań. Dzieci 

wiedzą, dlaczego należy myć zęby, jak 
należy prawidłowo je myć, dlaczego i 
jak często należy chodzić do dentysty, 
oraz jakie mogą być następstwa zanie-
dbania higieny jamy ustnej. 

Dyrektor, Pracownicy i Dzieci z 
Przedszkola nr 1 w Nowogardzie 
serdecznie dziękują za współpracę 
opiekunowi koła PCK pani Marzenie 
Kijowskiej i  lekarzowi stomatologii 
pani Krytynie Szeronos

Alina Klimaszewska
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czytaj na s. 6

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

SALON SPRZEDAŻY 
DETALICZNEJ “HURTPOL”
NOWOGARD MŁYNARSKA 1A

ZAPRASZA NA PROMOCJĘ Z CER-
SANITEM

SZCZEGÓŁY S. 12  

REKLAMA REKLAMA

Wielkie kolarstwo 
znów w Nowogardzie
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KALENDARIUM
25 KWIETNIA
Imieniny: Anian, Arminiusz, 
Ewodia, Ewodiusz, Filon, 
Filona, Franciszka, Hermo-
genes, Jarosław, Kaliksta, 
Kalista, Marek, Markusław, 
Radociech, Rustyk, Rustyka, 
Stefan i Włodzimira.
• Międzynarodowy Dzień 
Sekretarki

26 KWIETNIA
Imieniny: Artemon, Aureliusz, 
Dominik, Grzegorz, Klaudiusz, 
Klet, Lucydiusz, Erwina, Marce-
lin, Marcelina, Maria, Mariusz, 
Marzena, Paschazy, Piotr, Ry-
szard i Spycimir
• 1945 po ofensywie radzie-
ckiej zdobyto Szczecin.
• Międzynarodowy Dzień Włas-
ności Intelektualnej (od 2001)

27 KWIETNIA
Imieniny:  Anastazy, An-
drzej, Antym, Bożebor, Feli-
cja, Feliksa, Jakub, Jan, Józef, 
Kanizjusz, Marcin, Ożanna, 
Piotr, Sergiusz, Teodor, Teofil, 
Tertulian, Tertuliana, Zyta i 
Żelimysł
• Światowy Dzień Rysunku 
Graficznego (od 2000)

28 KWIETNIA
Imieniny:  Achacjusz, Acha-
cy, Afrodyzja, Afrodyzjusz, 
Afrodyzy, Arystarch, Dydym, 
Dydymus, Joanna, Ludwik, 
Marek, Maria, Menander, Pam-
fil, Paweł, Patrycjusz, Patrycy, 
Patryk, Piotr, Przybycześć, Teo-
dora, Waleria i Witalis 
• 1939 - Niemcy wypowie-
działy polsko-niemiecki 
układ o nieagresji.
• Międzynarodowy Dzień 
Pamięci Ofiar Wypadków 
w Pracy

REKLAMA

Czy 
sprzedawać 
lokale 
użytkowe?
W miniony piątek w hotelu OSKAR 
odbyła się dyskusja „Czy Gmina po-
winna sprzedać lokale użytkowe?”. 
Inicjatorem spotkania było Stowa-
rzyszenie Forum Rozwoju Gospo-
darczego Ziemi Nowogardzldej. 
Był to odzew na trwającą w Radzie 
Miejskiej debatę nad formą sprze-
daży oraz przyznania pierwszeństwa 
w nabywaniu lokali użytkowych i 
handlowych ich dotychczasowym na-
jemcom.
Dyskusji przewodniczył Prezes Sto-
warzyszenia, Pan Stanisław Ryn-
kiewicz. Na spotkaniu obecni byli 
członkowie stowarzyszenia, radni 
Rady Miejskiej oraz najemcy komu-
nalnych lokali użytkowych i handlo-
wych.
Wypracowane w wyniku dyskusji 
stanowisko zostało jednogłośnie 
przyjęte i przekazane władzom sa-
morządowym. A oto jego treść:
1.   Najemcy wyrażają chęć nabycia 
najmowanych lokali użytkowych i 
handlowych.
2.   W przypadku sprzedaży dla każ-
dego lokalu należy wykonać indywi-
dualny operat szacunkowy.
3.  Najemcy oczekują umożliwienia 
zakupu użytkowanych lokali w dro-
dze bez przetargowej i na raty.
4.   Procedura sprzedaży powinna 
być uruchamiana na wniosek najem-
cy.
Mamy nadzieję, że prezentowane 
stanowisko wzmocni wolę władz sa-
morządowych co do sprzedaży lokali 
użytkowych i handlowych, co z pew-
nością przyczyni się do wzajemnych 
korzyści.

Opr.LMM

Szanse Bezdroży Gmin                                                                     

  Będą pieniądze dla Gminy 
Nowogard
W dniu 18 kwietnia br. przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – 
Zastępca Burmistrza Artur Danilewski 
i Kierownik Wydziału Rozwoju Lokal-
nego i Funduszy Tobiasz Lubczyński 
uczestniczyli w konwencie wójtów i 
burmistrzów z powiatu goleniowskie-
go, który poświęcony był podejmo-
wanych działań w ramach programu 
LEADER +. Organizatorem konwentu 
było Stowarzyszenie Szanse Bezdro-
ży Gmin Powiatu Goleniowskiego, 
a gospodarzem Gmina Maszewo.                                                                           
Program obejmował sprawy organi-
zacyjne (m.in. zmiany w statucie LGD 
zmierzające do nadania jej statusu 
Organizacji Pożytku Publicznego oraz 
ustalenia zasad finansowania LGD do 
czasu uzyskania środków z PROW, 
oraz pokrycia kosztów niekwalifiko-
wanych) 
Podczas ustalania podziału środków 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
wywiązała się burzliwa dyskusja, któ-
ra trwała wiele godzin. Władze gmin 
powiatu goleniowskiego w ostatecz-
ności doszły do kompromisu, dzieląc 
środki na sześć gmin, cztery osie prio-
rytetowe ( Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej, Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Od-
nowa i rozwój wsi, Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju), w okresie 
od 2009 r. do 2015 r. Każda z gmin 

będąca członkiem Stowarzyszenia 
Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Go-
leniowskiego będzie mogła wykorzy-
stać w ramach w/w czterech osi kwotę 
1 233 452 zł. Dla gminy Nowogard 
dokonano podziału na podstawie an-
kiet wypełnionych przez mieszkań-
ców wsi, oraz radnych. Po drobnych 
korektach władze miasta zdecydowa-
ły o następującym podziale środków:  
- Oś 3 Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej – 125 000 zł 
- Oś 3 Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw – 125 000 zł 
- Oś 3 Odnowa i rozwój wsi -  563 452 zł 
- Oś 4 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju – 420 000 zł  
Olbrzymią trudność w podziale środ-
ków stanowiły obowiązujące akty 
prawne określające roczne limity 
wydatkowania. Dzięki uczestnictwu 
Gminy Nowogard w stowarzyszeniu 
mamy szansę na otrzymanie pierw-
szych środków z PROW 2007 – 2013 
już w roku 2009 - zgodnie z przyjętym 
harmonogramem.

opr.LMM
PS. Konferencja podsumowująca 
II schemat i zasady wdrażania 4 osi 
PROW w Województwie Zachodnio-
pomorskim z udziałem pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego odbędzie 
się 29 kwietnia 2008, w godz. 10.00 
– 15.00. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy i Miasta w Goleniowie

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.3-go Maja 7,  72-200 Nowogard

Dystrybucja żywności
 dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich z potwierdzoną ilością osób w 

rodzinie na skierowaniu z OPS.

Wtorek, 29.04.08 od 12.00 do 17.00
Środa, 30.04.08 od godz.10.00 do 15.00
Czwartek, 01.05.08 od godz. 9.00 do 15.00
Piątek, 02,05.08 od godz. 9.00 do 15.00

Pastor Cezary Komisarz

Informacja
 W związku ze złożoną in-
formacją do Urzędu Miejskiego 
przez firmę POLDANOR S.A. w 
sprawie nawożenia pól gnojowicą w 
obrębie wsi Miętno, informuję że na 
terenach przyległych do wsi Miętno 
oraz w rejonie osiedla Bema - Leś-
na w Nowogardzie mogą wystąpić 

uciążliwości zapachowe. Stan ten bę-
dzie się utrzymywał w najbliższych 
dniach. Prawidłowość nawożenia 
pól gnojowicą jest kontrolowana 
przez służby ochrony środowiska 
Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba
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REKLAMA

„FINANS-BUD”
Finanse i Budownictwo

• Produkty kilku Banków 
   w jednym miejscu 
• Skup • Sprzedaż • Zamiana AUT
• Usługi Remontowo – Budowlane

Pl. Wolności 9 pok. 7a
Tel. 695 770 724

Korzenie nowogardzian
W „Dzienniku Nowogardzkim” nr 
30 w dniu 18.04.2008 r. opubliko-
waliśmy artykuł „Monumentalista 
II Rzeczypospolitej” opisujący życie 
i twórczość artysty prof. Wojciecha 
Durka. W ten sposób rozpoczęliśmy 
nowy cykl w naszej gazecie, który 
nazwaliśmy „Korzenie nowogar-
dzian”. W roku przyszłym obchodzić 
będziemy 700-lecie nadania miastu 
praw miejskich. Ale nasza polska hi-
storia miasta zaczęła się tak napraw-
dę w 1945 roku. 
Dopiero po II wojnie światowej Pola-
cy zaczęli osiedlać się na nowogardz-
kiej ziemi przyjeżdżając z różnych 
zakątków przedwojennej Polski, by tę 
ziemię czynić piękniejszą i bogatszą. 
Przyjeżdzając tutaj pionierzy osad-
nicy przywozili zazwyczaj marny 
dobytek. Ale przywozili także swoje 
zwyczaje i obyczaje, tradycje. Zaczęli 
tworzyć Polskę od nowa i po tych 60 

latach możemy z dumą powiedzieć, 
że się zintegrowaliśmy, stworzyliśmy 
nowe zżyte społeczeństwo dumne ze 
swoich dokonań. Dołóżmy do tego 
jeszcze jedną cegiełkę – wzbogać-
my naszą tożsamość, podzielmy się 
swoimi korzeniami. Wszyscy mamy 
przodków, którzy  zostali tam na 
Wileńszczyźnie, za Bugiem, w Wiel-
kopolsce, Małopolsce, Kujawach i 
Ziemii Łódzkiej. Oni nauczyczyli 
nas patriotyzmu i dumy bycia Po-
lakami. Nie pozwólmy o nich zapo-
mnieć! Napiszmy o ich życiu i pracy, 
o blaskach i cieniach codziennego 
życia.
Utrwalmy Ich w pamięci pokoleń.
Prosimy Czytelników o wspomnie-
nia o swoich korzeniach. Niech wra-
stają w nowogardzką świadomość!

patrz s. 4
Redakcja 

Nowe dowody rejestracyjne
Prawdopodobnie już za rok będą 
obowiązywać nowe dowody rejestra-
cyjne. Dzisiejsze papierowe dowody 
rejestracyjne mają być zastąpione 
kartą mikroprocesorową, w pamięci 

której będą się mieściły m.in. dane 
pojazdu, właściciela, terminy i ro-
dzaje badań technicznych. 

Inf. Sławomir Szwed
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W 120-lecie urodzin artysty

Monumentalista 
II Rzeczypospolitej

Życie i twórczość artysty prof. 
Wojciecha Durka (1881 – 1951)

Cz.II
„Błogosławiony trud”

Dziadek był tytanem pracy, twórcą 
dzieł o teamatyce religijnej. Pozosta-
wił po sobie w całym kraju dziesiąt-
ki rzeźb figuralnych, ambon, ołtarzy, 
płaskorzeźb, oryginalne wystroje 
wnętrz m.in. Domu Katolickiego 
Archidiecezji Warszawskiej przy ul. 
Nowogrodzkiej oraz wiele obrazów 
i portretów. Część z nich, zwłaszcza 
te o tematyce patriotycznej, uległa 
zniszczeniu podczas działań wo-
jennych jak np. pomnik na cześć 
poległych żolnierzy 8 Toruńskiego 
Pułku Saperów w Toruniu czy grupa 
sześciu imponujących kompleksów 
rzeźb w parku biskupim w Pelplinie, 
z których zachował się tylko jeden 
monumentalny krzyż na ganku pa-
łacu biskupiego.
Rzeźbiarz blisko związany z Pomo-
rzem stworzył po wojnie ogromny 
pomnik z żelbetonu na cmentarzu 
pelplińskim. U stóp pomnika wid-
nieje napis: „1939 – 1945 Kapłanom 
Męczennikom – Diecezja Chełmiń-
ska”. Wykonał także pomnik pomor-
dowanych w 1939 roku w Chełmży.
Jest autorem m.in. rzeźb do 12 kaplic 
Kalwarii w Wielu (1915 – 1924), pła-
skorzeźby w kaplicy Matki Boskiej 
w Chełmży (ok.1932), figury Chry-
stusa Króla na rynku w Chojnicach 
(obecnie przy jednej z głównych 
ulic w centrum miasta – przyp.red.), 

kompleksu rzeźbiarskiego 
na terenie garnizonu w 
Ostrowii Mazowieckiej, 
przedstawiający polskich 
królów, wodzów i boha-
terów powstania listopa-
dowego oraz wszystkich 
rzeźb dla kościoła semi-
naryjnego w Ołtarzewie.
Sporadycznie zajmował 
się medalierstwem – zdo-
był III nagrodę w konkur-
sie na medal pierwszego 
Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej po odzyskaniu 
niepodległości. Słynął  też 
Durek jako artysta ma-
larz, twórca licznych por-
tretów.

Symbolista 
i neoromantyk
Myślę, że nurt ten był mu 
szczególnie bliski.Woj-

ciech Durek wywodząc się z me-
diolańskiej szkoły Medardo Bosso 
przyjmował założenia programo-
we swojego mistrza, wyrażające się 
m. in. we frontalności prac monu-
mentalnych, narzucającej centralny 
punkt widzenia. Respektował za-
sadę „nieobchodzenia posągu” po-
szukując dla swoich prac tla. Takim 
była np. zieleń dla kompleksu rzeźb 
w Pelplinie. Nie wszystkie koncep-
cje Durka spotykały się ze zrozu-
mieniem ówczesnych decydentów, 
czego dowodzi historia pomnika 
Moniuszki w Toruniu (1923), który 
zdemontowano po 5 latach od jego 
ustawienia argumentując budową 
w sąsiedztwie wielkiego pawilonu 
handlowego. Tendencyjną była opi-
nia niektórych „znawców”, że jest 
to dzieło archaiczne, którą podzielił 
znany architekt i dyrektor Wydziału 
Techniczno-Budowlanego Zarządu 
Miejskiego w Toruniu Kazimierz 
Ulatowski. Właśnie on zgłosił włas-
ny projekt pomnika Moniuszki, jed-
nak nie doszło do jego realizacji. Nie 
zrealizowano także pomyslu usta-
wienia popiersia kompozytora dłuta 
Wojciecha Durka w innej części par-
ku miejskiego. W efekcie zdemonto-
wany pomnik uległ zniszczeniu.

Przyjdź Królestwo Twoje
Artysta o uznanej renomie pozosta-
wił mieszkańcom swojej rodzinnej 
wsi niezwykłą pamiątkę. Na naj-
wyższym wzniesieniu Małej stoi ol-
brzymi posąg Chrystusa widoczny z 
odleglości kilku kilometrów. Dzieło 
wyjątkowe, jedyne chyba tej wielko-
ści (ok.30 m) w Europie zostało po-
święcone w 1937 roku.(patrz foto w 

poprzednim artykule – DN nr 30 z 
dnia 18 kwietnia br.) Podobne znaj-
duje się w Brazylii, gdzie ze szczytu 
Corcovado wystającego nad Rio de 
Janeiro wyciąga nad miastem ra-
miona 35-metrowa statua Chrystu-
sa. Monument Durka zwrócony jest 
do wioski, a na cokole duże litery 
tworzą słowa codziennej modlitwy 
– Przyjdź Królestwo Twoje – a sze-
roko rozpostarte ramiona Chrystu-
sa błogosławią i biorą pod opiekę 
cząstkę tego narodu i skrawek ziemi 
ojczystej. Musi w tej majestatycz-
nej postaci Syna Bożego tkwić ja-
kaś nieziemska moc, bowiem przez 
całą długą „hitlerowsko-stalinowską 
noc” mieszkańcom wsi nie przyda-
rzyło się nic złego.Tylko podczas 
frontu sowiecki małojec – „wyzwol-
iciel”przestrzelił serią z pepeszy rękę 
figury. Twórca zdążył zrekonstruo-
wać uszkodzenie jeszcze przed swo-
im odejściem.

Życie rodzinne
Mówi Wan-
da Durek 
(urodzona w 
1919 roku) 
jedyna żyjąca 
córka artysty, 
obecnie za-
mieszkała w 
Bydgoszczy:
„ Ojciec był 
c u d o w n y . 
Kochał nas 

mocno (córki bliźniaczki i jednego 
syna – przyp. redakcji), ale z ma-
musią mieli jakieś nieporozumienia. 
Mama zawsze nam mówiła, że nie 
mamy prawa wtrącać się do tego co 
jest między rodzicami. Urodziliśmy 
się w Krakowie i tam pokończyliśmy 
przedwojene gimnazja. Mieszkaliśmy 
przy Małym Rynku, ul. Mikołajska 4.
Ojca kochaliśmy bardzo. To był 
wspaniały człowiek i wrażliwy arty-

sta. Chciał mieć tę rodzinę, ale jakoś 
nie kleiło się to wszystko. Mamusia 
chyba nie mogła dopasować się do 
niego. Pochodziła z arystokratycznej 
rodziny Dunin-Wąsowiczów i była 
spokrewniona z Wyspiańskimi. He-
lenka, córka Stanisława Wyspiań-
skiego i moja mama to były kocha-
jące się kuzynki. Od kiedy pamiętam 
ojca zawsze otaczały piękne kobiety, 
ale usidlila go  Maria Grudzińska, 
jego młoda gospodyni. Zawiązała 
ojca na „supełki” i twardą ręką trzy-
mała kasę. Skąpiła na wszystko i nie 
pozwoliła, żeby moja siostrzyczka 
Michasia (moja mama – Marian A. 
Frydryk) podjęła studia plastyczne, 
bo to dużo kosztowało. A przecież 
miała po ojcu nadzwyczajny talent 
do rysunku. Życie spłatało nam figla i 
dało prztyczka w nos” cdn.

Marian A. Frydryk

PS. Opracowując redakcyjnie teksty 
popełniłem poważny błąd w pierw-
szym artykule publikowanym w nu-
merze 30 DN w dniu 18.04.08. We 
wstępie autor pisze m.in.
„gdyby po 1945 roku podjął dialog z 
komunistyczną władzą, dzisiaj byłby 
wymieniany na równi z Xawerym 
Dunikowskim. Dziadek jednak opor-
tunistą NIE był”. W tekście wpisy-
wanym przeze mnie do komputera 
wyraz NIE zniknął, całkowicie wy-
paczając postawę artysty. Serdecznie 
przepraszam. 

Lesław M. Marek 

Wanda Durek, 
moja ciocia jako
gimnazjalistka

Pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego przed 
Szkołą Podchorążych w Komorowie

Gen. Józef Chłopicki i powstańcy listopadowi
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Model 137 - 2,2 KM 
899 zł

• Kosiarki spalinowe od 699 zł
• Kosy spalinowe od 799 zł
• Podkaszarki spalinowe od 399 zł
• Pilarki spalinowe od 499 zł

Raty na dowód 

osobisty
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Wielkie kolarstwo znów 
w Nowogardzie

Mamy miłą wiadomość dla sym-
patyków kolarstwa. Dnia 1 czerw-
ca br. w Nowogardzie odbędzie się 
kryterium kolarskie „Grand Prix 
Nowogardu”. Na starcie zobaczymy 
najlepszych młodzików i juniorów 
młodszych, a w głównym wyścigu w 
kategorii elita najlepszych zawodni-
ków z polskich ekip oraz gości z za-
granicy – awizowani są Niemcy, Bel-
gowie, Holendrzy, Litwini, Rosjanie, 
Czesi i Słowacy. Wszystko dzięki 
uznaniu jakim cieszą się nasi działa-
cze - Ryszard Posacki i Henryk Sawi-
cki. To własnie oni i wciąż kochający 
Nowogard Zbigniew Szczepkowski 
wybrali optymalny termin wyścigu 
– tuż przed planowanym startem 
wyścigu Bałtyk - Karkonosze, któ-

ry rusza 2 czerwca z Trzebiatowa. 
Ekipy przybywające na start chętnie 
zagoszczą w Nowogardzie. Przygo-
towania już ruszyły pełną parą – jest 
Komitet Organizacyjny, wytyczona  
trasa i dokładnie rozpisane zadania. 
Mile widziani sponsorzy. O tym w 
następnym wydaniu „DN”. Tytuł 
publikacji nie jest przypadkowy 
– gdy czerwcowy wyścig wypadnie 
dobrze (a stać nas na to!) to od przy-
szłego roku Grand Prix Nowogardu 
może być wpisane w kalendarz naj-
ważniejszych wyścigów w kraju tzw. 
PROTOUR. Nasi młodzi kolarze 
także dokładają swoją cegiełkę do 
renomy Nowogardu - stają się znani 
w kraju (czytaj obok).   

Lesław M. Marek

Jak powiedział tak zrobił

Pierwsza seria Pucharu Polski 
dla Chrabąszczy

W niedzielę 20 kwietnia w Strzel-
cach Krajeńskich odbyła się I seria 
Pucharu Polski w kolarstwie szoso-
wym. Przed startem Artur Komisa-
rek oznajmił, że wygra ten wyścig. I 
jak powiedział, tak zrobił. Po prze-
jechaniu 126 km na metę wjechał 
z podniesionymi rękoma w geście 
triumfu. A zaczęło się nienajlepiej. 
Przed startem losowanie wozów 
technicznych dla Chrabąszczy oka-
zało się pechowe. Przypadł nam 
ostatni, czyli 31 wóz techniczny. Za-
raz po starcie na piątym kilometrze, 
od peletonu oderwała się 4 osobowa 
ucieczka. Dwóch zawodników z To-
runia, jeden z Konina oraz jeden za-
wodnik z niemieckiego Cotbus.

Z kilometra na kilometr powięk-
szali swoją przewagę nad peleto-
nem. Żeby Artur mógł walczyć o 
zwycięstwo należało zlikwidować 
ucieczkę. Stało się to na 5 km przed 
metą. Duża zasługa w tym Mate-
usza Magiereckiego, który bardzo 
mocno pracował na trasie. Na mecie 
Artur podziękował Mateuszowi za 
współpracę i pomoc. Dzięki temu 
zwycięstwu trener kadry narodowej 

juniorów Waldemar Cebula powołał 
Artura Komisarka do pierwszego 
składu reprezentacji Polski na dwa 
Puchary Świata. Pierwszy w Gru-
dziądzu (4 etapy) , a drugi w Holan-
dii (4 etapy). 

Henryk Sawicki

Artur Komisarek na najwyższym 
podium II miejsce Eric Pidun III mie-
jsce Piotr Chatłas

Crossowcy rozpoczęli sezon
W Lidzbarku Warmińskim odbyły się pierwsze zawody motocrossowe o 
puchar PZM .Wzięli w nich udział również zawodnicy KM „Cisy”.

Do Lidzbarka pojechało trzech na-
szych zawodników Bartosz Maślany, 
Paweł Klewicz i Michał Kozera. To-
warzyszyła im spora grupa kibiców. 
Dwóch pierwszych pomyślnie zdało 
egzamin teoretyczny na licencję w 
sporcie motocrossowym, lecz wy-
magający, błotnisty tor w Lidzbarki 
nie dawał wiele szans na zaliczenie 
egzaminu praktycznego. Po przeje-
chaniu kilku okrążeń zmuszeni byli 
wycofać się z dalszej rywalizacji. 
Był to ich pierwszy w życiu poważ-
ny start więc wszystko jeszcze przed 
nimi.
Przy tych zawodnikach młody Mi-
chał Kozera to niemal weteran. W 

zawodach dzielnie bronił barw No-
wogardu w klasie 80cm3. Jest to jego 
drugi sezon. Zawodnik dobrze prze-
pracował okres zimowy i to było wi-
dać na torze. Obydwa biegi oraz tre-
ning czasowy przejechał agresywnie 
i nie miał problemów kondycyjnych. 
Czasówkę ukończył na 6. miejscu. 
Start do pierwszego biegu nie był 
udany, ale Michał gonił czołówkę i 
ostatecznie zajął 11pozycję. W dru-
gim biegu był 13, dzięki czemu w 
klasyfikacji generalnej plasuje się 
wraz z czterema innymi zawodnika-
mi na 11 miejscu.
Andrzej Garguliński

Honorowi Dawcy Krwi

Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej
W dniu 19.04.2008 roku  odbyły się 
w Goleniowie IX Okręgowe Mistrzo-
stwa w Halowej Piłce Nożnej  Klubów 
HDK. Z Nowogardu udział wzięły 
dwa zespoły w składzie:
Waldemar Bacza, Wojtek Bielski, 
Grzegorz Fecak, Mirek Gliwka, Pa-
tryk Gmachowski, Michał Mordzak, 
oraz druga drużyna: Michał Dwojak, 
Daniel Dudziec, Czarek Łokaj, Rafał 

Górecki, Kamil Grzybowski, Grzegorz 
Skrzecz. Wszystkim graczom dzięku-
jemy za godne reprezentowanie na-
szego miasta i gratulujemy wspaniałej 
gry. Jednocześnie składamy serdeczne 
podziękowania za wypożyczenie stro-
jów  panu Andrzejowi Szafranowi- KS 
OLD BOY Bosman Nowogard.”

Kierownik Biura ZR PCK
Małgorzata Bielska

Koszykarskie debiutantki
W barwach UKS Trójka zadebiutowały dziewczęta rocznik 1997. Oto one:  
Sarzyńska Agnieszka (nr 4), Wasiak Patrycja (nr 5), Langner Sylwia (nr 6), Antczak 
Kasia (nr 7), Bartnicka Patrycja (nr 8), Andrysiak Laura (nr 9), Łachmanowicz Ala 
(nr 10), Dolot Laura (nr 11), Wilińska Hania (nr 12), Wieczorkiewicz Marika (nr 
13), Kosior Oliwia (nr 14), Korpa Karolina (nr 16), Lelowska Justyna (nr 17), 
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
przy ul. Żeromskiego 18 w Nowogardzie.

Powierzchnia użytkowa:       57,80 m2     
Lokal położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, 
łazienki z wc i przedpokoju.
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 
wynoszący 0,0264.
Cena wywoławcza: 124.559 zł,  
Wadium 10 %:  12.500 zł
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi oczekującemu 
na mieszkanie w Spółdzielni, który nie ma zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych i zgłosi gotowość zawarcia umowy o ustanowienie 
i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu za cenę określoną 
w przetargu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych 
pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 
Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 8.05.2008 r. do 
godz.15.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z 
napisem „Przetarg na mieszkanie”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko 
i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez 
Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2008r. o godz.12.00
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić 
zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia.  

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
przelewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu 

roboczym.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia 

umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w 
terminie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Przedmiotowy lokal można oglądać w dniu 7.05.2008 r. w godz. od.12 do 13.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy 

ul. Osiedlowej 6.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania 

mieszkania we własnym zakresie i na koszt własny.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony 

bez podania przyczyny. 
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni 

(dział członkowski)  lub telefonicznie 091-3910010.

ZAWIADOMIENIE

Wkrótce ruszy Ekofilm
Już 5 maja rozpocznie się kolejna edycja Festiwalu Filmów Ekologicznych 
im. Macieja Łukowskiego Ekofilm.
W tym roku festiwal odbywa się już po 
raz dziesiąty, a od sześciu edycji im-
preza ma rangę międzynarodową. Jak 
mówią sami organizatorzy „Festiwal 
jest przeglądem twórczości filmowej po-
święconej problemom ekologii, ochrony 
środowiska, zagrożeniom i koegzystencji 
człowieka ze światem przyrody. Trzo-
nem Festiwalu będzie międzynarodowy 
konkurs na najlepszy film krótkome-
trażowy o tematyce ekologicznej oraz 
spotkania z autorami najciekawszych 
obrazów. Odbędą się także prezentacje 
innych filmów pełnometrażowych jako 
dodatkowy element uatrakcyjniający 
program filmowy festiwalu.”
Wbrew swej nazwie Ekofilm to nie 
tylko projekcje kinowe. Od wielu lat w 
programie festiwalu znajdują się kon-
certy plenerowe, performance, happe-
ningi, spektakle teatralne i taneczne. 

Na to jednak potrzeba sporych pienię-
dzy. Tegoroczna edycja festiwalu kosz-
tuje 158 324,50 zł. 51 557 zł pochodzi 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie, 20 tys. zł przekazał Gminny 
Fundusz a 5 tys. zł Powiatowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Goleniowie. Sporo pienię-
dzy, dokładnie 48 700 zł pozyskano z 
Programu Inicjatywy Wspólnotowej 
Interreg 3A Maklemburgia - Pomorze 
Przednie – Brandenburgia a dopiero 
25 procentowy wkład własny do po-
zyskanych z Interregu środków, czyli 
16 233,50 zł pochodzi z budżetu NDK, 
a więc z naszych kieszeni. 600 zł do-
łożyło Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Leśnictwa i Drzewnictwa 
w Szczecinie. 

ag

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW Nowogard 

organizuje 
w dniu 1 maja zawody wędkarskie 

• spinningowe z łodzi i spławikowe z brzegu • 
na jez. Nowogard.

Spotkanie zawodników koło „Neptuna” o godz.7.00
Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 29.04.2008 r. Startowe 5 zł.

Zarząd

Opera w pałacu w Kulicach

W dniu 24.04.2008 roku w pałacu 
w Kulicach odbyło się bezprece-
densowe wydarzenie kulturalne. 
Artyści szczecińscy przedstawili 

inscenizację operową sztuki Bat-
tisty Pergolesiego pt. “Służąca pa-
nią”. Pełny fotoreportaż w następ-
nym numerze DN.
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W obiektywie  Jana Korneluka - Opiekunowie  kół  L.O.P.  obradują

 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

WITAMY WŚRÓD NAS...

Córka Karoliny i Tomasza 
ur. 17.04.08 z Nowogardu

Córka Henryki Michalak 
ur. 20.04.08 z Dobrej

Syn Agnieszki Kodź 
ur. 19.04.08 z Bagna

CórkaPatrycji
Gliszczyńskiej 
ur. 18.04.08 ze Żerzyna

ŻYCZENIA ZAWIADOMIENIE

Kochanemu mężowi 
i tatusiowi 

Stanisławowi 
Artuszewskiemu 

w dniu 75 urodzin 
dużo zdrowia, 

radości, wiele uśmiechu, 
niech Cię nie trapią żadne 

zmartwienia i niech się 
spełnią wszystkie marzenia 

życzą 
żona oraz córki 

z rodzinami

Z okazji zawarcia 
związku małżeńskiego

Marcie i Marcinowi 
Garcarz

wszystkiego 
co najpiękniejsze,

spełnienia najskrytszych 
marzeń oraz szczęścia na 

nowej drodze życia
życzą 

Marlena, 
Marta i Ada

Podziękowania 
dla Naszego Wodza 

Piłsudskiego 
za wyznaczenie 

drogi życia.
III „c” z II LO 

w Nowogardzie

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie

Matura ‘68
Spotkajmy się

 po 40 latach na zjeździe 
koleżeńskim 

w dniach 23-24 maja 2008 r.

„40 lat minęło jak jeden dzień…”

Informacji udziela Komitet 
Organizacyjny pod tel:

516 144 085, 607 279 557, 
693 344 804, 091 39 21 157

ŻYCZENIAŻYCZENIA
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USŁUGI TARTACZNE 
TRAKIEM PRZEWOŹNYM

• więźba dachowa
• tarcica

Tel. 091 39 21 816
Tel. kom.607 647 814

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

 
ZATRUDNI NA STANOWISKO 

Kierownika Robót Sanitarnych inżyniera 
lub technika budowlanego 

z doświadczeniem oraz znajomością obsługi komputera 
i programu kosztorysowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie 
w biurze “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy

1. inż. Łukasz Dzikowski  - telefon 091 57 92 639, kom. 695 657 446
2. Lucyna Warian  - telefon 091 57 92 651

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
szuka do wynajęcia od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06,  602 697 061.

SKUP ZŁOMU STALOWEGO 
I METALI KOLOROWYCH

NOWOGARD, UL. MŁYNARSKA 10
(teren byłej MLECZARNI)

Wysokie ceny! 
Zapraszamy bardzo serdecznie!!!

pon. – pt. 8.00 – 16.30
soboty 8.00 – 14.00

Tel. 695 556 558 lub 783 731 905

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

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.

Salon Budowlany REMBUD
ul. Wartcka 1 Nowogard

WIOSENNA PROMOCJA
Rabaty do 10% 

Oferujemy w atrakcyjnych cenach:
- płytki ścienne
- płytki podłogowe
- panele ścienne
- panele podłogowe już od 24 zł m kw
- kompakt + deska 197 zł
- kabina szklana + brodzik już od 800 zl

Oferujemy cały asortyment wystroju łazienek
Świadczymy usługi transportowe

Przy
jdź s

praw
dź
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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.

Organizujemy 
kursy 

dla kierowców-operatorów 
wózków jezdniowych  z 
napędem silnikowym 

(wózki widłowe)

Najbliższy kurs rozpocznie sie dnia 
06.05.2008 r. Szczegółowe infor-

macje i zapisy na kurs pod nr 
tel. 0913927467, 

Serdecznie zapraszamy!

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

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę pod każdą budowę w 

Wojcieszynie pow. 30 arów. 697 987 825.
• SPRZEDAM DZIAŁKI: 5788 M KW I 

6883 M KW PRZY UL. W. REYMON-
TA I A. ASNYKA (NOWOGARD). 
603 669 427.

• Zamienię trzypokojowe mieszkanie na wsi 
na kawalerkę na parterze w Nowogardzie. 
Tel. 667 691 304.

• Mieszkanie 40 m kw, 2 pok., kuchnia, ła-
zienka, z działką i bud. gospod. w otocze-
niu zieleni w Dobrej Now. zdecydowanie 
za 62,000 do negocjacji. 501 307 666.

• Mieszkanie 40 m kw – 2 pok., kuchnia, 
łazienka z działką w Redle k/Nowogar-
du, 38 000, do kapitalnego remontu. 
502 103 432.

• Nowogard na wyjeździe na Stargard dział-
kę inwestycyjną 2 razy po 1,50 ha przy le-
sie, 17 zł/ m kw. 889 133 882.

• Tanio sprzedam kilka hektarów okol. 
Ostrzycy. 502 103 432.

• Pomieszczenia biurowe po remoncie do 
wynajęcia, budynek firmy OKNO, ul. 3 
Maja 31. Tel. 091 39 21 277.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 60 
m kw, I piętro plus garaż, centrum. Tel. 
094 366 15 45, 608 628 776.

• Kupię garaż na os. Gryfitów. Tel. 
501 141 655.

• Sprzedam dom na wsi do remontu, 30 
arów, zabudowania gospodarcze. Tel. 503 
84 84 35, 091 39 21 988.

• Do wynajęcia w Świerczewie kontener do 
celów handlowych. Tel. 609 464 827.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, z 
meblami, + AGD, „centrum”. Tel. 091 39 
25 969, 695 518 581.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. Tel. 
516 310 809.

• Sprzedam działkę budowlaną, ul. Ogrodo-
wa 25, działka nr 157/21, 787 m kw, uzbro-
jona, cena 73 tys. zł. Tel. 600 051 961. 

• Zamienię mieszkanie własnościowe 51 
m kw na większe w domku. Tel. 091 39 
27 277.

• Sprzedam kawalerkę 42 m kw w centrum 
Nowogardu, cena wywoławcza 90 tys. zł. 
Tel. 693 120 148 po 18.00.

• Pilnie kupię 1 /2 domu lub 3 pokojowe 
mieszkanie – gotówka. 501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 1 lub 
2 pokojowego z kuchnią i łazienką w Noo-
wgardzie lub w okolicach Nowogardu. Tel. 
663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
bloku. 697 744 848.

• Sprzedam działkę w Redostowie. Tel. 
880 290 835.

• 3 pokojowe mieszkanie w Nowogar-
dzie do wynajęcia. Tel. 091 39 20 440, 
606 900 936.

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą, 70 m kw. Tel. 606 703 451.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe. 
513 157 133.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 65R15 

GOODRICH, przebieg 5000 km, cena 850 
zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/
R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 
CDTI (diesel), 6 biegów, kolor bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, model 2005 
(po liftingu), przebieg 93000km, książka 
serwisowa, pierwszy właściciel w Polsce 
i w Niemczech, sprowadzony luty 2008, 
opłacony, zarejestrowany w Polsce, OC 
do 08.2008, przegląd do 02.2009. Zadba-
ny, bezwypadkowy, nie wymaga żadnego 

wkładu finansowego. Nowe tarcze i klocki 
hamulcowe, olej, filtry. Wyposażenie: ABS, 
ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby, el. podgrzew. 
lusterka, RO/CD/Mp3 sterowane przy 
kierownicy, alarm, immobiliser, wspom. 
kierow., reg. kierow., reflektory soczew-
kowe, zestaw głośnom. NOKIA, halogeny, 
relingi, roleta bagażnika, ciemne wnętrze, 
alufelgi + nowe opony letnie, drewniane 
wykończenia, komputer pokładowy, cen-
tralny zamek z pilotem, klimatronik dwu-
strefowy. Cena do negocjacji. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam naczepę Trailor, rok prod. 1989, 
ładowność 2,600 kg, OC i przegląd ważny 
do 08.2008 r., po kapitalnym remoncie, 
oplandekowana, cena 12 500 zł do nego-
cjacji. Tel. 661 879 011.

• Sprzedam przyczepę 10 ton (SZAP 10). 
Tel. 608 356 697.

• Sprzedam Audi 80 B4, 1994 r., grafito-
wy metalik, 1,9 TDI, moc 90 KM. Tel. 
784 551 478.

• Sprzedam VW Golf II, poj. 1,3, benzyna. 
Tel. 600 262 231.

• Sprzedam Opel Astra 1997 r., poj. 1,4 + 
gaz, centr. zamek, alarm, przebieg 137 tys., 
przegląd i OC do 2009, stan idealny, cena 
do uzgodnienia. Tel. 609 900 887.

• Sprzedam Polonez Caro Plus, 1997 r., in-
stalacja gazowa. Tel. 0505 55 77 78.

• Sprzedam PT Cruiser Chrysler, 200 r., 4 
poduszki powietrzne, wspomaganie, cen-
tralny zamek, alarm, alufelgi, podgrzewa-
ne elektryczne lusterka, klima, kolor czar-
ny, poj. 2,0, benzyna. Cena 21 tys. zł. Tel. 
502 419 276.

• Sprzedam Citroen ZX, 1992 r., poj. 1,4, 
cena 1500 zł. Tel. 664 936 756.

ROLNICTWO  
• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 

513 100 901.
• Potrzebny mężczyzna do pracy w gospo-

darstwie rolnym. Tel. 502 85 35 73.
• Sprzedam prosiaki. 781 441 089, 091 419 

10 76.
• Sprzedam maskę do C – 360 i dwa błotniki 

tylne, cena 350 zł. Tel. 781 441 089.
• Sprzedam tucznika na ubój. Tel. 091 39 

25 812.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Sprzedam sadzeniaki Bryza. Tel. 091 39 

21 595.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadzki 

– wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (osobo-

we, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – możliwość 
dojazdu do klienta. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Usługi elektroinstalacyjne - szeroki zakres 
– również umowne podwykonawstwo. Tel. 
0696 757 393.

• Przecieranie drzewa, dłużyca trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek i kro-
kwi, usługi koparką. 091 39 18 689, 517  
219 627.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.

• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Rozliczenia PIT. 694 281 784.
• Usługi remontowe – malowanie, szpachlo-

wanie, panele podłogowe, glazura, itp. Tel. 
72 22 93 860.

• Montaż ogrodzeń betonowych i inncyh. 
Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.

• Usługi remontowo – budowlane. 
784 053 493.

• Problem z komputerem? 667 474 521.
• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Usługi budowalne, remonty, wykończe-

nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowane, stawianie ścian płyty kar-
tonowe, ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• PIT-y 25 zł/deklaracja. Tel. 695 770 724.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.
• Angielski. 0501 350 107.
• Usługi wykończeniowo – remontowe 

(płytki, panele, malowanie, itp. ). Tel. 66 
77 84 333.

• Dekarsko – blacharskie, docieplenia, 
regipsy, fachowo i solidnie, długoletnia 
praktyka w zawodzie, budynki referen-
cyjne. Tel. 508 170 846.

• Wykonam roboty mini koparką: wykop 
pod fundamenty, kable, itp. Tanio, facho-
wo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Kucharz, obsługa wesel. Tel. 600 051 961.
• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-

wanie, hydraulikę, wycinka – przecinka 
drzew i krzewów, spulchnianie glebogry-
zarką i zakładanie trawników. Kontakt tel. 
kom. 600 653 124.

• Przecieranie drzewa, dłużycy trakiem 
taśmowym do 6 m, belki, łaty, krokwie, 
deski. Tel. 782 490 850 lub 785 158 728.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne emerytki do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” No-
wogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię mechanika samochodowego w 
Goleniowie. Atrakcyjne zarobki. Tel. 0601 
085 199.

• Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchenna 
do restauracji Oskar. Tel. 091 39 20 091, 
602 474 266.

• Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem. 
663 412 054. 

• Zatrudnię kosmetyczkę. 607 921 435.
• Zatrudnię kelnerkę. Tel. 0600 811 404.
• Firma zatrudni pracowników do robót 

drogowych z doświadczeniem zawodo-
wym, mile widziane prawo jazdy B, C lub 
T. Tel. 091 39 26 824, 606 879 329.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/
kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 091 
39 20 221.

• Ferma drobiu – przy obsłudze z doświad-
czeniem Potuliniec przyjmę. Tel. 0601 73 
38 91, 601 73 38 92.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Piekarnia Karsk zatrudni piekarzy lub 
dwie osoby do przyuczenia w zawodzie 
piekarz na korzystnych warunkach płaco-
wych. Tel. 091 39 22 431, 601 43 43 05.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodow-
ki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 
palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 
1-2 płytowe, różne rozmiary także niety-
powe długości, wysokości, do mieszka-
nia, dmku, warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, ogrze-
wanie + ciepła woda, dwufunkcyjne cena 
1200 zł, zapłon iskrowy, gwarancja ser-
wisowa, ekonomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrze-
wacze wody – 380 V, małe gabaryty, moc 
18-21 kw, ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, abru, gastronomii, cena 
od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasob-
nikowe podgrzewacze wody, firmy nie-
mieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., sto-
jące, idealne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie 
– to komfort ciepłej wody w domu, koszt 
40 zł/ m-c, serwisowane cena 1000 zł. 
Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZ-
NĄ (USZKODZONY MODUŁ), DRZWI 
POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, 
UŻYWANE DO MIESZKANIA W BLO-
KU - CENA 30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Sprzedam urządzenie do kremowania 
miodu. Tel. 091 39 110 18, 0669 124 259.

• Sprzedam drzewo do kominków – brzoza. 
793 610 425.

• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 
513 100 901.

• Rowery stan bardzo dobry tanio sprze-
dam. 663 600 601.

• Sprzedam tanio tapczan. Tel. 503 775 811.
• Sprzedam wózek wielofunkcyjny „Dorian 

Kros” plus folia, parasolka, nosidełko, stan 
bardzo dobry. Tel. 663 643 110.

• Tanio sprzedam dobrą lodówkę i zamra-
żarkę. 091 39 21 538.



12 M - Nr 32 (1669)

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 
ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL



25-28.04.2008 r. 13

Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 17

O PEWNYM URZĘDZIE POCZTOWYM
Za barierą urzędu, o którym tu mowa
Funkcjonuje najsprawniej – poczta pan-
toflowa.

DOBRA WRÓŻKA
Po cichutku, na paluszkach
Przyszła do mnie dobra wróżka
I tak rzecze: Hej autorze,
Wprawdzie cudów być nie może,
Lecz życzenie jedno powiedz.
Niezly ze mnie jest fachowiec,
I postulat twój wypełnię,
Celnie i nieskazitelnie!
Każdy garnie się do wrózek
Ja też mogłbym za podnóżek
Służyć jej, a ona prawi:
Chcę podarkiem cię zabawić.
Lecz niech wprzód pomyśli głowa,
Żebyś potem nie żałował!
Wielu bowiem jest idiotów,
Z których każdy prosić gotów
O przeróżne dziwne rzeczy,
A tu pospolitość skrzeczy…
Mądrość wielka mnie nie kala,
Myślę tylko o detalach.
Umysł nie pnie się na szczyty
Lecz mam pomysł znakomity!
Wyjaw mi go – wróżka rzecze,
- Pokaż klasę swą człowiecze!
Twe zamiary wróżko cenię,
A więc owszem mam życzenie,
Wielką prośbę, a nie żarcik!
Niech marnym politykom się nie farci…

TRZY PYTANIA
Czy błądząc w trawie stopą bosą.,
Przemyję rany ranną rosą?
Czy mi natchnienie Muza da,
Kiedy … przypadkiem .. siegnę dna?
Czy się ze zgranych dowiem kart,
Ile naprawdę jestem wart?

Rozwiązanie krzyżówki nr16 – RAZ A DOBRZE – nadesłali:
Stanisława Pokorska, Grażyna Kosmalska, Władysława Kubisz, Pelagia Feliksiak, Danuta Majeranow-
ska, Jerzy Siedlecki, Józef Górzyński, Alicja Wypych, Halia Stefanska, Ryszard Gutowski, Magdalena 
Czupryńska, Teresa Powalska, Franciszek Palenica, Bogdan Baran,
Maciej Mrówczyński, Bogumiła Urtnowska, Bożena Stefańska, Agata Kochelska, Wiesław Szałaj, Tersa 
Młynarska, Regina Czarnowska.

Prenumeraty „DN” na maj wylosowali:
- Halina Stefańska z Nowogardu, 
- Władysława Kubisz z Nowogardu,
- Wiesław Szałaj z Orzesza. Gratulujemy!  
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III - 5 

– codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 24.04.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-
chowawca, strażnik więzienny
3. Księgowa
4. Robotnik budowlany
5. sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. spawacz, tokarz, 
8. Instruktor jazdy kat. B
9. Osoba do punktu optycznego
10. osoba do obsługi sprzętu fitness
11. Kosmetyczka
12. Asystentka ds. kadrowych
13.  Stolarz, pomocnik stolarza
14. z-ca kierownika magazynu
15. Ślusarz – mechanik maszyn
16. Mechanik samochodów osobo-
wych
17. Sekretarka
18. Barman/ka, kelner/ka, recepcjo-
nista/ka 
19. spawacz – ślusarz
20.  Kierowca skutera – dowóz pizzy 

 OFERTY PRACY Z REJONU
 
1. Kierowca kat. C+E   ( Gryfice ), ( Go-
leniów ) ( Węgorzyce )
2.   Wychowawca – terapeuta  ( Rado-
wo – Małe )
3. Traktorzysta, mechanik maszyn 
rolniczych, dojarz ( Pucice )
4. Przedstawiciel Ubezpieczeniowo 
– finansowy ( woj. Zachodniopomor-
skie )
5.  Mechanik – konserwator ( Szcze-
cin – Dąbie )
6.  Menagera, przedstawiciel handlo-
wy ( woj.zachodniopomorskie )
7. Robotnik gospodarczy ( Wyszo-
mierki )
8. Operator koparki ( Wolin)
                                          
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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe 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, pochodze-
nie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisem-
ne 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 obo-
wiązany zawiadomić w formie pi-
semnej, w okresie do 5 dni, właściwy 
powiatowy urząd pracy o zatrudnie-
niu osoby zarejestrowanej jako bez-
robotna lub o powierzeniu jej innej 
pracy zarobkowej
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Pomorzanin Nowogard – Kluczevia Stargard 2:2 (1:1)

Trzeci remis
Pomorzanin: Krupski – Kram, Skór-
niewski, Nieradka, Ł. Marszałek, 
Wielgus (46’ Cyran), T. Marszałek, 
Laszkiewicz, Borowik (66’ K. Mi-
klas), Gołdyn, Nosek.
Bramki dla Pomorzanina: Nosek, 
Laszkiewicz.
Po raz ostatni Pomorzanin zagrał u 
siebie prawie cztery tygodnie temu, 
więc kibice mogli stęsknić się za V 
ligową piłką. Ale powiedzieć, że te 
oczekiwania zostały wynagrodzone 
wydarzeniami na boisku to powie-
dzieć za dużo.
Początek spotkania 
należał do Kluczevii. 
Już w trzeciej minu-
cie po dośrodkowaniu 
i celnym uderzeniu 
głową Krupski musiał 
ratować swój zespół. 
W 16. minucie po 
mocnym strzale z dy-
stansu nasz bramkarz 
wypuścił piłkę przed siebie, dopadł 
do niej inny z rywali, z łatwością 
ograł naszego obrońcę, ale Krupski 
wyjściem z bramki skrócił kąt i po 
raz kolejny zapobiegł stracie gola.
Pomorzanin po raz pierwszy zagro-
ził bramce rywali w 26. minucie i od 
razu objął prowadzenie. Skórniew-
ski z rzutu wolnego dośrodkował na 
głowę Noska, a ten ładnym uderze-
niem umieścił ją w siatce.
Prowadzenie dodało skrzydeł na-
szym zawodnikom. Cztery minuty 
później Laszkiewicz zagrał do Nos-
ka, który mając przed sobą tylko 
bramkarza nie zdołał podwyższyć 
rezultatu. Niestety, energii po zdo-
byciu bramki starczyło na dwie ak-
cje, a do tego w 34. minucie po rzu-
cie wolnym z 18. metrów Kluczevia 
doprowadziła do remisu. Wynik 1:1 
utrzymał się do przerwy.

Po wznowieniu Pomorzanin jakby 
przestał grać i w 58. przy dziwnym 
niezdecydowaniu obrońców go-
ście zdobyli bramkę na 2:1. W tym 
momencie mogło się wydawać, że 
jest po meczu, ale w 70. minucie po 
zamieszaniu pod bramką Kluczevii 
piłkę przejął Laszkiewicz i strzałem 
z ostrego kąta wyrównał wynik spot-
kania.
W ostatnim kwadransie oba zespoły 
stworzyły sobie jeszcze kilka akcji. 
Aktywny był K. Miklas, który w 66. 

minucie wszedł na boisko wracając 
po długiej kontuzji. W samej koń-
cówce mógł nawet zostać bohaterem 
meczu, ale nie wykorzystał dosko-
nałej okazji do zdobycia decydującej 
bramki i mecz zakończył się podzia-
łem punktów.
Powrót naszego napastnika nie był 
jedynym. Po długiej przerwie w ka-
drze meczowej znalazł się doświad-
czony bramkarz Sebastian Marci-
niak.
W meczu juniorów Pomorzanin 
zwyciężył rówieśników ze Stargardu 
2:0.
Wyniki innych zaległych meczów:
Stal Lipiany - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
2:2, GKS Mierzyn - Kłos Pełczyce 
2:2, Polonia Płoty - Arkonia Szcze-
cin 3:1, Vineta Wolin - Sparta Gry-
fice 5:2.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Hutnik Szczecin 22 48 42-11
2.  Vineta Wolin 22 47 43-15
3.  Piast Chociwel 22 39 27-19
4.  Odra Chojna 22 36 49-39
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 21 34 33-36 
6.  Polonia Płoty 20 32 35-37
7.  Stal Lipiany 22 31 33-39
8.  Kłos Pełczyce 22 28 25-30
9.  GKS Mierzyn 20 27 29-29
10.  Świt Skolwin 21 27 35-40
11.  Sparta Gryfice 20 26 31-30
12.  Kluczevia Stargard 20 23 30-30
13.  Mieszko Mieszkowice 21 22 29-28
14.  KP II Police 22 22 23-40
15.  Arkonia Szczecin 21 22 28-31
16.  Pomorzanin Nowogard 20 3 18-56

Halowa liga LZS

Ostrzyca przed 
Wyszomierzem i Wołowcem
Zakończyły się rozgrywki halowej ligi LZS. Zabrakło emocji związanych z 
finiszem wielomiesięcznych rozgrywek i wygrali ci, co wygrać mieli.

Zwycięstwo prowadzącej Ostrzycy 
mogła tylko odebrać sensacyjna wy-
grana Żabowa.. Jednak sensacji być 
nie mogło, bo Żabowo nie dojechało 
i Ostrzyca została mistrzem halowej 
ligi LZS bez wychodzenia na boisko. 
Podobnie było z wiceliderem z Wy-
szomierza, który miał grać z Dąbro-
wą, ale ta również oddała walkowera. 
Walka toczyła się więc o trzecie miej-
sce, które zapewnił sobie Wołowiec 
pokonując bezpośredniego rywala do 
podium z Osowa. W tej sytuacji wyso-
ka wygrana czwartego w tabeli Błotna 
na nic się zdała i początkowi faworyci 
musieli zadowolić się miejscem tuż za 
podium i dyplomami podobnie jak 
Osowo i Miętno. Trzy najlepsze zespo-
ły zostały uhonorowane pucharami.
Organizatorzy dziękują wszystkim 
zawodnikom i sędziom za udział i po-

moc w przeprowadzeniu rozgrywek.
Niestety, nie obyło się bez pomyłki. 
Wierzbięcin w rzeczywistości ma w 
swoim dorobku siedem punktów, tyle 
samo co Żabowo. W XIV kolejce w 
meczu tych dwóch drużyn górą było 
Żabowo i to jemu należy się przed-
ostatnie miejsce zaś Wierzbięcin spa-
da na ostatnie. Zawodników i kibiców 
obu drużyn przepraszamy.
Wyniki meczów:
Wojcieszyn – Nowogard 0:2,
Wołowiec – Osowo 1:0,
Wierzbięcin – Błotno 1:5,
Dąbrowa – Wyszomierz 0:3 w.o.
Żabowo – Ostrzyca 0:3 w.o.
Długołęka – Słajsino 0:3 w.o.
Jarchlino – Oldboje 2:3,
Karsk – Kulice 2:2,
Sikorki – Mietno 0:1.

Andrzej Garguliński

Końcowa tabela:
1. Ostrzyca 17 43 41-8,
2. Wyszomierz 17 42 45-8,
3. Wołowiec 17 39 44-11,
4. Błotno 17 38 29-13,
5. Osowo 17 34 29-10,
6. Miętno 17 32 24-18
7. Słajsino 17 30 28-12,
8. Oldboje 17 29 28-13,
9. Jarchlino 17 27 24-17,
10. Karsk 17 24 20-19
11. Nowogard 17 22 23-26,
12. Wojcieszyn 17 15 18-29,
13. Kulice 17 13 13-38,
14. Długołęka 17 11 8-22,
15. Sikorki 17 11 8-28,
16. Dąbrowa 17 10 11-38,
17. Żabowo 17 7 6-42,
18. Wierzbięcin 17 7 11-48,

Przyjeżdża KP Police II
W najbliższą sobotę Pomorzanin 
rozegra na własnym stadionie kolej-
ne ligowe spotkanie. Tym razem do 
Nowogardu przyjedzie druga druży-
na KP Police.
Patrząc na ligową tabelę jest to dru-
żyna podobnej klasy do środowe-
go rywala Pomorzanina, Kluczevii 
Stargard. Z dorobkiem 22. punktów 
zajmuje czternastą pozycję. Jesienią 
w Policach nasz zespół przegrał 2:0, 
ale wiosna w wykonaniu naszego 
najbliższego rywala jest bardzo kiep-
ska. KP przegrało wszystkie sześć 
meczów tej rundy i z ósmej pozycji 

spadło w dolne rejony tabeli.
Początek meczu o godzinie 16.00
Pozostałe mecze kolejki:
sobota: 17:00 Polonia Płoty - Kłos 
Pełczyce, 16:00 Vineta Wolin - Klu-
czevia Stargard, 15:00 GKS Mierzyn 
- Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Stal Lipia-
ny - Piast Chociwel,
niedziela: 15:00 Hutnik EKO TRAS 
Szczecin - Odra Chojna, 16:00 
Mieszko Mieszkowice - Świt Szcze-
cin, 17:00 Sparta Gryfice - Arkonia 
Szczecin.

Andrzej Garguliński
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE
DRUKARNIA “POLIGRAF”

ul. Boh. Warszawy 7A

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o docho-

dach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

• 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•

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

z-cę kierownika  magazynu
Wymagamy:
- wykształcenia  min. średniego
- doświadczenia  magazynowego na 
podobnym  stanowisku
- znajomości  obiegu  dokumentacji  
magazynowej
- umiejętności dobrej organizacji 
pracy własnej i podległego zespołu
- rzetelność i uporządkowanie

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 zatrudni  
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

z-cę kierownika  magazynu
Wymagamy:
- wykształcenia  min. średniego
- doświadczenia  magazynowego na 
podobnym  stanowisku
- znajomości  obiegu  dokumentacji  
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- umiejętności dobrej organizacji 
pracy własnej i podległego zespołu
- rzetelność i uporządkowanie

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 zatrudni  

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie

Matura ‘68
Spotkajmy się

 po 40 latach na zjeździe 
koleżeńskim 

w dniach 23-24 maja 2008 r.

„40 lat minęło jak jeden dzień…”

Informacji udziela Komitet 
Organizacyjny pod tel:

516 144 085, 607 279 557, 
693 344 804, 091 39 21 157

REKLAMAREKLAMAREKLAMA

Kolejne wydanie DN 
ukaże się 

we wtorek 6 maja 2008 r

Iluminacja dla Matki Boskiej 
Królowej Polski
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KALENDARIUM
29 KWIETNIA

Imieniny: Agapiusz, Angelina, An-
tonia, Augustyn, Bogusław, Emilian, 
Hugo, Hugon, Katarzyna, Krystyn, 
Myślimir, Paulin, Piotr, Rita, Robert, 
Roberta, Ryta, Sekundyn, Sewer, 
Sybilla, Tertulia i Tychik

30 KWIETNIA
Imieniny: Afrodyzja, Afrodyzjusz, 
Afrodyzy, Andrea, Bartłomiej, 
Benedykt, Chwalisława, Donat, 
Eutropiusz, Jakub, Józef, Katarzyna, 
Kwiryn, Lilla, Ludwik, Maksym, Ma-
ria, Marian, Piotr, Pius, Pomponiusz, 
Rozamunda, Wawrzyniec i Zofia

1 MAJA
Imieniny:  Aniela, Asaf, Briok, 
Izydora, Jakub, Jeremi, Jeremiasz, 
Józef, Julian, Lubomir, Orencjusz, 
Peregryn, Petronela i Wiwald
• Święto Pracy (Pierwszy Maja)

2 MAJA
Imieniny:  Anatol, Atanazy, Bo-
rys, Cyriak, Częstowoj, Gwalbert, 
Eksuperiusz, Teodulf, Walbert, 
Waldebert, Walenty, Walentyn, 
Walter, Zoe, Zygmunt i Zygmunta.
• Święto Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej

• Dzień Polonii i Polaków za Granicą

3 MAJA
Imieniny:  Aleksander, Alodia, 
Antonina, Diodor, Diodora, Jaku-
bina, Juwenalis, Maria, Mariola, 
Maura, Piotr, Świętosława, Teo-
dulf, Tymoteusz, Wierzchosława, 
Wiola i Żaklina.
• Święto Narodowe Trzeciego Maja 

3 maja 1791 uchwalono pierwszą 
konstytucję w nowożytnej Europie, a 
drugą, po amerykańskiej, na świecie. 
Wyprzedziła trzecią na świecie 
konstytucję francuską. Konstytucja 
ta została uchwalona przez Sejm 
Wielki, który został zwołany w paź-
dzierniku 1788.

4 MAJA
Imieniny:  Antonia, Antonina, 
Damian, Damiana, Florian, Goś-
ciwit, Gotard, Grzegorz, January, 
Kasjan, Leonida, Lucyla, Michał, 
Monika, Paulin, Pelagia, Tekla, 
Teodora, Strzedziwoj, Sylwan i 
Wespazjan

5 MAJA
Imieniny:  Anioł, Benwenut, 
Chociemir, Eulogia, Eulogiusz, 
Eutymiusz, Geroncjusz, Hilary, 
Irena, Ireneusz, Iryda, Jowinian, 
Maksym, Nicetas, Penelopa, Pere-
gryn, Pius, Stanisław, Stanisława, 
Teodor, Waldemar, Zdzibor i 
Zdziebor.

Opłaty wędkarskie 
PZW Tęczak 

są przyjmowane 
w sklepie wędkarskim

“Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 

w godz. 
10.00 - 18.00

REKLAMA

Kochanym rodzicom 

Danucie i Ireneuszowi 
Ziółkowskim 

z okazji 25 rocznicy ślubu 
na dalsze lata życia zdrowia, 
szczęścia, nieustającej miłości

 i wzajemnego zrozumienia 
życzą 

synowie Łukasz i Grzegorz

ŻYCZENIA

W poniedziałek sprzed budynku 
przy ulicy Wojska Polskiego skra-
dziono niebieski rower typu damka 
z koszykiem.

We wtorek włamano się do garażu 
stojącego na jednej z działek budow-
lanych w miejscowości Dąbrowa. 
Skradziono pięć silników elektrycz-
nych, wiertarkę i szlifierkę kątową. 
Właściciel oszacował swoje straty 
na 2 tys. zł.

W „Biedronce” złapano na gorącym 
uczynku mężczyznę, który usiłował 
ukraść trzy czekolady wartości 3,87 
zł. Został za to ukarany mandatem 

karnym w wysokości 300 zł.
Patrol policji zatrzymał do kontroli 

samochód marki volkswagen passat. 
Jego kierowca Cezary B. miał w wy-
dychanym powietrzu 2,09 promila 
alkoholu.

W czwartek skradziono tablicę 
rejestracyjną seata ibizy zaparkowa-
nego przy ulicy Radosława.

W piątek nad ranem na ulicy 
Bohaterów Warszawy patrol policji 
zatrzymał do kontroli opla kadeta. 
Okazało się, że siedzący za jego 
kierownicą Ryszard Ż. ma sądow-
nie orzeczony zakaz prowadzenia 

pojazdów mechanicznych. Za jego 
złamanie odpowie przed Sądem 
Grodzkim.

W szkole w Długołęce nieznani 
sprawcy uszkodzili piorunochrony.

Na ulicy Bohaterów Warszawy 
policjanci zatrzymali kolejnego pija-
nego kierowcę. Paweł D. jechał oplem 
kadetem mając 1,3 promila.

W niedzielę w nocy do idącego 
ulicą Bema mężczyzny podeszli inni 
i po uderzeniu go w twarz zabrali 
mu telefon nokia n71 wartości około 
1000 zł.                                             ag

Kronika policyjna 

Kolejny nietrzeźwy 
w „Trzeźwy poranek”

Wczoraj policjanci z drogówki przeprowadzili kolejną akcję „Trzeźwy 
poranek”. Kierowcy nadal nie biorą sobie do serca jej kryptonimu i wsiadają 
do samochodów na podwójnym gazie..

Przez trzy godziny działań spraw-
dzono trzeźwość kilkuset kierowców. 
Dwoje z nich było w stanie nietrzeź-
wym. O godz. 5.50 na ulicy 700-lecia 
zatrzymano Teresę O., która kiero-
wała samochodem mając 0,72 pro-
mila alkoholu 
w wydychanym 
powietrzu . Z 
kolei Zbigniew 
Ł. został zatrzy-
many na ulicy 
Bema. Miał on 
aż 2,60 promi-
la alkoholu. Po 
wytrzeźwieniu  
zostaną im po-
stawione zarzu-
ty popełnienia 
pr z e s t ę p s t w a 
jakim jest jazda 
samochodem w 
stanie nietrzeź-

wym. Policjanci korzystali z nowego 
urządzenie do sprawdzania stanu 
trzeźwości Alco Blow. W ciągu minu-
ty można nim sprawdzić nawet dzie-
sięć osób i nie wymaga stosowania 
ustnika.                                             ag

UWAGA! 

Utrudnienia 
w ruchu 
drogowym     

W dniu 03 maja 2008 r. odbędzie 
się VI Edycja Biegów Ma-
jowych. 

W związku z tym w godzinach od 
9.00 do 16.00 nastąpią utrudnienia w 
ruchu drogowym na ulicach:

• Plac Wolności, 
• Wyszyńskiego, 
• Stolarska, 
• Plac Szarych Szeregów, 
• deptak przy jeziorze od Placu 

Szarych Szeregów do restauracji 
„Przystań”, 

• Zielona, 
• deptak przy murach,
• Czarnieckiego, 
• Plac Wolności (skrzyżowania ulic: 

Blacharskiej i Stolarskiej z Placem 
Szarych Szeregów).

Za utrudnienia przepraszamy!
Organizatorzy 

Biegów Majowych
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REKLAMA

Oświetlony kościół
Prace nad oświetleniem kościoła, 

finansowane przez Urząd Miejski są 
już na ukończeniu. Przeprowadzono 
kilka próób wybierając najlepszy 
wariant.

Ostateczny odbiór robót zapla-
nowano na piątek, 2 maja. Po mszy 

papieskiej (początek o godz.21.00) 
instalacja będzie poświęcona i odpra-
wione zostaną modły w intencji tych, 
którzy pracowali przy montażu.

Oświetlenie zostanie włączone i tak 
będzie w każdą noc.

LMM

Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

W sobotę 3 maja przypada uro-
czystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski.

W kościele pw WNMP, o godz. 
11.00 odprawiona zostanie msza 
swięta w intencji Ojczyzny.

Wezmą w niej udział poczty fla-

gowe, które po mszy udadzą się 
pod pomnik na placu Wolności na 
uroczyste składanie wieńców dla 
uczczenia rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.

LMM

Nabożeństwa majowe
Jak każe tradycja od XIX wieku 

odprawiane są w Polsce przez cały 
maj nabożenstwa na cześć Matki Bo-
skiej. W czasie nabożeństw spiewana 
jest Litania Loretańska i inne pieśni 

maryjne.
Początek codziennie, pół godziny 

przed mszą wieczorną , a w soboty 
po mszy sw. o godz.9.00..

Majowe Spotkania NOWOGARD 2008 01–04 maja 2008, 

Scena plenerowa 

Plac Szarych Szeregów 

01 maja 2008 (czwartek)
10.00 – 16.00 Turniej Piłki Siatkowej (hala SP 1 lub plaża miejska) 1
0.00 – 15.00 Turniej Piłki Nożnej OPEN (boisko przy Placu Szarych Sz-

eregów) 
14.00 – 17.00 Zwariowane Igrzyska Majowe: - rzut moherowym beretem, 

rzut do celu, 
- wyścig w worku, - bitwa z balonami, - rzut jajkiem na odległość, - 

przeciąganie liny. 
scena plenerowa 
17.00 – 18.00 Kabaret Tymczasowy 
18.00 – 19.00 Koncert zespołu Jesienni przyjaciele 
19.00 – 20.00 Koncert BAD ROCK 
20.00 – 21.30 Koncert DIXIELAND BAND 
21.30 – 23.00 MNM – Dyskoteka w plenerze 

02 maja 2008 (piątek) 
10.00 – 13.00 Piłka Ręczna (hala SP1) 
13.00 – 15.00 Turniej Piłki Nożnej–szkoły podstawowe, gimnazja (boisko 

przy Placu Szarych Szeregów) scena plenerowa 
17.00 – 18.30 Koncert Q-VERSION 
18.30 – 20.00 Koncert zepołu NIKT 
20.00 – 21.30 Koncert CRAZY TRAIN 
21.30 – 22.00 TEATR OGNIA 
22.00 – 23.20 Hit Majówki – Koncert zespołu BRACIA 

03 maja 2008 (sobota)
 10.00 – 15.00 BIEGI MAJOWE (Plac Szarych Szeregów) 
10.00 STREETBALL (boisko przy SP1) 
11.00 Konkurs Wiedzy Historycznej „Z Ziemią Nowogardzką Przez Wieki” 

(Biblioteka) 
scena plenerowa 
13.00 – 15.00 Eliminacje Gramy 2008-Grupa Projekt, Liar Trio, Porcelana, 

Skambomambo 
15.00 – 16.00 „Śpiewać każdy może” 
18.00 - 21.00 Koncert Główny Gramy 2008, Grupa Projekt, Liar Trio, Por-

celana, Skambomambo 
21.00 – 22.30 Koncert zespołu Projektanci 
22.30 – 23.30 Hit Majówki – Koncert Łona 

04 maja 2008 (niedziela) 
scena plenerowa 
15.00 – 18.00 Festyn „Z Klaunem i Pantomimą” - gry i zabawy dla dzieci 

- Przygoda Klauna - Wszyscy jesteśmy mimami - Rewelacyjne zabawy z 
chustą Klanzy - Konkurs tańca - Malowanie twarzy dzieci - Animacje teat-
ralne mima – giganta na szczudłach - Magiczny kufer – konkursy dla dzieci 
z nagrodami - Kontynuacja zabaw z chustą Klanzy - Pokaz gigantycznych 
baniek mydlanych 

18.00 – 19.00 Zabawa z zespołem Let`s Dance dla dzieci 
19.00 – 22.00 Zabawa z zespołem Let’s Dance dla dorosłych 

Manifestuj patriotyzm 
– Wywieś flagę!

Biel i czerwień pochodzą z herbu 
państwowego - białego orła w koro-
nie na czerwonym tle. Barwy te są 
ustanowione w polskiej konstytucji. 
Polska flaga i jej barwy kształtowały 
się na przestrzeni wieków.  Polska 
flaga biało-czerwona po raz pierwszy 
została użyta w charakterze barw 
państwowych w 1831 r. 7 lutego 
tego roku Sejm Królestwa Polsk-
iego uchwalił odpowiednią ustawę. 
„Izba senatorska i poselska po 
wysłuchaniu wniosków Komisyi 
sejmowych, zważywszy potrzebę 
nadania jednostajnej oznaki, pod 
którą winni łączyć się wszyscy 
Polacy, postanowiły i stanowią: 
Art. 1 - Kokardę narodową stanowić 
będą kolory herbu Królestwa Polsk-
iego oraz Wielkiego Księstwa Litews-
kiego, to jest kolor biały z czerwonym. 
Art. 2 - Wszyscy Polacy (...) te 
kolory nosić mają w miejscu, gdzie 
takowe oznaki dotąd noszonymi 
były” - czytamy w ustawie z 1831 
roku. Biało-czerwone barwy stały 
się symbolem naszego państwa 
ponownie po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległościŚwięto (Dzień) Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej obchod-

zone jest w Polsce od 2004 roku,  
wprowadzone na podstawie ustawy 
z 20 lutego 2004 o zmianie ustawy o 
godle, barwach i hymnie Rzeczypos-
politej Polskiej. Święto Flagi Rzeczyp-
ospolitej Polskiej obchodzony jest 2 
maja między innymi świętami: 1 maja 
– Świętem Pracy i 3 maja - Świętem 
Konstytucji 3 Maja. W latach Polski 
Ludowej właśnie w tym dniu zdej-
mowano po 1 maja flagi państwowe, 
aby nie były eksponowane w dniu 
zniesionego przez władze komu-
nistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. 
Trzeba pamiętać, że w dniu 2 maja 
1945 roku żołnierze polscy zawiesili 
białoczerwony sztandar na kolum-
nie Siegesaule w zdobytym Berlinie.                                  
Jednocześnie 2 maja jest obchodzony 
jako Dzień Polonii i Polaków za 
Granicą.                       

Mimo że Święto Flagi Rzec-
zypospolitej Polskiej jest świętem 
państwowym, 2 maja nie jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy. Oprócz 
Polski, święto własnej flagi obchodzi 
się również w Stanach Zjednoc-
zonych, Meksyku, Finlandii, Ukrainie 
i w Chinach.                  

LMM                      
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ZUK odpowiada na zarzuty DN

Czy ktoś wreszcie... pójdzie 
po rozum do głowy?

Chcielibyśmy poinformować, że cennik usług ZUK Sp. z o.o. opublikowany 
w DN dnia 18 kwietnia 2008 r. nie jest nieprawdziwy. Otóż u nas wynajęcie 
kontenera doraźnie na okres 7 dni nie kosztuje nic, czyli 0,00 zł wg Pana 
50,00 zł, wywóz l m3 odpadów komunalnych zmieszanych kosztuje 55,00 zł 
brutto,  u Pana 500,00 zł. Prawdą jest, że polecamy naszym klientom dwa kon-
tenery celem segregacji z korzyścią dla nich i środowiska, gdyż nie wszystkie 
odpady muszą trafiać na składowisko, a więc są tańsze, ponieważ mogą być 
zagospodarowane.

Z artykułu wynika, że w Goleniowie wywóz l m3 odpadów komunalnych 
zmieszanych jest tańszy niż w Nowogardzie o 70% , to po porównaniu z 
naszym cennikiem wychodzi 16,50 zł brutto, natomiast sama opłata za ko-
rzystanie ze środowiska (ta którą składujący odpady musi odprowadzić do 
Urzędu Marszałkowskiego,) Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 722 i 723 to koszt w 
granicach 26 zł za l m3 odpadów komunalnych zmieszanych -kod 20 03 01. Do 
tego jeszcze trzeba dodać koszty składowania i koszty jakie ponosi zbierający 
i transportujący odpady. Jak widać dane z artykułu są nieprawdziwe.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest prowadzona 
na terenie gminy Nowogard już od 2007 roku. Przecież to w Dzienniku No-
wogardzkim były nadawane ogłoszenia przez pracownice Lokalnej Agendy 
21’ Urzędu Miejskiego o uruchomieniu tego punktu. Przyjmowanie takiego 
sprzętu odbywa się bezpłatnie, pod warunkiem, że jest on nienaruszony. 
Były przykłady, iż lodówki były pozbawione całego czynnika chłodzącego 
wraz z agregatem i silnikiem a przywożona była tylko część izolacyjna. To 
samo dotyczy telewizorów i innego sprzętu, jeżeli ktoś powyjmuje z niego 
zwoje metalowe i cały wkład elektroniczny do tego jeszcze uszkodzi monitor 
to zostaje tylko odpad, za który niestety ale trzeba zapłacić, ponieważ trafia 
na składowisko.

Selektywną zbiórkę w Nowogardzie prowadzi się już od 2003 r., pojemniki są 
ogólnodostępne, widać je niemal na każdej ulicy i każdej wsi gminy Nowogard. 
Problem polega jedynie na edukacji. Do tych pojemników wrzucane są nie 
tylko odpady do których one służą ale i inne odpady wymieszane, a prawdzi-
wą zmorą są pojemniki ustawione na osiedlach domków jednorodzinnych, 
tam niektórzy znaleźli sposób na pozbywanie się odpadów komunalnych 
domowych. Stąd też problem mają mieszkańcy spółdzielczości mieszkanio-
wej, gdzie boksy na śmieci nie są zabezpieczone przed podrzucaniem takich 
odpadów. 

Dopóki do świadomości ludzkiej nie trafi przekonanie, że problem dotyczy 
wszystkich, nie tylko „włodarzy miasta” i firm wywozowych to długo jesz-
cze będziemy mieli otaczające nas wysypiska, bo z chwilą usunięcia starych 
powstają nowe. O koszach ulicznych nawet nie ma co wspominać, ponieważ 
każdy przechodzień widzi co tam się znajduje, niemal zaraz po ich opróżnieniu 
zapełniane są torebkami z odpadkami domowymi a także i sklepowymi. 

Zarząd Spółki ZUK Sp. z oo

O śmieciach ciąg dalszy
Z treści przytoczonego pisma 

wynika, że ze śmieciami wszystko 
byłoby ok. tylko naród należałoby 
wymienić, a już na pewno prasę, któ-
ra psuje idealne samopoczucie osób 
odpowiedzialnych za organizację 
tego systemu. Ale po kolei.

1) Pisząc, że w Goleniowie za śmie-
ci płacą 70% mniej podawaliśmy, co 
wydawało się nam oczywiste, koszt 
jaki ponosi obywatel. W tym wypad-
ku porównanie zostało wykonane na 
lokatorach mieszkań spółdzielczych. 
Przytoczone przez Państwo wylicze-
nie odnosi się nie do meritum sprawy 
i niewiele niestety wyjaśnia.

2) Państwa ceny za wywóz jedno-
razowych ilości śmieci z doraźnym 

podstawieniem kontenera otrzyma-
liśmy drogą telefoniczną. 

Chętnie przepraszamy za pomyłkę 
i jeszcze raz przytaczamy kwoty z 
Waszego pisma:

- wynajęcie kontenera na okres do 
7 dni – 0 zł

- wywóz 1m3 odpadów mieszanych 
– 55 zł

- nie ma obowiązku wzięcia dwóch 
kontenerów, jest to tylko zalecenie

3) Co do zbiórki zużytego sprzę-
du elektryczno- elektronicznego to 
niestety informacja nie dotarła do 
mieszkańców. Jeżeli Prezes dużej 
spółdzielni mieszkaniowej „Gardno”, 
chyba największy zbiorowy wytwór-
ca odpadów, o tym nie wie, to któż 

wie?
Należy zauważyć, że warunek aby 

wyrzucony sprzęt był nienaruszony 
jest przynajmniej mało precyzyjny. 
Niewiele jeszcze osób wyrzuca sprzęt 
nienaruszony!

Niestety nie mogę zgodzić się z 
twierdzeniem Państwa, że problem 
leży w świadomości ludzkiej. To 
chyba zbyt uproszczone potrakto-
wanie tej sprawy. Być może należy 
zastanowić się nad takim systemem, 
który rozwiązałby problem przy ak-
tualnej świadomości obywateli tak 

jak każdy z nas żyje przy aktualnym 
stanie portfela a nie wymarzonym. 
Chociażby warta rozważenia jest 
koncepcja proponowana przez nie-
które osoby w naszym mieście, aby 
wprowadzić tzw. opłatę śmieciową, 
czyli podatek od każdego, w zamian 
za to każdy ma prawo do używania 
każdego pojemnika? To tylko jeden z 
pomysłów. Dyskusja w tym obszarze 
mogłaby być interesująca i twórcza, w 
każdym razie na razie problem jest, 
co sami Państwo dostrzegacie.

Marek Słomski

Razem zrobimy lepiej
Idź przez życie tak, aby twoje ślady przetrwały ciebie!

  Listy Czytelników

W nawiązaniu do ogłoszenia 
Burmistrza Nowogardu (DN z dnia 
08.04.2008 r.) o przystapieniu do 
zmiany w Studium Zagospodaro-
wania Przestrzennego proponuję:

- poszerzyć pole do dyskusji 
publicznej, która odbędzie się 
20.04.2008 r.

- dołączyć plan miasta obejmują-
cy duże tereny do zagospodarowa-
nia i działki inwestycyjne.

Taki plan będzie pomocny przy 
tworzeniu optymalnych połączeń 
pomiędzy drogami o różnych ka-
tegoriach. Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
określa przebieg dróg publicz-
nych, podział terenu oraz sposób 
przeznaczenia na poszczególne 
funkcje (np. zabudowa miesz-
kalna, przemysł, tereny zielone). 
Miasto i Gmina stoją przed duży-
mi wyzwaniami gospodarczymi 
– potrzebami dla rozwoju. Okres 
stagnacji gospodarczej powinien 
być przeszłością! Strategia Rozwoju 
Miasta i Gminy jest drogowskazem 
– pomóżmy młodym mieszkańcom 

w wyborze jak najlepszej drogi dla 
rozwoju gospodarczego. Pozwólmy 
uwierzyć młodym ludziom, którzy 
jeszcze nie wyjechali za granicę 
lub do innych miast, że tu mogą 
stworzyć swój dom, spełniać się 
zawodowo i realizować marzenia.

Myślę, że są mieszkańcy, przed-
siębiorcy z dużym doświadczeniem 
życiowym i zawodowym, którzy 
mogliby służyć dobrą radą i po-
móc w podtrzymaniu ciągłości 
pokoleniowej.

Niekiedy potrzebna jest krytyka 
poparta argumentami, które nie 
powinny ludzi poróżnić.

Myślę, że właściwy rozwój jest 
ważny dla wszystkich mieszkańców 
i dlatego zachęcam do aktywnego 
udziału w tworzeniu planu na wie-
lu płaszczyznach. Nie należy tracić 
nadziei na lepszy rozwój. Sama 
polityka nie zastąpi gospodarza, 
sprawnego zarządcy miasta.

Serdeczne pozdrowienia dla 
Czytelników.

Halina Saja

  Chrześcijańskie Centrum 
Pomocy

Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.3-go Maja 7,  72-200 Nowogard

Dystrybucja żywności dla podopiecznych OPS z 
terenów wiejskich z potwierdzoną ilością osób w 

rodzinie na skierowaniu z OPS.
Wtorek, 29.04.08 od 12.00 do 17.00
Środa, 30.04.08 od godz.10.00 do 15.00
Czwartek, 01.05.08 od godz. 9.00 do 15.00
Piątek, 02,05.08 od godz. 9.00 do 15.00

Pastor Cezary Komisarz



529.04-5.05.2008 r. 

Projekt „Opera w pałacach”

Zasmakować w epoce baroku

Wywiad z Magdaleną Gan i Ma-
teuszem Szubartowskim, uczniami 
I Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie. Wszyscy byli pod 
wrażeniem waszego występu, nawet 
pan Henryk Walentynowicz,  który 
nauczył was tańców barokowych: 
menueta i gawota. 

Dziękujemy.  Tak  naprawdę 
nauczyliśmy się tylko podstawowych 
figur. Dla nas to było wspaniałe 
przeżycie. Czuliśmy się jakbyśmy 
przenieśli się w czasie do epoki baroku. 
Wykwintne stroje, peruki, wyrafinow-
ane tańce, opera Pergolesiego, aura 
miejsca. Dla nas była to wspaniała 
przygoda.

Ile trwały przygotowania?
Ponad trzy tygodnie. Najpierw 

trzydniowe warsztaty po 4 godz. z 
panem Walentynowiczem na terenie 
szkoły. Później ćwiczyliśmy 3 razy w 
tygodniu po 2 godz. pod opieką pani 
dyrektor D. Borzeszkowskiej – Buriak. 
Zajęcia wymagały skupienia, mobi-
lizacji. Pan Walentynowicz nie tylko 
był wymagający ale i miał poczucie 

humoru dzięki czemu mile spędziliśmy 
czas treningów.

Z tego co wiem na pierwsze zajęcia 
zgłosiło się ponad trzydzieści osób, 
z których wybrano dziesiątkę. Jakie 
było zatem kryterium selekcji?

Zdolności taneczne, prezencja. 
Należało się też zmieścić w suknię co 
jak się okazało nie było wcale takie 
proste.

Jak czuliście się w strojach 
barokowych?

Mężczyźni nosili wygodniejsze 
stroje. Jedynie buty na obcasach były 
męczące. Myślę jednak, że można się 
do tego przyzwyczaić. (Mateusz)

A ja współczuję kobietom, które 
żyły w tamtych czasach. Stroje choć 
piękne były zbyt ciasne, niepraktyczne, 
utrudniające codzienne funkcjonow-
anie. Nie można w nich wziąć nawet 
głębszego oddechu. Po występie całe 
moje ciało było obolałe. (Magdale-
na)

Czy współczesny młody człowiek 
może dobrze bawić się tańcząc 
menueta czy gawota?

Człowiek przez taniec wyraża siebie, 
uczucie do drugiej osoby. Współczesny 
czyni to bardziej spontanicznie. 
Człowiek baroku miał inną mentalność. 
Przekazywał pewne treści w sposób 
bardziej wyrafinowany, zachowywał 
grę pozorów. Tańce barokowe nie tyle 
są sztywne - jak wcześniej myślałem, 
ile pełne tajemnic. (Mateusz)

Tak, tańce barokowe mają swój urok. 
Myślę, że młodzi ludzie, którym jak 
nam dane byłoby poznać te arkana 
chętnie spędzaliby czas wolny tańcząc 
menueta. (Magdalena)

Myślę, że to co mówicie odd-
aje jakąś potrzebę człowieka 
współczesnego. Nieprzypadkowo 
powstają teraz bractwa rycer-
skie, szkoły średniowiecznego 
tańca irlandzkiego. Czy powin-
ny zatem powstać kursy tańców 
barokowych?

Tak. Powinny odbywać się bale na 
zamkach w przystrojonych salach. 

Byłaby to przecież wspaniała promocja 
regionu, danego pałacu. 

A jakie są wasze wrażenia z opery 
La serva padrona?

Tę najsłynniejszą operę komiczną 
usłyszeliśmy w języku oryginalnym. 
Nie mogliśmy zatem uchwycić komiz-
mu słownego. Mogliśmy za to dostrzec 
maestrię artystów, którzy przez modu-
lacje i skalę głosu oddawali komiczne 
sytuacje. Zresztą z tego co się już 
zorientowaliśmy w operze nie tyle liczy 
się temat dzieła ile kunszt śpiewaków. 
Występ pani Joanny Tylkowskiej i pana 
Janusza Lewandowskiego zrobił na 
nas, jak zresztą na wszystkich obec-
nych, niesamowite wrażenie. Dlatego 
też niebawem wybieramy się na sz-
kolny wyjazd do Opery na Zamku w 
Szczecinie.  

Dziękuję za rozmowę.
Michał Sokulski

foto J. Korneluk

Euroindeksy dla II LO
Andrzej  Cyboroń i  Michał 

Ć m i l ,  u c z n i ow i e  I I  L i c e u m 
Ogólnokształcącego w Nowoga-
rdzie, po raz kolejny udowodnili, 
że ich poziom wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej jest rewelacyjny. Andrzej 
zajął pierwsze, a Michał drugie 
miejsce w V Konkursie Wiedzy o 
Gospodarce UE, który odbył się w 
piątek, 4 kwietnia 2008 roku, 
na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniw-
ersytetu Szczecińskiego. W 
finale Konkursu 80 uczniów 
rozwiązywało test, a następnie 
tylko siedmiu najlepszych 
uczestniczyło w ścisłym fi-
nale odpowiadając na pytania 
komisji dotyczące gospo-
darki i programów unijnyh. 
Zwycięzcy otrzymali indek-
sy Wydziału Zarządzania i 
Ekonomiki Usług US oraz at-
rakcyjne nagrody rzeczowe.

- Po raz trzeci miałem okazję 
oceniać uczestników i muszę 

przyznać, że ze wszystkich finałów, 
ten był zdecydowanie najlepszy - 
mówi Andrzej Martuś, wiceprezes 
Północnej Izby Gospodarczej, która 
objęła konkurs patronatem. - Tym 
bardziej, że pytania wcale nie były 
takie proste i wymagały sporej wiedzy 
na temat Unii Europejskiej.

Inf.AS–opr.LMM
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Jak zapewniają doskonale spraw-
dzają się w codziennej pracy. Ze 
względu na pogodę korzystają z nich 
niezwykle chętnie. 

Przypomnijmy. Sku-
tery zostały zakupione 
w zeszłym roku przez 
gminę  Nowogard . 
Kosztowały około 18 
tys. zł. Są to maszyny 
bardzo dobrej jakości 
i nie psują się w co-
dziennej eksploatacji . 
Wykorzystywane one 
także będą do patro-
lowania alejek nad je-
ziorem oraz trudno do-
stępnych miejsc gdzie 
dojazd radiowozem jest 
utrudniony lub wręcz 
niemożliwy. Doskonale 

sprawdzają się także w rozładowywa-
niu powstających w mieście korków 
drogowych, szczególnie w okresie 
letnim.                                             ag 

Gdy kałuże stają się jeziorami
Podróżując po naszej okolicy można odnieść wrażenie, że mieszkamy co 

najmniej na terenie jakiegoś pojezierza. Co rusz spotykamy bowiem zbior-
niki wodne, po których śmiało można popływać kajakiem. Nie są to jednak 
jeziora, a jedynie kałuże, tyle, że monstrualnych rozmiarów. A wszystko 
przez zaniedbania w melioracji.

Tęsknota za spółkami wodnymi
Zacznijmy od teorii. Melioracja 

dzieli się na podstawową i szczegó-
łową. Podstawową, czyli kanałami i 
rzekami, nawet tak małymi jak Sąpol-
na, zajmuje się państwo. Melioracja 
szczegółowa, a więc rowy na polach 
czy dreny leży w gestii właściciela 
gruntu.

Przed rokiem 1989 istniały twory 
zwane spółkami wodnymi. Były to 
firmy utrzymywane ze składek rolni-
ków, zatrudniające fachowców, którzy 
zajmowali się melioracją. Choć skład-
ki były małe, roboty wykonywane 
były w sposób właściwy i co najważ-
niejsze rowy czyszczone były cało-
ściowo. Dziś spółki są już w zaniku, 
w naszej okolicy nie ma żadnej, więc 
obowiązek ten spadł bezpośrednio na 
barki rolników. Z wywiązywaniem się 
z niego jest różnie i stąd te problemy 
z „jeziorami”.

Załóżmy, że rów biegnie przez pola 
należące do trzech właścicieli, a tylko 
dwóch konserwuje kanał. Ich wysiłek 
idzie wówczas na marne. 

Istnieją jednak mechanizmy mo-
gące zmusić osobę uchylającą się 
od obowiązku konserwacji do jej 
wykonania. Należy napisać wniosek 
do starostwa powiatowego, który 
wyda stosowny nakaz. Jeśli i to nie 
poskutkuje sprawa może skończyć 
się w sądzie, który może nałożyć 
grzywnę lub zlecić przeprowadzenie 
robót na koszt właściciela gruntu. Jak 
powiedział nam naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa goleniowskiego Starostwa 
Andrzej Mucek nakazy wyczyszcze-
nia rowów wydawane są dosyć często 
i zazwyczaj skutkują. Tyle, że kałuże 
nie znikają.

Kazimierz Świerzko z nowogardz-
kiego oddziału Zachodniopomor-
skiego Zarządu Melioracji i Urzą-

dzeń Wodnych stwierdza wprost, że 
system melioracyjny jest zaniedbany: 
„Można powiedzieć, że te rowy przez 
ostatnie kilkanaście lat nie były kon-
serwowane. W niektórych miejscach 
są już tylko ślady po rowach. Te rowy, 
które prowadzą wodę, jakoś dają sobie 
radę, odmulenie odbywa się natural-
nie. Ale rowy, gdzie woda pojawia się 
okresowo, latem zarastają. Tam dno 
jest wilgotne i roślinność ma spore pole 
do popisu.”

Chętnie pomożemy
Odwiedzamy jedno z zalanych 

pól. Kałużę na nim się znajdującą 
trudno nie nazywać jeziorkiem. Na 
jego powierzchni pływa ptactwo 
wodne. Właściciel pola opowiada o 
ciągłym czyszczeniu rowów, które 
nie przynosi efektu. Woda jak stała 
tak stoi. „W najgłębszym miejscu ma 
już ponad półtora metra” – dodaje 
zrezygnowany.

Cóż więc powinien zrobić w tej 
sytuacji?

„Właściciel gruntu powinien naj-
pierw rozeznać się w terenie i znaleźć 
odpływ. – tłumaczy Kazimierz Świerz-
ko – Przy urządzeniach drenarskich 
nigdy nie powinno się wykonywać prac 
w tym miejscu gdzie jest woda. Należy 
poszukać odpływu. Często jest tak, że 
jakiś zbieracz drenarski odprowadza-
jący wodę się zapcha i rolnik chcąc 
to naprawić odkopuje rurę ciężkim 
sprzętem. Może się zdarzyć, że wyko-
pie drenę i przez to narobi więcej szkód 
niż było początkowo. Z odwodnieniem 
należy postępować ostrożnie. Prace 
należy zacząć od wylotu i idąc w górę 
kopać kontrolnie co jakieś 50 metrów 
i znajdzie się miejsce awarii, np. drenę 
zarośniętą korzeniami.”

Kierownik nowogardzkiego od-
działu Zachodniopomorskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wod-

nych oferuje fachowe porady. Warto 
więc udać się na ulicę Bohaterów 
Warszawy 35. 

„Gdy ktoś do nas przychodzi to 
zawsze staramy się pomóc, łącznie z 
wyjazdem w teren. Na miejscu zawsze 
jest łatwiej powiedzieć gdzie tkwi 
problem.” – dodaje.

Tyle, że zaniedbania są tak wiel-
kie, że sama konserwacja już nie 
wystarczy. 

„Aby teraz doprowadzić to do sta-
nu właściwego, takiego jak warunki 
techniczne przewidują, to wszędzie 
powinny być nowe inwestycje. – kon-
tynuuje Świerzko -  Konserwacyjnie 
niczego nie da się zrobić, trzeba na 
nowo odbudowywać rowy. My niestety 
nie dostajemy żadnych pieniędzy na 
meliorację szczegółową.”

Pytany o koszty takiej inwestycji 
nie jest w stanie odpowiedzieć. Jak 
tłumaczy od ponad dziesięciu lat na 

podległym mu terenie nie robiono 
żadnej, wiec trudno mówić o sumach. 
Nawet w szczecińskim Zarządzie Me-
lioracji nie uzyskalibyśmy szybkiej i 
konkretnej odpowiedzi. By rozpocząć 
taką inwestycję potrzebny jest wnio-
sek zainteresowanych rolników. Musi 
go podpisać co najmniej 75 procent 
właścicieli gruntów. Oni pokrywają 
40 procent kosztów inwestycji. Jest to 
spora suma, skutecznie odstraszająca 
potencjalnych wnioskodawców i stąd 
całkowity brak zainteresowania.

„Jeśli jeszcze ze dwa lata będzie tyle 
deszczów, co ostatnio to może w końcu 
ktoś przejrzy na oczy i może da nam 
jakieś pieniądze na meliorację podsta-
wową.” – kończy Kazimierz Świerzko. 
Prawdziwy paradoks, ten stan może 
poprawić tylko kataklizm, sytuacja 
tak zła, że bez interwencji państwa 
lub samorządu się nie obejdzie.

ag

W miniony weekend w Błotnie odbyło się wspólne udrażnianie jednego z 
rowów. Z inicjatywy radnych Tomasza Szafrana i Jana Mularczyka, który 
załatwił koparkę mieszkańcy przez kilka godzin pracowali przy jednym z 
rowów czyszcząc go na przestrzeni kilkuset metrów. Jak widać przy pomocy, 
w tym przypadku samorządowców, można zrobić wiele. 

Tu już trudno mówić o kałuży...

Policjanci wsiadają na skutery
Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Nowogardzie od kilku dni patroluja 

swoje rejony na skuterach. 

Dzielnicowy sierżant sztabowy Wojciech Pietrzy-
kowski przed wyjazdem w swój rejon.
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
23 kwietnia 2008 roku klasy IV Tech-
nikum Ekonomicznego i IV Techni-
kum Handlowego po czterech latach 
pracy w „Mini przedsiębiorstwie Złota 
Rączka” w ramach dnia z „Ekonomią 
na Ty” zorganizowały turniej o puchar 
Mini Przedsiębiorstwa. Zadaniem 
konkurujących ze sobą uczestników 
była produkcja papierowych kaczek 
metodą origami, efektowna sprzedaż 
i sukces ekonomiczny na „Kaczym 
rynku”. Drużyny musiały wykazać się 
dużą organizacją pracy, wydajnością 
i umiejętnościami sukcesywnych ne-
gocjacji. Dzięki temu przedsięwzięciu 

uczniowie naszej szkoły zapoznali się 
z zasadami panującymi na rynku. 
Nad całością przedsięwzięcia czuwa-
ły panie: Sylwia Antczak, Ewa Balov i 
Patrycja Sierżant. W konkursie udział 
wzięło trzynaście pięcioosobowych 
drużyn. Puchar Mini Przedsiębior-
stwa zdobyli uczniowie z klasy II 
Technikum Ekonomicznego. Drugie i 
trzecie miejsca zajęły drużyny z klas II 
Technikum Mechanicznego i II Tech-
nikum Żywienia i Gospodarstwa Do-
mowego.

Kasia Modrzejewska

Do twórców nieprofesjonalnych, gastronomików oraz 

mieszkańców Nowogardu i okolicy

W tym roku już po raz szósty orga-
nizujemy w Nowogardzie Spotkanie 
Nieprofesjonalnych Twórców Regio-
nalnych Połączone z prezentacją do-
robku i konkursem na najciekawsze 
wytwory rękodzielnicze oraz kon-
kursem na Potrawę o Złotą Patelnię 
Burmistrza Nowogardu.
Impreza odbędzie się w ramach 
Święta Ludowego 10 maja 2008 roku 
na placu Wolności od godziny 1230. 
W programie m.in.:

wystawa rękodzielnictwa, 
rzeźby , malarstwa, wikli-

niarstwa, kowalstwa, bu-
kieciarstwa itp. połączona z 
kiermaszem
prezentacja potraw regional-
nych połączona z ich degu-
stacją
konkurs o Złotą Patelnię 
Burmistrza Nowogardu
konkurs na najciekawsze 
wytwory rękodzielnicze 
występy artystyczne

zapraszamy do udziału 
i życzymy udanej zabawy!

Organizatorzy

WKRÓTCE MATURA 

NIEZBĘDNIK MATURZYSTY
Czerwone majtki
Dziewczyny powinny je ubierać na stu-
dniówkę na lewą stronę, a na maturę te 
same majteczki powinny być założone 
na stronę prawą. Jeżeli zapomniało się 
zrobić to na  studniówce, to jest jeszcze 
czas, żeby zajrzeć do sklepu, kupić bie-
liznę w pięknym czerwonym kolorze i 
wypróbować podczas matury. Rynkowej 
koniunktury na czarowną bieliznę matu-
rzystek nikt prawdopodobnie sztucznie 
nie nakręca. Poza tym „czerwona moda” 
nie jest obowiązkowa. I jeżeli nawet w ni-
czym nikomu nie pomaga, to taki czer-
wony łaszek stanowi fajną, śmieszną pa-

miątkę. Można na przykład pokazać go 
kiedyś wnuczce i westchnąć:” A w tych 
majtkach babcia zdawała maturę”…
Fryzura
Nie ścinaj! W żadnym wypadku nie 
ścinaj włosów przed maturą!. Dotyczy 
to zarówno dziewcząt, jak i chłopców. 
Nie warto również farbować fryzury, 
choćby ze względu na nieprzewidzia-
ny efekt, taki jak np. zielonkawa lub 
pomarańczowa barwa.
Lewa noga
Zawczasu odwróćcie łóżka tak, by 
w dzień matury nie wstać przypad-
kiem lewą noga. Jeśli w panice, na 

dźwięk budzika, zerwiecie się jednak 
„na lewo”, nie martwcie się! Wystar-
czy wtedy splunąć przez lewe ramie i 
czar się odwróci… Pamiętajcie też o 
przekroczeniu progu szkoły właściwą 
nogą: prawą, tylko prawą!
Pożyczone
Musicie koniecznie pożyczyć od kogoś 
jakiś przedmiot, zabrać go na egza-
min. Może to być cokolwiek: długopis, 
krawat, spinka do włosów… najlepiej 
skumulować sile dwóch magicznych 
rzeczy i np. włożyć… pożyczone, czer-
wone majtki!
Drabina
Jeśli w drodze na egzamin zobaczycie 
opartą o mur drabinę, w żadnym wy-
padku pod nią nie przechodźcie. Ten, 
kto to zrobi, może w zasadzie iść, wra-
cać do domu i zacząć śpiewać : „już za 
rok matura”. No , chyba że się wróci i 
powtórzy przejście pod drabiną! Wia-
domo dlaczego: minus i minus razem 
daje plus…
Czarny kot
Jeżeli takie zwierzątko przetnie Wam 

drogę, nie zniechęcajcie się, tylko 
spluńcie przez lewe ramię i odwróćcie 
się trzy razy za tym ramieniem, czyli w 
kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara, Białe, szare i rude koty 
są w ogóle niegroźne.
Kominiarz
Jeśli spotkacie go na swojej drodze 
idąc na egzamin, to zdanie matury 
macie już jak w banku. Trzeba tylko 
chwycić za guzik i trzymać aż do pro-
gu szkoły.
Kobieta z wiadrem
Jest już rzadziej od kominiarza spo-
tykaną postacią na ulicy. Jeśli mimo 
wszytko ktoś taki minie Was, sprawdź-
cie, czy wiadro jest puste , czy pełne. 
Pełne oznacza, że macie szczęcie. Pu-
ste to pech, bo „z pustego to i Salomon 
nie naleje”. Nie ma sposobu, żeby w 
tym wypadku odwrócić czar, ale nie 
martwcie się, kobiety z wiadrem nie 
chodzą po ulicach tuzinami…
Maturzystom życzymy ołamania 

piór i udanych prezentacji na 

egzaminie z języka polskiego!!!

HOROSKOP
Baran – Jeśli tylko bardziej się postarasz, 
wszystko zacznie się układać. Przyjaciel, ro-
dzina i ta druga połówka zaczną na nowo od-
krywać w Tobie dobro. Ale nic nie przyjdzie 
bez wysiłku, pamiętaj o tym. 
Byk – Hej Byku! Jeśli jest coś, co teraz powinie-
neś zrobić, to wziąć się za coś pożytecznego i 
pomyśleć o swojej przyszłości. Bezczynne sie-
dzenie i czekanie nie ma najmniejszego sensu. 
Bliźnięta – Cały czas poświęcasz na rze-
czy, które nie powinny teraz zawracać Ci 
głowy. Ustal w końcu swoją hierarchię 
wartości i zwróć uwagę na to, co jest dla 
Ciebie najważniejsze. Musisz poukładać 
swoje życie, satysfakcja przyjdzie sama. 
Rak – Ostatnio poświęcasz się dla innych 
nie myśląc wcale o sobie. Czasami warto, 
ale w tym  wypadku zastanów się, czy świat 
odwdzięczy Ci się tym samym? Powinieneś 
robić to, co lubisz,  a nie tylko spełniać ocze-
kiwania innych.
Lew –  Odetchnij, popatrz ile pięknych 
rzeczy Cię otacza. Dlaczego wcześniej ich 
nie dostrzegałeś? Po prostu dążąc do jed-
nego celu nie zauważasz niczego i przy 
tym nie pozwalasz sobie ma drobne przy-
jemności. Twoja dobra cecha to otwar-
tość, ale czasami warto przystopować.  
Panna – Droga Panno, mogłabyś 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 wie-
lu problemów i przekonasz innych, że w 
pewnych sprawach jesteś niezastąpiony. 
Skorpion – Jak zwykle wplączesz się w ja-
kieś niejasne sytuacje, ale bez problemu po-
radzisz sobie z tym. Wszystkich zastanawia 
fakt, że możesz radzić sobie sam w trudnych 
sytuacjach. Ale Ty najlepiej wiesz, że kiedy 
działasz solo, nikt nie zarzuci Ci zależności 
od drugiej osoby. 
Strzelec – Staraj się nie dopuścić do kolej-
nych zaległości, bo w pewnym momencie 
wpadniesz w panikę. Nie składaj obietnic bez 
pokrycia, bo możesz stracić kogoś, na kim Ci 
bardzo zależy.
Koziorożec – Krok po kroku, systematycz-
nie będziesz wprowadzać w życie swoje zna-
komite plany. Uczucia zejdą na bok, ale nie 
załamuj się: najpierw praca i kariera, potem 
miłość. Dokładnie w takiej kolejności.
Wodnik – W końcu zaczniesz być oceniany 
tak, jak na to zasługujesz. Nie zawsze do-
brze, ale na pewno sprawiedliwie. To dobry 
moment, by nauczyć się samokrytycyzmu i 
postarać się być lepszym w każdej dziedzinie. 
Ryby – Zejdź z obłoków na ziemię. Teraz 
wszystko zależy od Twojej pracowitości i sil-
nej woli. Pokonasz przeszkody, jeśli tylko w 
porę się zmobilizujesz. Tylko nie zwlekaj, bo 
teraz musisz dać z siebie więcej niż zwykle!
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Nie-zwykłe spotkanie 
po 40 latach

Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza,

Oczy mam pełne łez .
Julian Tuwim

Każdy człowiek nosi w sobie zakodowaną tęsknote za tym, 
co wielki poeta Milton nazywa „rajem utraconym”, a my po 
prostu przeszłymi latami beztroskiej młodości, cudowną 
krainą, gdzie wszystko było inaczej. Myślę, że tego rodzaju 
nostalgia nasila się szczególnie dzisiaj, kiedy tak bardzo 
potrzebujemy pomocy w odnalezieniu swojego miejsca w 
zbanalizowanym, odhumanizowanym i wyjałowionym z 
wartości etycznych świecie.

Odtrutką na postępujący zanik więzi między ludźmi stały 
się różnego rodzaju spotkania towarzyskie i zjazdy koleżeńskie 
po latach. 

Właśnie taką sympatyczną tradycję pielęgnują absolwenci 
I LO w Nowogardzie. Tym razem spotkanie wyznaczyli sobie 
maturzyści z pamiętnego roku 1968, kiedy dyrektorem Liceum 
był śp. Edward Chudziński. Inicjatorkami pomysłu z moty-
wem przewodnim w tle - „czterdzieści lat minęło…” – są pełne 
wigoru panie Elzbieta Korneluk, Alicja Szpiganowicz i Barbara 
Wiercioch. Zaproszono także część byłych nauczycieli, m. in. 
panią Alinę Ochman i panów Franciszka Tarczykowskiego, 
Stanisława Świrskiego i Ryszarda Wieczorka.

Wszyscy chętni spotkają się po 40 latach w dniu 23 maja 

o godz. 16.00 na boisku szkolnym 
najstarszego w mieście liceum. I nie 
tyle program dwudniowej imprezy 
jest tu najważniejszy, ile radość ze 
wspólnego bycia razem, choć przez 
kilka, parę chwil…

Wszystkim uczestnikom, których 
znam i tym których poznać nie 

mogłem dedykuję optymistyczne 
przesłanie A. Bursy:

„..Życie jest treścią niezwyciężoną
Trzeba uważać w dni upalne
Żeby nie zwiędły pelargonie…”

Marian A. Frydryk

Studniówka przed maturą 68 Czy rozpoznają siebie po tylu latach?
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SP Długołęka

Każde dziecko wie co zrobić 
z ZSEE…

Uczniowie klasy V, Szkoły Podstawowej w Długołęce, realizowali program 
edukacyjny

„Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE”. Program powstał ze współpracy z Elektro-
Eko i Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Wydziału 
Inżynierii i Środowiska Politechniki Warszawskiej. Uczniowie uczestnicząc w 
cyklu zajęć, zapoznali się z  narastającym w Polsce problemem gromadzenia i  
wyrzucania  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). 

Kupując nowy sprzęt, często nie 
zastanawiamy się, co zrobić ze starym, 
zużytym radiem, telewizorem lub 
pralką. Dobrze jest jeśli niepotrzebny 
sprzęt umieścimy w piwnicy, gdzie 
nikomu nie zagraża. Często jednak 
wynosimy zużyty lub zepsuty sprzęt 
do śmietnika, do kosza na śmieci, a 
czasem wyrzucamy byle gdzie, nawet 
do lasu. Materiały, elementy i podze-
społy urządzeń elektrycznych oraz 
elektronicznych zawierają substancje 
niebezpieczne dla środowiska. Jest 
to rtęć, ołów, polichlorek winylu wy-
stępujący w izolacjach okablowania, 
świetlówki zawierają rtęć, układy 
chłodzące z lodówek to groźny dla  
środowiska freon, lampy kineskopowe 
zawierają arsen, ołów, kadm, chrom, 
miedź i wiele innych. Bardzo groźne 
dla środowiska są baterie, w tym bate-
rie guziczkowe. Jedna taka bateria jest 
w stanie zanieczyścić w istotny sposób 
1 metr sześcienny gleby i około 400 
litrów wody. Wyrzucanie do śmieci  
ZSEE, a przede wszystkim porzucanie 
go w lasach i przydrożnych rowach za-
truwa środowiska i poważnie zagraża 
zdrowiu człowieka. Wiele substancji 
używanych dawniej w urządzeniach 
elektrycznych to trucizny i substancje 
rakotwórcze,powodujące zmiany w 
naszym aparacie genetycznym. Obieg 
materii w przyrodzie powoduje, że to 
co dzisiaj wyrzucimy „za płot”, jutro 
zjemy lub wypijemy.

W Polsce wyrzuca się około 165 
tysięcy ton zużytego sprzętu AGD 
i jest to trzy razy więcej niż waży 
warszawski Most Łazienkowski. 
Gdyby wymieniane rocznie telefony 
komórkowe ustawić jeden na drugim, 
to utworzyłyby ko-
lumnę 1000 razy 
wyższą niż Pałac 
Kultury w Warsza-
wie. Porzucone i 
zużyte sprzęty elek-
tryczne i elektro-
niczne to ogromna 
góra śmieci i po-
ważne zagrożenie 
dla zdrowia ludzi 
oraz środowiska.

Uczniowie do-
wiedzieli się rów-

nież, że zgodnie z Ustawą o ZSEE, 
obowiązującą od października 2005 
roku, konsumentom nie wolno wy-
rzucać zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego do zwykłych 
pojemników na śmieci, zobowiązani 
są oni do przekazywania go spe-
cjalnym podmiotom zbierającym ( 
sklepom, gminnym punktom zbiór-
ki). Kupując nową lodówkę, starą 
możemy nieodpłatnie pozostawić w 
sklepie. Gmina Nowogard uruchomi-
ła także, zgodnie z cytowaną ustawą, 
punkt zbiórki zużytego sprzętu ZSEE. 
Znajduje się on na terenie ZUK przy 
ulicy 15 Lutego. Uczniowie, poznając 
szkodliwe działanie pozostawionego 
zużytego i zepsutego sprzętu, posta-
nowili dowiedzieć się jaka jest skala 
problemu w okolicznych wioskach. 
Zamieniając się w tropicieli ZSEE, 
ruszyli do mieszkańców z ankieta-
mi, mającymi zbadać i policzyć, ile 
zużytych urządzeń chomikujemy w 
domu. Najczęściej są to: telewizory, 
odtwarzacze video, żelazka, odkurza-
cze, radia i magnetofony oraz drobny 
sprzęt AGD. Z  ankiety wynika rów-
nież, że około 70% mieszkańców nie 
zna możliwości pozbycia się zużytego 
sprzętu. Uczniowie sporządzili wykaz 
zgromadzonego sprzętu, poinformo-
wali mieszkańców o tym, że sprzętu 
ZSSE nie wolno samemu demonto-
wać i wyrzucać do śmietników, a także 
wskazali możliwości ich bezpłatnego 
oddania. Wystąpili również z inicja-
tywą zorganizowania zbiórki tego 
sprzętu od mieszkańców w wyznaczo-
nym dniu, przy pomocy ZUK. 

Podsumowaniem akcji było przed-
stawienie satyryczne pt.:”Krótka 

Radni poczekają na wyrok.
Nieobecność jednego ze świadków sprawiła, że goleniowski Sąd Rejonowy 

nie wydał wczoraj wyroku w sprawie nielegalnej blokady drogi krajowej nr 
6 w Nowogardzie.

Na ławie oskarżonych zasiadło 
piętnaście osób. Wśród nich znaleźli 
się m.in. radni i proboszcz parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego. Pięciu rad-
nym postawiono zarzut organizacji 
nielegalnej manifestacji i blokowa-
nia ruchu na drodze krajowej nr 6. 
Reszta odpowiadała za sam udział 
w blokadzie.

Mimo powagi miejsca na sali roz-
praw panowała raczej luźna atmo-
sfera, do której momentami dosto-
sowywał się nawet sędzia. Wybuchy 
głośnego śmiechu co rusz przerywały 
zeznania.

Czterech domniemanych organiza-
torów nie przyznało się do winy. Mó-
wili co najwyżej o współorganizacji 
tłumacząc, że o całej akcji dowiedzieli 
się od kogoś, dziś już nie pamiętają od 
kogo. Tylko radny Krzysztof Kosiń-
ski przyznał się do zarzucanego mu 
czynu, choć później nieco złagodził 
swe stanowisko. 

Z kolei uczestnicy potwierdzili 
swoją obecność na blokadzie, ale 
w większości nie poczuwali się do 
winy. Robili to na różne sposoby. 
„Szedłem akurat do apteki i musia-
łem wejść na pasy, bo wokół było 
tyle policji, że przekroczyć jezdnię 
poza przejściem dla pieszych nie było  
sposób. Później szedłem do sklepu 

więc znowu przeszedłem przez pasy.” 
- zeznawał jeden z oskarżonych. 
„Czterdziestotonowy tir wjeżdżający 
do miasta z prędkością 90 km/h to 
lekka przesada” – tłumaczył inny we 
zupełnie poważnym tonie. Wszyscy 
zgodnie mówili, że akcja była słuszna 
a budowę obwodnicy miasta należy 
przyspieszyć wszelkimi możliwymi 
środkami. Przy czym zaznaczyli, że 
nie wiedzieli o nielegalności bloka-
dy, gdyż policja nie informowała o 
tym ani nie realizowała procedur 
jakie są przewidziane w tego typu 
wypadkach, czyli a więc zepchnięcia 
manifestantów z drogi. Zeznający 
w charakterze świadka komendant 
nowogardzkiej policji podinsp. Sta-
nisław Saniuk zaprzeczył temu. 

Wyrok jednak nie zapadł, gdyż 
na rozprawie nie zjawił się jeden ze 
świadków, ówczesny wiceburmistrz 
Nowogardu a dziś zachodniopomor-
ski kurator oświaty Artur Gałęski. 
Kolejna rozprawa odbędzie się w 
poniedziałek 19 maja o godzinie 
12.00.

Blokada odbyła się w październiku 
ub.r. Wówczas około 70 mieszkań-
ców gminy Nowogard domagało się 
przyspieszenia budowy obwodnicy 
miasta. 

ag

Jedynie Krzysztof Kosiński przyznał się do zarzucanych mu czynów.

historia pewnej piwnicy”, z którego 
pozostali uczniowie dowiedzieli się, 
dlaczego tak smutno jest staremu 
młynkowi w piwnicy, jak się czuje 
pralka z potłuczoną szybką oraz dla-
czego telewizor nie powinien leżeć 
w przydrożnym rowie. Uczniowie 
nauczyli się również oceniać klasy  
energetyczne urządzeń elektrycznych, 
układali hasła i reklamy zachęcające 
do  nieprzetrzymywania zużytego 
sprzętu i oddawania do punktów 

odbioru. Wytropiliśmy również 
niepotrzebny i zużyty sprzęt zale-
gający w szkole. Został on oficjalnie 
uporządkowany i wywieziony do 
punktu odbioru w Nowogardzie. 
Realizacja programu była możliwa 
dzięki życzliwości mieszkańców wsi 
i zaangażowaniu samych uczniów, 
których świadomość ekologiczna jest 
coraz wyższa.

Inf.własna 
– opr.LMM



10 M - Nr 33 (1670)

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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

ZATRUDNI NA STANOWISKO 
Kierownika Robót Sanitarnych inżyniera 

lub technika budowlanego 
z doświadczeniem oraz znajomością obsługi komputera 

i programu kosztorysowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie 
w biurze “PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy
1. inż. Łukasz Dzikowski  - telefon 091 57 92 639, kom. 695 657 446
2. Lucyna Warian  - telefon 091 57 92 651

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 

szuka do wynajęcia 
od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06, 
               602 697 061.

Organizujemy 
kursy 

dla kierowców-operatorów 
wózków jezdniowych  z 
napędem silnikowym 

(wózki widłowe)
Najbliższy kurs rozpoc-

znie sie dnia 06.05.2008 r. 
Szczegółowe informacje i 

zapisy na kurs pod nr 
tel. 0913927467, 

Serdecznie zapraszamy!

Zatrudnię 
operatora LKT. 
Tel. 500 111 126

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

12 maja 2008 r.
poniedziałek 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 pod każdą budo-

wę w Wojcieszynie pow. 30 arów. 
697 987 825.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 5788 M KW 
I 6883 M KW PRZY UL. W. REY-
MONTA I A. ASNYKA (NOWO-
GARD). 603 669 427.

• Pomieszczenia biurowe po remoncie 
do wynajęcia, budynek firmy OKNO, 
ul. 3 Maja 31. Tel. 091 39 21 277.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
60 m kw, I piętro plus garaż, centrum. 
Tel. 094 366 15 45, 784 694 158.

• Sprzedam dom na wsi do remontu, 
30 arów, zabudowania gospodarcze. 
Tel. 503 84 84 35, 091 39 21 988.

• Do wynajęcia w Świerczewie kon-
tener do celów handlowych. Tel. 
609 464 827.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 516 310 809.

• Sprzedam działkę budowlaną, ul. 
Ogrodowa 25, działka nr 157/21, 787 
m kw, uzbrojona, cena 73 tys. zł. Tel. 
600 051 961. 

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
51 m kw na większe w domku. Tel. 
091 39 27 277.

• Sprzedam kawalerkę 42 m kw w cen-
trum Nowogardu, cena wywoławcza 
90 tys. zł. Tel. 693 120 148 po 18.00.

• Pilnie kupię 1 /2 domu lub 3 po-
kojowe mieszkanie – gotówka. 
501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 1 
lub 2 pokojowego z kuchnią i łazienką 
w Noowgardzie lub w okolicach No-
wogardu. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w bloku. 697 744 848.

• Sprzedam działkę w Redostowie. Tel. 
880 290 835.

• 3 pokojowe mieszkanie w Nowogar-
dzie do wynajęcia. Tel. 091 39 20 440, 
606 900 936.

• Do wynajęcia lokal pod działal-
ność gospodarczą, 70 m kw. Tel. 
606 703 451.

• Kawalerka do wynajęcia na os. Bema. 
Tel. 502 405 299.

• Pół bliźniaka do sprzedania centrum 
Nowogardu pow. ok. 100 m kw. Tel. 
506 27 23 36 dzwonić po 16.00.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 

65R15 GOODRICH, przebieg 5000 
km, cena 850 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel), 6 biegów, 
kolor bordowy metalik, rok. prod. 
12.2004, model 2005 (po liftingu), 
przebieg 93000km, książka serwiso-
wa, pierwszy właściciel w Polsce i w 
Niemczech, sprowadzony luty 2008, 
opłacony, zarejestrowany w Polsce, 
OC do 08.2008, przegląd do 02.2009. 
Zadbany, bezwypadkowy, nie wymaga 
żadnego wkładu finansowego. Nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, olej, filtry. 
Wyposażenie: ABS, ESP, 6* airbag, 4 

el.* szyby, el. podgrzew. lusterka, RO/
CD/Mp3 sterowane przy kierownicy, 
alarm, immobiliser, wspom. kierow., 
reg. kierow., reflektory soczewkowe, 
zestaw głośnom. NOKIA, haloge-
ny, relingi, roleta bagażnika, ciemne 
wnętrze, alufelgi + nowe opony letnie, 
drewniane wykończenia, komputer 
pokładowy, centralny zamek z pilo-
tem, klimatronik dwustrefowy. Cena 
do negocjacji. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam przyczepę 10 ton (SZAP 
10). Tel. 608 356 697.

• Sprzedam VW Golf II, poj. 1,3, ben-
zyna. Tel. 600 262 231.

• Sprzedam Opel Astra 1997 r., poj. 1,4 
+ gaz, centr. zamek, alarm, przebieg 
137 tys., przegląd i OC do 2009, stan 
idealny, cena do uzgodnienia. Tel. 
609 900 887.

• Sprzedam PT Cruiser Chrysler, 200 r., 
4 poduszki powietrzne, wspomaganie, 
centralny zamek, alarm, alufelgi, pod-
grzewane elektryczne lusterka, klima, 
kolor czarny, poj. 2,0, benzyna. Cena 
21 tys. zł. Tel. 502 419 276.

• Sprzedam Citroen ZX, 1992 r., poj. 
1,4, cena 1500 zł. Tel. 664 936 756.

ROLNICTWO  
• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 

513 100 901.
• Sprzedam maskę do C – 360 i dwa 

błotniki tylne, cena 350 zł. Tel. 
781 441 089.

• Sprzedam tucznika na ubój. Tel. 091 
39 25 812.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Sprzedam sadzeniaki Bryza. Tel. 091 

39 21 595.
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i wo-

żenie bryczką na śluby. 607 73 98 66.
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 

603 353 789.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. 

509 349 714.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – moż-
liwość dojazdu do klienta. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Przecieranie drzewa, dłużyca tra-
kiem taśmowym, sprzedaż łat, de-
sek i krokwi, usługi koparką. 091 39 

18 689, 517  219 627.
• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Rozliczenia PIT. 694 281 784.
• Usługi remontowe – malowanie, 

szpachlowanie, panele podłogowe, 
glazura, itp. Tel. 72 22 93 860.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Usługi budowalne, remonty, wykoń-

czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowane, stawianie 
ścian płyty kartonowe, ocieplanie 
poddaszy, panele, itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• PIT-y 25 zł/deklaracja. Tel. 
695 770 724.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. Tel. 66 77 84 333.

• Angielski. 0501 350 107.
• Usługi wykończeniowo – remonto-

we (płytki, panele, malowanie, itp. ). 
Tel. 66 77 84 333.

• Dekarsko – blacharskie, docieplenia, 
regipsy, fachowo i solidnie, długolet-
nia praktyka w zawodzie, budynki 
referencyjne. Tel. 508 170 846.

• Wykonam roboty mini koparką: wy-
kop pod fundamenty, kable, itp. Tanio, 
fachowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Kucharz, obsługa wesel. Tel. 
600 051 961.

• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-
wanie, hydraulikę, wycinka – przecin-
ka drzew i krzewów, spulchnianie gle-
bogryzarką i zakładanie trawników. 
Kontakt tel. kom. 600 653 124.

• Przecieranie drzewa, dłużycy tra-
kiem taśmowym do 6 m, belki, łaty, 
krokwie, deski. Tel. 782 490 850 lub 
785 158 728.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne emerytki do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchen-
na do restauracji Oskar. Tel. 091 39 
20 091, 602 474 266.

• Zatrudnię kucharkę z doświadcze-
niem. 663 412 054. 

• Zatrudnię kosmetyczkę. 
607 921 435.

• Firma zatrudni pracowników do ro-
bót drogowych z doświadczeniem 
zawodowym, mile widziane prawo 
jazdy B, C lub T. Tel. 091 39 26 824, 
606 879 329.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu – przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę. 
Tel. 0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Piekarnia Karsk zatrudni piekarzy lub 
dwie osoby do przyuczenia w zawo-
dzie piekarz na korzystnych warun-
kach płacowych. Tel. 091 39 22 431, 
601 43 43 05.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 602 474 266.

• Kierowca kat. B+C szuka pracy. 

692 478 465.
• Przyjmę pracownika – remonty. Tel. 

695 770 724.
• Zatrudnię: murarza, płytkarza. Tel. 

508 537 735.
• Przyjme do pracy kucharkę/ku-

charza na sezon w Pobierowie. 
Tel. 091 386 48 11, 091 386 44 34, 
603 713 365.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_
lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysoko-
ści, do mieszkania, dmku, warszta-
tu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł, ogrzewanie + ciepła woda, 
dwufunkcyjne cena 1200 zł, zapłon 
iskrowy, gwarancja serwisowa, eko-
nomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe ga-
baryty, moc 18-21 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, abru, 
gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 
0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-
we zasobnikowe podgrzewacze 
wody, firmy niemieckiej Vaillant, 
130,160,190 litr., stojące, idealne gdy 
są 2-4 łazienki, kuchnie – to komfort 
ciepłej wody w domu, koszt 40 zł/ 
m-c, serwisowane cena 1000 zł. Tel. 
0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ), DRZWI POKOJOWE 4 SZT.
BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE DO 
MIESZKANIA W BLOKU - CENA 
30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam urządzenie do kremowa-
nia miodu. Tel. 091 39 110 18, 0669 
124 259.

• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 
513 100 901.

• Tanio sprzedam dobrą lodówkę i za-
mrażarkę. 091 39 21 538.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu w 
Żabowie. Tel. 511 875 305.

• Drewno kominkowe – dębowe. Tel. 
603 353 789.

• Oddam wózek dziecięcy firmy „Tako”, 
pomarańczowy. Tel. 091 39 20 968, 
518 98 11 16.

• Potrzebna kuchenka gazowa używa-
na. 506 370 910.

• Sprzedam laptop Dell C400 12” 
Pentium III, dysk 20 GB, 256 MB 
RAM + Winows XP z licencją. Tel. 
888 925 520.

• Sprzedam 2 fotele. Tel. 695 770 724.
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Na folwarku “U Furmana“

Ubili smoka…

Tradycyjniejuż w dzień św. Jerzego 
(patrona miasta Heide) rozpoczyna 
się w gospodarstwach agrotury-
stycznych sezon jeździecki. !2 koni 
wyruszyło z miejscowości Mosty aby 
przez Żółwią Błoć, Krzywice, Osinę i 
Nowogard dotrzeć do Ostrzycy.. Tutaj 
idąc śladami św. Jerzego rozpoczęło 

się clou programu – należało zabić 
smoka!

Smoka ubito, barana i prosiaka 
zjedzono…

W blasku ogniska rodziła się na-
dzieja na równie udany sezon agro-
turystyczny

LMM

I LO – Jubileuszowa wymiana
Już po raz dziesiąty uczniowie i nauczyciele I  LO w Nowogardzie udali 

się z wizytą do   Pasewalku. Dnia 15.04.2008 odbyła się wymiana uczniów 
z naszej szkoły, w której wzięło udział  20 osób oraz dwie panie germanistki 
- pani Izabela Gnych oraz  pani Beata Pietruczyk . Jej celem była integra-
cja młodzieży oraz pogłębienie wiedzy i praktyczne wykorzystanie języka 
niemieckiego. 

Po ciepłym powitaniu przez dy-
rektora szkoły imienia Oskar - Picht 
- Gymnasium,  udaliśmy się na 
kręgielnię, gdzie odbyły się zawody 
szkół. Po zaciętej walce puchar trafił 
w ręce gospodarzy, czyli uczniów 
szkoły z Pasewalku. Kolejnym punk-
tem było zwiedzanie miejscowej 
piekarni. Zostaliśmy zapoznani z 
technikami dobrych wypieków, 
kolejnymi fazami w jakich powstaje 
pieczywo, a także ich obróbką. Na ko-
niec mogliśmy spróbować świeżego, 
jeszcze ciepłego ciasta. Wróciliśmy 
do szkoły, gdzie mieliśmy okazję 
zwiedzić cały budynek, którego sale 
lekcyjne i wyposażenie zrobiły na nas 
ogromne wrażenie. Mogliśmy wtedy 
zorientować się w jakim stopniu 
znamy już język obcy, by móc się 
komunikować i porozumiewać oraz 
popatrzeć jak prowadzą zajęcia tam-
tejsi nauczyciele, którzy uczą języka 
polskiego niemiecką młodzież. Warto 
dodać, że oprócz języka angielskiego 
i francuskiego, uczniowie mają także 
do wyboru język polski, który według 
nich wcale nie jest taki trudny. Mo-
gliśmy tego doświadczyć, gdy jeden 
z uczniów (Daniel) bardzo sprawnie 
i precyzyjnie tłumaczył na język 
polski niemieckie zdania. Punktem 
kulminacyjnym był mini koncert 

szkolnego bandu oraz dyskoteka. 
Na koniec dostaliśmy symboliczne 
upominki.

Poza tymi atrakcjami mieliśmy 
okazję zwiedzić miasto, które poka-
zali nam nasi niemieccy koledzy. Już 
niedługo uczniowie tamtej szkoły 
zagoszczą u nas z rewizytą. Zapewne 
będziemy się starać, by ugościć ich 
tak samo, jak to miało miejsce w 
Pasewalku.

Pod koniec lutego delegacja z 
naszej szkoły w składzie: pani wi-
cedyrektor Dorota Borzeszkowska 
- Buriak, pani Sylwia Szarek oraz 
pan Leszek Łuka gościli u naszych 
partnerów na oficjalnych obchodach 
stulecia gimnazjum. Miejmy nadzie-
ję, że współpraca z Oskar - Picht 
- Gymnasium będzie trwała jeszcze 
bardzo długo i przed nami kolejne 
jubileusze. Dla uczniów to przecież 
doskonała możliwość obcowania z 
innymi kulturami, poszerzanie ho-
ryzontów, poznawanie nowych i cie-
kawych ludzi, a także motywacja do 
dalszej nauki języków obcych, gdyż 
są one naszą przyszłością. Wymiana 
pozwala nam pokonać stereotypy pa-
nujące zarówno w Niemczech jak i w 
Polsce o naszych narodach i zostawić 
w tyle wszelkie uprzedzenia. 

Łukasz Kuleta z II c

Uwaga wędkarze!
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW Nowogard organizu-

je w dniu 1 maja zawody wędkarskie – spinningowe z łodzi i 
spławikowe z brzegu na jez. Nowogard.

Spotkanie zawodników koło „Neptuna” o godz.7.00

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 29.04.2008 r.
Startowe 5 zł.

Zarząd Koła 
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 18

Ze względu na zmieniony cykl wydawniczy DN, 
wyniki losowania podamy w dniu 9 maja

TOTEK
Jak tu typować, powiedźcie jak?
Nim trafisz „szóstkę”, trafi cię szlag.

SAMOKRYTYCZNIE PRZYZNAĆ MUSZĘ
Jak zwykle przysiadł na uboczu,
Uważnie łowi każde słowo,
Nie spuszcza z dyskutantów oczu, 
I milcząc przytakuje głową.
Bo choć zarzuty swoim ostrzem
Przeciwko niemu są zwrócone,
Tylko człek ślepy by nie dostrzegł,
Że w pełni są uzasadnione!
I wie, że musi zabrać głos tu,
Że nie wykręci się milczeniem. 
Więc się podnosi i po prostu
Takie wygłasza przemówienie:
Samokrytycznie przyznać muszę,
Że błędów popełniłem wiele,
Lecz obiecuję z całej duszy
Rychłą poprawę przyjaciele.
Przekontroluję swój stosunek,
Wyciągnę wnioski z tych omyłek
Przeanalizuję je, usunę.
Na razie tyle, ja skończyłem!
Po pewnym czasie znów zebranie,
Krytyka z siłą brzmi zdwojoną
Bowiem zebranych zgodnym zdaniem
Obietnic wcale nie spełniono.
(Mówiono bez morału bajki do poduszki,
Nawet na wierzbie miały być gruszki!)
A on jak zwykle na uboczu,
Uważnie łowi każde słowo,
Nie spuszcza z dyskutantów oczu
I milcząc potakuje głową.
A gdy wyczuje, że już… teraz …
Podnosi się i głos zabiera:
Samokrytycznie przyznać muszę…
Zwolnią go? Cóż , że zmieni pracę
Gdy nie rozstanie się z formułką,
Którą powtarza w kółko, w kółko…
Ciągle tak samo, nie inaczej,
Jak zgrana płyta razi uszy.
Językiem monotonnie miele:
Samokrytycznie…przyznać …muszę …
Że popełniłem… błędów …wiele …

NIE WYROSNĄ
Nie wyrosną skrzydła osłu,
Choćby mocny miał kręgosłup.
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 28.04.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Księgowa
4. Robotnik budowlany
5. sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. spawacz, tokarz, 
8. Instruktor jazdy kat. B
9. Osoba do punktu optycznego
10. osoba do obsługi sprzętu fitness
11. Kosmetyczka
12. Asystentka ds. kadrowych
13. Stolarz, pomocnik stolarza
14. z-ca kierownika magazynu
15. Ślusarz – mechanik maszyn
16. Mechanik samochodów  

osobowych
17. Sekretarka
18. Barman/ka, kelner/ka,  

recepcjonista/ka 
19.spawacz – ślusarz
20. Kierowca skutera – dowóz pizzy 

 OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E   ( Gryfice ),  
( Goleniów ) ( Węgorzyce ) ( 
Szczecin )

2.  Wychowawca – terapeuta   
( Radowo – Małe )

3.  Przedstawiciel Ubezpieczeniowo 
– finansowy ( woj. Zachodniopomor-
skie )

4. Mechanik – konserwator  
( Szczecin – Dąbie )

5. Menagera, przedstawiciel handlowy 
( woj.zachodniopomorskie )

6.Robotnik gospodarczy  
( Wyszomierki )

7.Operator koparki ( Wolin)                                          
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 za-
trudnieniem osoby lub powierzeniem 
jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
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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WKS zaprasza
Stowarzyszenie Wiejskie Kluby Sportowe zaprasza na pierwszy festyn 

rekreacyjno – sportowy, który odbędzie się w Wyszomierzu w niedzielę 4 
maja. Początek imprezy o godzinie 10.00. Organizatorzy zapraszają wszystkich 
amatorów sportu informując jednocześnie, ze wszystkie turnieje są otwarte.

WKS zastąpi LZS?!
 Na początku roku powstała nowa or-

ganizacja pod nazwą Wiejskie Kluby 
Sportowe, która zrzesza łącznie 18 kół 
z 19 sołectw naszej gminy. Była to od-
powiedź na rosnące falę niezadowole-
nia mieszkańców wsi na działalność 
Ludowych Zespołów Sportowych, a 
konkretnie zarządu tej organizacji. 
Przyglądając się działalności LZS 
można było odnieść wrażenie, że 
robi wszystko tylko nie to, co po-
winna, czyli dbałość o sport wiejski. 
Decyzje zapadały jednoosobowo bez 
jakiejkolwiek dyskusji z zaintereso-
wanymi. Niemały budżet organizacji, 
ponad 40 tys. pochodzący w całości 
z budżetu gminy, w skromnej, wręcz 
znikomej postaci trafiał na tereny 
wiejskie, gdzie zrzeszona była więk-
szość członków LZS. Organizacja 
składająca się z 17 kół, 16 z nich 
posiadała właśnie w nowogardzkich 
s o ł e c t w a c h .  M i e s z k a ń c y , 
choć zrzeszeni w kołach LZS, 
s a m i  or g a n i z ow a l i  i mpre z y, 
przygotowywali boiska piłkarskie, 
kupowali nagrody otrzymując na 
ten cel znikome dofinansowa-
nie. Pozostałe działania finanso-
wane były ze środków własnych. 
W międzyczasie zaczęły się również 
pojawiać środki zewnętrzne m.in. na 
zakup sprzętu sportowego, nagrody, 
organizację obozów sportowych i 
imprez na wsi dla organizacji sporto-
wych, które można było pozyskiwać 
z różnych źródeł zewnętrznych. Nikt 
jednak z zarządu LZS a w szczegól-
ności jej przewodniczący nie był 
zainteresowany poszukiwaniem 

dodatkowych źródeł finansowych. 
Miedzy innymi właśnie powyższe 
działania, (albo ich brak) oraz sze-
reg innych spraw spowodowały, 
że mieszkańcy  wsi, członkowie 
LZS powiedzieli wreszcie dość i 
zawiesili działalność prawie wszyst-
kich kół LZS i powołali własną 
organizację tworząc Wiejskie Kluby 
Sportowe (ponad 300 członków). 
Oznacza to, że na terenie wiejskim 
gminy Nowogard działać będą dwie 
organizacje: LZS pozbawiony więk-
szość członków i zaplecza, ale z tra-
dycjami oraz WKS organizacja nowa, 
z ambicjami, założona przez nieza-
dowolonych członków Ludowych 
Zespołów Sportowych. Założeniem 
i celem organizacji jest krzewienie 
sportu na wsi, zaangażowanie miesz-
kańców do działania na rzecz własnej 
wsi. Organizacja nastawiona jest na 
nową jakość działania, poszukiwanie 
środków, angażowanie społeczności 
lokalnej w różnego rodzaju działa-
nia. Organizacja postawiła sobie za 
cel organizację festynów sportowo- 
rekreacyjnych na poszczególnych 
wsiach, organizację imprez otwartych 
dla wszystkich chętnych, organizację 
imprez dla dzieci, jak również konty-
nuację „dzikiej ligi halowej”. Festyny 
sportowo- rekreacyjne z założenia 
mają się stać świętem całej wsi, z 
dobrą zabawą dla każdego. 

Andrzej Kania
Prezes WKS

Były członek Zarządu M-G LZS
Sołtys Wyszomierza

Pomorzanin Nowogard – KP Police II 3:2 (2:0)

Nareszcie zwycięstwo
Pomorzanin: Marciniak – Cyran 

(52’ K. Miklas), Skórniewski, Nier-
adka, Kram (32’ Lembas), 

Borowik, Ł. Marszałek, M. Miklas, 
T. Marszałek, Nosek, Gołdyn.

Bramki dla Pomorzanina: Nosek, 
Gołdyn – 2.

By użyć w tytule słowa „zwycięstwo” 
czekaliśmy rok i pięć dni, od 22 kwietnia 
2007 roku, kiedy Pomorzanin pokonał 
Radowię Radowo Małe 4:2. I w końcu 
się doczekaliśmy. Po 28 meczach bez 
zwycięstwa Pomorzanin w spotkaniu z 
drugą drużyną KP Police zainkasował 
komplet punktów. Optymiści mówią 
o meczu przełomowym, mówią, że 
spełnia się obietnica trenera Gumien-
nego o budowie przyzwoitego zespołu. 
Pesymiści wypominają, że KP Police 

II wiosną przegrał sześć spotkań z 
rzędu, więc zwycięstwo w takim 
spotkaniu nie jest szczególnie wielkim 
osiągnięciem. Jednak o tym kto ma 
rację, będzie można powiedzieć po 
kolejnych meczach.

Tym razem zaczął Pomorzanin. 
W 4. minucie Nosek stworzył sobie 
sytuacje strzelecką, ale piłka po jego 
uderzeniu przeleciała obok bram-
ki. Po chwili nacierający Gołdyn 

uderzył z pierwszej piłki, ale tylko 
za decyzję należy się pochwała. W 
13. minucie dośrodkowanie trafia do 
niepilnowanego Noska, ten będąc w 
polu karnym przyjął piłkę i celnym 
uderzeniem zdobył bramkę na 1:0. 
KP rzuciło się do odrabiania strat, 
ale strzały rywali mijały bramkę 
Marciniaka. W pierwszej połowie gra 
gości wyglądała dojrzalej, była bardziej 
uporządkowana, ale co z tego skoro nie 
byli w stanie zagrozić naszej bramce. 
Z kolei Pomorzanin zaczął grać chao-
tycznie, lecz był znacznie skutec-
zniejszy. W 27. minucie Nosek mógł 
podwyższyć prowadzenie, otrzymał 
kolejne niezłe podanie i mając obrońcę 
na plecach zdołał uderzyć, lecz piłka 
trafiła w słupek. Dziesięć minut później 

już zatrzepotała w siatce. T. Marszałek 
przy linii końcowej ograł dwóch 
rywali, lecz tuż przed polem karnym 
został faulowany. Dośrodkowywał M. 
Mikals, Gołdyn przyłożył głowę i było 
2:0. Po chwili M. Miklas po indywidu-
alnej akcji strzelił obok bramki, a tuż 
przed przerwą swoich sił próbował 
Cyran, lecz wynik nie uległ zmianie.

Niezłe wrażenie po pierwszej 
połowie szybko zostało zatarte. Tuż 

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 23 51 44-11
2.  Vineta Wolin 23 48 44-17
3.  Piast Chociwel 23 42 29-20
4.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 22 37 35-36
5.  Odra Chojna 23 36 49-41
6.  Polonia Płoty 20 32 36-37
7.  Stal Lipiany 23 31 34-41
8.  Świt Szczecin 22 30 39-40
9.  Kłos Pełczyce 23 28 26-34
10.  Sparta Gryfice 21 27 31-30
11.  GKS Mierzyn 21 27 30-31
12.  Kluczevia Stargard 20 23 29-29
13.  Arkonia Szczecin 21 23 27-28
14.  Mieszko Mieszkowice 22 22 29-32
15.  KP Police II 23 22 25-43
16.  Pomorzanin Nowogard 21 6 21-58

po wznowieniu gry i starcie piłki 
goście przeprowadzili kontrę, rozk-
lepali naszą obronę i zdobyli bramkę 
kontaktową. Pomorzanin długo nie 
mógł się otrząsnąć. Znowu zaczął 
grać chaotycznie, w obronie nawet 
panicznie. Z kolei akcje ofensywne 
prowadzone były środkiem, i wszyst-
kie podania kluczowe padały łupem 
rywali. Ale tylko do 64. minuty. 
Wówczas to po raz kolejny M. Miklas 
zaatakował środkiem, podał do K. 
Miklasa, ten ograł obrońcę, ale jego 
strzał obronił bramkarz. Do piłki 
dopadł jeszcze Gołdyn i wpychając ja 
do bramki zdobył gola na 3:1. Radość 
trwała dwie minuty. KP po akcji prawą 
stroną zakończonej dośrodkowaniem 
i zgraniem do partnera zdobyło 
bramkę na 3:2. Po rywalach widać 

było sporą determinację, częściej 
zagrażali bramce Marciniaka, chwi-
lami zamykali naszych zawodników 
pod ich polem karnym. Pomorzanin 
jednak to przetrwał i przerwał być 
może najdłuższą w dziejach pol-
skiego futbolu serię meczów bez 
zwycięstwa.

W przedmeczu juniorów Pomor-
zanin przegrał 0:1.

Wyniki pozostałych meczów:
Polonia Płoty - Kłos Pełczyce 4:1, 

Vineta Wolin - Kluczevia Stargard 1:1, 
GKS Mierzyn - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
0:2, Stal Lipiany - Piast Chociwel 1:2, 
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Odra 
Chojna 2:0, Mieszko Mieszkowice 
- Świt Szczecin 0:4, Sparta Gryfice 
- Arkonia Szczecin 0:0.

Andrzej Garguliński

Łukasz Nosek zdobył bramkę w drugim z kolei meczu.
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Olimpiada Teologii Katolickiej

Sukcesy uczniów II LO
19 kwietnia 2008r. odbył się ogólnopolski finał Olimpiady Teologii 

Katolickiej. Podobnie jak w zeszłym roku, województwo Zachodniopomor-
skie reprezentowali uczniowie II LO z Nowogardu i XIII LO ze Szczecina. 
Wielką bohaterką tegorocznej edycji okazała się uczennica drugiej klasy II 
LO, Agata TYCHONIEC, która zdobyła 4 miejsce w Polsce!

Tegoroczna Olimpiada Teologii 
Katolickiej odbywała się pod hasłem: 
Człowiek, drogą Kościoła. Obejmowała 
swoim zakresem zagadnienia szeroko 
pojętej antropologii chrześcijańskiej 
– chrześcijańskiej wizji człowieka, 
zakorzenionej w Objawieniu biblijnym 
oraz wyrażonej w nauczaniu Kościoła, 
który zachowując niezmienne prawdy 
objawione ukazuje je w kontekście 
nowych wyzwań. 

Olimpiada została przeprowadzona 
w trzech etapach: szkolnym, diecez-
jalnym oraz ogólnopolskim. Warto 
wspomnieć, że na etapie diecezjalnym 
(wojewódzkim) uczeń pierwszej klasy 
II LO, brat Agaty, Łukasz TYCHONIEC 
zajął 5 miejsce, tak więc zabrakło 
mu zaledwie kilku punktów by mógł 
reprezentować naszą diecezję 
w rozgrywkach ogólnopols-
kich. Ogółem w tegorocznej 
Olimpiadzie wzięło udział na 
szczeblu diecezjalnym blisko 
3500 młodych ludzi, z których 
123 zakwalifikowało się do ogól-
nopolskiego finału, uzyskując w 
ten sposób tytuł finalisty. 

Finał składał się z dwóch 
części – część pisemna to test 
- 43 pytania. rozwiązywany 
w I LO im., B. Chrobrego w 
Gnieźnie, część ustna dla 
dziesięciu laureatów najlep-
szych po pisemnym przeprow-
adzona w Prymasowskim 

Wyższym Seminarium Duchownym 
w Gnieźnie. 

Oto najlepsza „czwórka” zawod-
ników – zwyciężyła Magdalena Szym-
aniec z Archidiecezji Katowickej, przed 
Radosławem Tyszkiewiczem z Diecezji 
Łomżynskiej, Anną Szczepanek z 
Archidiecezji Katowickiej  i Agatą 
Tychoniec z Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej.      

W podsumowaniu i zakończeniu 
wzięli udział m.in. Ks. Abp Hen-
ryk Muszyński,  Prezydent Mia-
sta Gniezna – Jacek Kowalski, oraz 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu                   
Emilia Dudka 

Serdecznie gratulujemy Agacie Ty-
choniec i życzymy dalszych sukcesów.

Opr.red. LMM

Agata Tychoniec wraz ze swoim opieku-
nem ks. mgr Markiem Gajowieckim
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KALENDARIUM
6 MAJA
Imieniny: Bartłomiej, Bene-
dykta, Ewodia, Ewodiusz, Filip, 
Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, 
Jurand, Kazimierz i Teodot

7 MAJA
Imieniny:  August, Bogdała, 
Domicela, Domicjan, Domicja-
na, Flawia, Florian, Gizela, Jan, 
Ludmiła, Ludomiła, Ludomira, 
Piotr, Róża, Stanimir, Wincenty 
i Wirginia. 
• 1794 - Tadeusz Kościuszko 
wydał uniwersał połaniecki 
znoszący poddaństwo oso-
biste chłopów, zakazujący 
ich rugowania z gruntu oraz 
zmniejszający wymiar pań-
szczyzny.
• 1919 - W Poznaniu otwarto 
Uniwersytet im. Adama Mi-
ckiewicza.
• 1920 - Wojska polskie pod-
czas trwającej wojny polsko-
bolszewickiej zdobyły Kijów.

8 MAJA
Imieniny: Amat, Arseniusz, 
Benedykt, Bonifacy, Dezyderia, 
Dionizy, Aleksandra, Heladia, 
Heladiusz, Michał, Piotr, Stani-
sław, Stanisława, Ulryka, Wiktor 
i Wiron
 • Międzynarodowy Dzień 

Zwycięstwa nad Faszyzmem

• Światowy Dzień Czerwo-

nego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca

• Dzień Bibliotekarza

i Bibliotek

Kronika policyjna 

Opłaty wędkarskie 
PZW Tęczak 

są przyjmowane 
w sklepie wędkarskim

“Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 

w godz. 
10.00 - 18.00

REKLAMA

W poniedziałek zgłoszono wła-
manie do komisu znajdującego się 
w okolicy dworca kolejowego. Zło-
dzieje dostali się przez małe okienko 
i skradli sprzęt rtv wartości 980 zł.

Skradziono również kabel te-
lefoniczny znajdujący się między 
Nowogardem a Wojcieszynem. Jego 
wartość to 160 zł.

We wtorek wieczorem z parkingu 
przy Hotelu „Oskar” skradziono 
samochód audi a6 rocznik 2002 
koloru srebrnego. Wartość pojazdu 
oszacowano na 45 tys. zł.

W czwartek w Osinie doszło do 
dość nietypowego zdarzenia. Na 
jedną z posesji wszedł ranny dzik. 
Zwierzę było agresywne, co rusz 
szarżowało na ludzi. Nadzorujący 

akcję nie znaleźli innego wyjścia jak 
zabicie dzika. Wezwano, więc myśli-
wych, którzy tego dokonali.

W piątek w Osinie wybito szybę 
w samochodzie nissan murano. Jej 
wartość to 5840 zł.

W czwartek około godziny 4.00 
Małgorzata J. szła ulicą Warszawską 
wywracając napotkane kosze na 
śmieci. Następnie wybiła dwie szyby 
w napotkanym po drodze solarium. 
Ich wartość oszacowano na 1500 zł. 
Powiadomieni o wszystkim policjan-
ci zatrzymali kobietę. Po zbadaniu jej 
alkomatem okazało się, że ma 1,95 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Jako, ze się awanturowała 
trafiła do izby wytrzeźwień.

Godzinę później policjanci za-

trzymali dom kontroli forda escorta. 
Jego kierowca Robert Z. miał w wy-
dychanym powietrzu 2,20 promila 
alkoholu.

Kolejnego nietrzeźwego kierowcę 
zatrzymano około godziny 23.00. 
Konrad D. jechał hyundaiem mając 
0,75 promila, ale nie posiadał upraw-
nień do prowadzenia samochodu.

W niedzielę zgłoszono kradzież 
telefonu komórkowego motorolla 
v3 wartości 200 zł. Dokonano jej na 
placu Szarych Szeregów.

Wieczorem zgłoszono włamanie 
do domu przy ulicy Wiejskiej. Skra-
dziono biżuterię wartości około 10 
tys. zł.

ag

Kościół podświetlony
W piątek wieczorem po raz pierwszy włączono 

oświetlenie zewnętrzne kościoła pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny dzięki czemu będzie 
on widoczny nawet nocą. 

Premierowego włączenie po wieczornej mszy 
św. dokonał burmistrz Kaziemierz Ziemba w 
towarzystwie proboszcza parafii ks. Grzegorza 
Zakliki. Wszystkiemu przyglądali się liczni 
mieszkańcy.

Prace związane z montażem oświetlenia rozpo-
częły się w kwietniu. Ich koszt wyniósł około 70 
tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu gminy. 

ag

Minister Edukacji Narodowej  Kurator Artur Gałęski o zmianach w oświacie

Reformę oświaty trzeba dokończyć
W dniu 21.04.2008 r. na Zamku Książat Pomorskich w Szczecinie odbyła 

się Wojewódzka Debata Oświatowa,  jedna z 16 w kraju przygotowana 
przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W debacie wzięła udział Minister 
Edukacji Katarzyna Hall oraz Wojewoda Marcin Zydorowicz. Gospodarz 
spotkania Kurator Oświaty Artur Gałęski w rozmowie z nami poinformował 
nas o planowanych zmianach w oświacie zachodniopomorskiej. Najistotnie-
jsze z tych zmian to zmiany w nadzorze pedagogicznym rozbudowa diagnozy 
oraz wspólnej, wraz z samorządami kontroli i wizytacji szkół i placówek. 

Zdaniem A.Gałęskiego tylko ścisła 
współpraca z samorządami pozwoli 
na skuteczne zarządzanie oświatą. 
W tym celu opracowano  nowy reg-
ulamin organizacyjny Kuratorium 
Oświaty. Nie ma już Delegatur w 
Chojnie i Nowogardzie. Pozostały 
tylko ze względów geograficznych  
Delegatury w Koszalinie i Wałczu.
Walczymy z biurokracją i chcemy 
stworzyć sprawny urząd - stwierdził 
A.Gałęski. Rozwiał też wątpliwości 
jeśli chodzi 

o los wizytatorów, którzy odeszli 
cyt: Wizytatorzy to w 99%  urlopow-
ani nauczyciele,którzy mogą wrócić 

do swoich szkół. Ci którzy zdecydują 
się na przejście na emeryturę tak 
jak każdy urzędnik odchodzący 
na emeryturę dostaną odprawę 
emerytalną (6 miesięcznych pen-
sji), odprawę za likwidację miejsca 
pracy 

(3 pensje) i 2 miesięczny ekwi-
walent za skrócenie okresu wypow-
iedzenia. Łatwo więc 

policzyć,że to w niektórych przy-
padkach aż 11 krotne pobory – 
dodał.

(W Nowogardzie, z funkcji dyrek-
tora Delegatury odwołana została 
Janina Mucek. W najbliższym czasie 

w kilku miejscowościach – w tym 
– w Nowogardzie powołani zostaną 
samodzielni wizytatorzy )  Powstał 
nowy Wydział Diagnoz, Analiz i 
Strategii Edukacyjnych oraz nowy 
Wydział Nadzoru Pedagogicznego 
złożony z trzech zespołów zadanio-
wych.

W celu sprawnego koordynow-
ania możliwości wsparcia z środków 
unijnych, głównie POKL stwor-
zono specjalną komórkę dla tych 
zadań.  Minister Katarzyna Hall 
zaprezentowała zamierzenia rządu 
na najbliżze lata tj.: obniżenie wieku 
dla 1-klasistów do 6 lat , zmiany 
programowe, założenia bonu edu-
kacyjnego. 

W trakcie debaty odbyły się trzy 
spotkania panelowe, które poprow-
adzili 

eksperci kuratoryjni oraz dyrek-
torzy szkół i placówek z naszego 
województwa.

(red)



36-8.05.2008 r. 

REKLAMAREKLAMA

Burmistrz Nowogardu 
ma absolutorium

Radni udzielili absolutorium burmistrzowi miasta Kazimierzowi Ziem-
bie. Natomiast projekt uchwały w sprawie dzierżawy gminnej sieci wodno 
– kanalizacyjnej w ostatniej chwili wypadł z porządku obrad.

Najważniejszym punktem XVIII 
sesji Rady Miejskiej było udzielenie 
absolutorium burmistrzowi. Ale za-
nim to nastąpiło Kazimierz Ziemba 
złożył sprawozdanie z realizacji 
zeszłorocznego budżetu. Komisja 
Rewizyjna i Regionalna Izba Obra-
chunkowa wydały w jego sprawie 
pozytywną opinię, ale jak zauważyli 
to opozycyjni radni te organy spraw-
dzają tylko kwestie prawidłowości 
zapisów. Zdaniem Lewicy budżet 
był rozdrobniony, nierozwojowy i 
to spowodowało stagnację gminy. Z 
kolei Platforma wypomniała Lewicy, 
że to wspólny budżet radnych koali-
cyjnych i opozycyjnych, z kolei PSL 
pochwalił budżet.

I tak też wyglądało głosowanie nad 
absolutorium. Za jego udzieleniem 

głosowali radni koalicji Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Nowo-
gardzkiego Forum Samorządowego 
i Platformy Obywatelskiej oraz radna 
Samoobrony. Przeciw byli radni 
Lewicy a dwóch radnych z PiS-u 
wstrzymało się od głosowania.

Z porządku obrad sesji Rady Miej-
skiej zniknął projekt uchwały zakła-
dający bezprzetargową dzierżawę na 
kolejne 30 lat gminnej sieci wodno 
– kanalizacyjnej jej dotychczasowe-
mu dzierżawcy nowogardzkiemu 
Przedsiębiorstwu Usług Wodnych 
i Sanitarnych. Wniosek złożyło 
pięciu radnych PSL. Jak tłumaczył 
burmistrz stało się tak s powodu 
gorących dyskusji podczas posiedzeń 
komisji i kolejnych pytań radnych.

ag

Radni udzielili absolutorium burmistrzowi

110 tys. zł na zabezpieczenie 
przeciwpożarowe przedszkola

Aż trzy lata czekał na realizację wydany przez Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie nakaz dostosowania budynku 
nowogardzkiego Przedszkola nr 1 do przepisów przeciwpożarowych.

Chodzi  o dostosowanie klatki 
schodowej do wymogów przepisów 
techniczno – budowlanych, co za-
pewni odpowiednią długość drogi 
ewakuacyjnej z drugiej kondygnacji 
budynku. Termin wykonania tego 
zalecenia upłynął w 2005 roku, ale 
dopiero w środę udało się znaleźć 
pieniądze na ten cel.

-Uznałem, że jest to jeden z prio-
rytetów inwestycyjnych. - powiedział 

największy zwolennik modernizacji, 
radny Rafał Szpilkowski. 

Radni przeznaczyli na ten cel 110 
tys. zł, dokonując pewnych przesunięć 
w tegorocznym budżecie gminy. Poza 
tym m.in. przeznaczono 20 tys. zł 
dla Zespołu Interwencji Kryzysowej 
na realizację programu skierow-
anego do osób dotkniętych przemocą 
domową.

ag

I po Majówce
Koncert Braci i Łony były najważniejszymi wydarzeniami minionego dłu-

giego weekendu. Choć odezwały się tradycyjne głosy niezadowolenia trzeba 
przyznać, że tak atrakcyjnej Majówki w naszym mieście jeszcze nie było.

Tegoroczny długi weekend trwał 
cztery dni. Każdy z nich wypełniony 
był szczelnie atrakcjami. Rano od-
bywały się imprezy sportowe, czyli 
turnieje piłki nożnej, siatkówki, piłki 
ręcznej i streetballa. Nie zabrakło 
Biegów Majowych, o których szerzej 
piszemy w tym numerze DN. Po po-
łudniu z głośników zaczynała płynąć 
muzyka.

W czwartek zagrał Dixieland Band, 
grający – jak sama nazwa zespołu 
wskazuje – muzykę dixielandową. 
Choć zwolennicy tego typu grania 
są w mniejszości to posłuchanie 
na żywo bogatego zestawu instru-
mentów i kilku standardów sprawia 
przyjemność. 

Piątek to rockowe granie, którego 
zwieńczeniem był koncert zespołu 
Bracia. Faktem jest, że cześć widzów 
przyjechała „na Cugowskiego” mając 
na myśli wokalistę Budki Suflera, 
więc oglądając jego synó mogli po-
czuć się zawiedzeni. Niemniej znane 
nazwisko zagrało w Nowogardzie.

W sobotę gościliśmy organizowany 
przez Polskie Radio Szczecin festiwal 
Gramy 2008. W nowogardzkich 
eliminacjach zagrali 
Grupa Projekt, Liar 
Trio,  Porcelana i 
Skambomambo. Eli-
minacji nie przeszła 
Grupa Projekt. 

Wieczór należał do 
wielbicieli hiphopu. 
Jeśli jednak ktoś ma 
alergię na charak-
terystyczne rytmy i 
melodeklamację a 
zdołałby tę niechęć 
przezwyciężyć móg-
łby być mile zasko-
czony. Gwiazda wie-

czoru, szczeciński raper Łona, jest 
jednym z ciekawszych wykonawców 
w tym kraju. W przeciwieństwie do 
większości hiphopowców nie śpiewa 
o wypasionych furach, ale o swoim 
starym trabancie nazywanym piesz-
czotliwie Helmut. Zamiast kolejnych 
piosenek o ponurym życiu na ławce 
przed blokiem woli napisać o tym jak 
zadzwonił do niego Bóg pytając, dla-
czego tak źle się dzieje na świecie.

Ostatni dzień to przede wszystkim 
atrakcje dla najmłodszych takie jak 
występy klaunów i pantomima. Ca-
łość kosztowała około 50 tys. zł.

Tradycyjnie odezwały się głosy 
niezadowolenia. Chodziło przede 
wszystkim o głośność. Faktem jest, 
że nagłośnienie było imponujące i 
mieszkańcom okolicznych domów 
ciężko było zasnąć. Pojawiły się więc 
sugestie by takie imprezy przenosić 
na Smoczaka. Tyle, że wówczas 
mogłoby się pojawić narzekanie, że 
trzeba daleko chodzić, a mieszkańcy 
Pustaci mogliby stwierdzić, że nie po 
to mieszkają  w domku poza miastem 
by godzić się na takie spędy.

ag

Długi weekend to nie tylko zabawa. 3 Maja pod pomni-
kiem na Placu Wolności tradycyjnie złozono wieńce.
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Nowogardzkie Biegi Majowe
Dnia 03.05.2008r. o godzinie 12.30 w Nowogardzie na Placu Szarych Sz-

eregów, odbył się bieg główny na dystansie 10 km.
W programie imprezy od godziny 10,00 były również biegi dla dzieci                 

i młodzieży, od grupy przedszkolaków począwszy. (Zdobywców pierwszych 
trzech miejsc w kazdym biegu podajemy obok).

Oprócz nagród indywidualnych, została przeprowadzona klasyfikacja szkół 
podstawowych, w których zwyciężyła po raz kolejny SP nr 2 zdobywając 
nagrodę 500 złotych. W biegu rodzinnym zwyciężyli państwo Kulczyk z 
Białogardu. Najlepszym zawodnikiem z Nowogardu okazał się pan Andrzej 
Nowak. Najstarszym uczestnikiem był pan Mirosław Don. Patronat nad 
imprezą objął Urząd Miejski w Nowogardzie wraz ze Starostwem Powiatowym 
w Goleniowie. Biegi Majowe dofinansowane zostały przez grono sponsorów. 
Nasze biegi, a szczególnie dekorację najlepszych zawodników biegu głównego 
uświetnili swoimi osobami wspaniali goście; poseł RP- pani Magdalena 
Kochan, Zachodniopomorski Kurator Oświaty- pan Artur Gałęski, zastępca 
burmistrza Nowogardu- pan Artur Danilewski

Tegoroczna edycja Biegów Majowych, dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu 
osób (głównie nauczycieli wychowania fizycznego nowogardzkich szkół) była 
kolejną imprezą świadczącą o celowości organizowania podobnych imprezw 
przyszłości. Organizatorem Biegów Majowych byli; UKS „TRÓJKA” Nowogard 
wraz z Urzędem Miejskim w Nowogardzie. Patronat medialny; Telewizja 
Szczecin,  PolskieRadio Szczecin, Dziennik Nowogardzki

Pragniemy serdecznie podziękować całemu komitetowi organizacyjnemu, 
wszystkim osobom, sponsorom, przyjaciołom biegu i instytucjom za wysiłek 
włożony w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie imprezy.

W imieniu organizatorów
Andrzej Nowak, Tobiasz Lubczyński 

Dystans 100m 
przedszkolaki dziewczynki  
1 Głębocka Anna Stargard
2 Puścian Joanna Wierzbięcin
3 Obracianko Agnieszka przedszko-
le nr 4
przedszkolaki chłopcy
1 Lesto Dawid  Wierzbięcin
2 Nagły Arkadiusz Strzelewo
3 Adameczek Karol Długołeka
Dystans 100m  
klasa I dziewczynki   
1 Gmachowska Iga SP 3 Nowogard 
2 Mościńska Weronika SP1 Nowogard 
3 Laskowska Julia Kliniska 
klasa I chłopcy   
1 Olender Rafał Police 
2 Bobrowski Maciej SP 3 Nowogard 
3 Miklas Patryk SP 1 Nowogard
Dystans 300 m  
II Chłopcy  
1 Sadło Jakub Kołobrzeg 
2 Maknia Radek SP 2 Nowogard 
3 Gryczka Jan Kołobrzeg 
Dystans 300 m  
III Dziewczynki  
 1 Mazur Maja Trzebiatów 
2 Bartosik Kamila Szczecin 
3 Rzetecka Natalia Błotno 
Dystans 300 m  
III Chłopcy  
 1 Urbański Bartosz Wierzbięcin 
2 Pupacz Dawid Orzechowo 
3 Kowalski Marek SP 3 Nowogard 
Dystans 500 m  
IV Dziewczynki  
 1 Kecler Aleksandra  Płoty 
2 Langer Sylwia  Strzelewo
3 Latusz Weronika SP 2 Nowogard
Dystans 500 m  
IV Chłopcy  
 1 Ośmiakowski Michał Police 
2 Warzecha Tomasz SP 2 Nowogard
3 Szydłowski Dawid Police 
Dystans 500 m  
V Dziewczynki  
 1 Lakowska Agnieszka Kliniska 
2 Butrym Arleta Police 
3 Skowrońska Anita SP 2 Nowogard  
 
Dystans 500m  
V Chłopcy  
1 Zubrzycki Daniel Wierzbięcin 
2 Zaborski Jordan SP 2 Nowogard
3 Wasiuto Erwin SP 1 Nowogard
Dystans 500 m  
VI Dziewczynki  
1 Jasińska Magdalena Police 
2 Polińska Klaudia SP 3 Nowogard
3 Jasińska Weronika Orzechowo 
Dystans 500m   
VI Chłopcy
 1 Jemilianowicz Bartosz Wierzbię-
cin 
2 Kuligowski Przemysław Trzebia-
tów 
3 Łydziński Łukasz SP 4 Nowogard
Dystans 800 m   
Gimnazjum dziewczynki  
1 Kulesza Klaudia Płoty 
2 Korniluk Sylwia Gimnazjum 2 
3 Polak Gabriela Gimnazjum 3

Dystans 1000 m   
Gimnazjum chłopcy  
 1 Czarniecki Adam Gryfice 
2 Barański Przemysław Trzebiatów 
3 Żylak Mateusz Gimnazjum 1
Dystans 1000 m 
PONADGIMNAZJALNE 
 Dziewczyny  
1 Ostrowska Małgorzata Błotno
2 Bątkiewicz Joanna Gryfice
3 Szymczak Kaludia II LO 
Nowogard
 Bieg dla każdego 
Dystans 2000m 
dziewczyny  
1 Potomska Sara  Długołeka
2 Piotrowska Katarzyna Długołeka
3 Potomska Dagmara Długołeka
 Chłopcy  
1 Kulczyk Jerzy Tychowo
2 Waryszak Sławomir Police
3 Milusz Rafał Nowogard
Bieg Otwarty  
Dystans 10000m    

Mężczyźni (rok urodzenie i czas)
1 Jaroszewski Marek 
Piła 1975 31’39” 
2 Kulczyk Jerzy 
Tychowo 1962 34’28”
3 Sobczyk Robert 
Kołobrzeg 1967 34’54”
4 Nowak Andrzej 
Nowogard 1966 35’38”
5 Kapcewicz Robert 
Goleniów 1966 36’13”
6 Różański Krzysztof 
Darłowo 1968 36’51”
7 Barański Bogusław 
Trzebiatów 1958 37’26”
8 Kocoń Paweł 
Szzczecin 1980 38’14”
9 Ostrowski Marian 
Złocieniec 1954 38’19”
10 Uldynowicz Łukasz 
Gryfice 1983 40’20”
11 Balonis Maciej 
Płoty 1989 40’34”
12 Woliński Andrzej 
Wolin 1967 40’46”
13 Bobrowski Tomasz 
Nowogard 1974 40’54”
kobiety (rok urodzenia i czas)  
  
1 Łagutko Kamia 
Darłowo 1975 42’15”
2 Ostrowska Małgorzata 
Płoty 1988 46’02”
3 Wolińska Emila 
Wolin 1971 47’15”
4 Młodziejewska Iwona 
Kołobrzeg 1973 48’16”
5 Bątkiewicz Joanna
Płoty 1991 48’34”
6 Kulczyk Katarzyna 
Tychowo 1982 51’04”
7 Szymczak Klaudia 
Wyszomier 1991 53’12”
8 Majdan Helena 
Szczecin 1952 53’59”

SPONSORZY

-URZĄD MIEJSKI W NOWO-
GARDZIE

-STAROSTWO POWIATOWE W 
GOLENIOWIE

-PIZZERIA NEPTUN
-GEO-GIS-PROJEKT SP. Z O.O.
-ARMATURA
-AZBUD
-WITTER
-PEBEO-GRINBUD
-USŁUGI GEODEZYJNE- PAN 

SŁAWOMIR ZWIERZYŃSKI
-TERMINEX-MEBLE
-MONTBUD
-PAN ADAM FEDEŃCZAK
-PRO-FUR
-TWN
-SKLEP SPORTOWY- PANSTWO 

KUBICCY

-SOWILO
-NADLEŚNICT WO NOWO-

GARD
-BICYKL
-SKLEP OGRODNICZY- PAŃ-

STWA LASKOWSKICH
-SKÓRO-METAL
-BETMIX
-SOWILO
-TRRREK
-PAN ANDRZEJ I ZBIGNIEW 

PIĄTAK
-KRETMAN
-SALON URODY- PARIS
-ZAKŁAD MECHANIKI SA-

MOCHODOWEJ- PAN ROMAN 
KRÓL

-REM

foto J. Korneluk

Najlepszym zawodnikiem z Nowogardu okazał się pan Andrzej Nowak.
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Nowogard stolicą ekologów
W poniedziałek o godzinie 17.00 zaczęło się… Burmistrz Kazimierz 

Ziemba otworzył  X Ogólnopolski i jednocześnie VI Międzynarodowy Fes-
tiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego po czym zaproszeni 
goście obejrzeli widowisko „Mały książę”  w reżyserii Anety Drążewskiej. 
Tradycyjnie już wręczono nagrody dla laureatów konkursów – na najlepszy 
plakat Ekofilm 2008 oraz na najlepszą kronikę Koła LOP. Podsumowano 
akcję CZG R-XXI na najlepszych zbieraczy baterii pt. „Zbierając minusy 
– zyskujesz plusy” oraz obejrzano prezentacje pierwszych filmów konkur-
sowych - BAŁTYCKIE FOKI  w reż. Jerzego Abramowicza,  MOTYLE PANA 
ZYGMUNTA  w reż. Romana Dębskiego i  CO PAN ŚMIEĆ ZMALOWAŁ w 
reż. Jerzego Bezkowskiego. 

Działania podjęte z szacunku dla 
natury przez garstkę entuzjastów w 
1989 roku przyniosły zamierzone 
efekty – Festiwal rozrasta się, to-
warzyszy mu coraz więcej imp-
rez, a jego wysoką rangę doceniają 
twórcy i ekolodzy nie tylko w Polsce 
– od roku 1998 stał się Festiwalem 
Międzynarodowym.

Obecnie, w dobie niezwykłego 
rozwoju cywilizacyjnego problemy 
ochrony środowiska urastają do 
rangi ogólnoświatowego problemu 
– to już nie jest sprawa polityki 
ani ideologii – o przyrodę musimy 
troszczyć się wszyscy – im bardziej 
będziemy wyedukowani tym szybciej 
poradzimy sobie z tym problemem. 
Niezwykłym walorem Ekofilmu są 
imprezy towarzyszące organizowane 
w szkołach.

Czym skorupka za młodu… ma 
w materii ochrony srodowiska role 
decydującą – to właśnie dzisie-
jsze dzieci i młodzież mają szansę 
dogłębnie poznać prawa przyrody i 
prawa przyrodę chroniące, to właśnie 
to młode pokolenie dorastające w sza-
cunku dla natury może rozwiązywać 
nabrzmiałe problemy ekologiczne 

świata. Konkursy jakie znajdują 
finał co dwa lata podczas ceremo-
nii otwarcia dobitnie świadczą, ze 
praca ekologczna w szkołach, w 
Lidze Ochrony Przyrody, z inspiracji 
Agendy 21 i Celowego Związku Gmin 
R-XXI jest permanentna i ciągła, a 
pedagodzy z naszych szkół z wielkim 
zaangażowaniem realizują programy 
edukacji ekologicznej.

O randze Festiwalu świadczy pa-
tronat Ministerstwa Srodowiska i 
Marszałka Województwa Zachodni-
opomorskiego oraz nagroda główna 
fundowana przez Prezydenta Rzec-
zypospolitej.

Do konkursu zgłaszają swe filmy 
najwybitniejsi twórcy w tej dziedzinie 
– tak będzie także w tym roku.

Zapraszamy mieszkanców do Sali 
Widowiskowej NDK – wszystkie 
festiwalowe seanse są bezpłatne.

Publikowany obok program ułatwi 
Państwu wybór.

Obszerne relacje będą niestety 
dopiero w piątkowym i następnym 
wtorkowym wydaniu DN – cykl 
wydawniczy nie nadąża za program-
em Ekofilmu.

LMM

Program Ekofilmu
05.06.2008 r. (wtorek)
Sala widowiskowa NDK 
9.00 Filmy konkursowe dla szkół podstawowych “0” i I-III 
  - BAŁTYCKIE FOKI - 23’, reż. Jerzy Abramowicz
  - MOTYLE PANA ZYGMUNTA - 22’, reż. Roman Dębski 
  - CO PAN ŚMIEĆ ZMALOWAŁ - 2’, reż. Jerzy Bezkowski 
10.15 Filmy konkursowe  dla szkół gimnazjalnych 
 - UKOCHANA WATAHA - 25’, reż. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska 
 - OBCE GATUNKI - 25’, reż. Jerzy Abramowicz 
 - CO PAN ŚMIEĆ ZMALOWAŁ - 2’, reż. Jerzy Bezkowski 
11.30 Filmy konkursowe dla szkół podstawowych IV-VI 
 - GNIEWOSZ PLAMISTY - 20’, reż. Jerzy Bezkowski 
 - W KRAINIE CZARNEGO BOCIANA - 36’, reż. Tadeusz Łubiarz 
18.00 Ekologiczny program estradowy pt. “Pamiętajcie o ogrodach” 
w wykonaniu Wrocławskiej Grupy Kabaretowej “AJA”, 90’ - wstęp wolny 
20.00 Projekcja filmów konkursowych o tematyce ekologicznej - wstęp 

bezpłatny: 
 - UKOCHANA WATAHA - 25’, reż. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska 
 - OBCE GATUNKI - 25’, reż. Jerzy Abramowicz 
 - CO PAN ŚMIEĆ ZMALOWAŁ - 2’, reż. Jerzy Bezkowski 
21.00 Projekcja filmu  pt. „Nie kłam kochanie”, 108’, prod. Polska,  reż. P. 

Wereśniak, Dystrybutor: Interfilm - cena biletu: 12 zł  

07.05.2008 r. (środa) 
Sala widowiskowa 
9.00 Filmy konkursowe  dla szkół gimnazjalnych 
 - PAPROCIE...ZWYKŁE I NIEZWYKŁE - 22’, reż. Zbigniew Bączyński 
 - MOCZARY I UROCZYSKA, 35 -, reż. Tomasz i Michał Ogrodowczyk 
 - EFEKT CIEPLARNIANY - 14’, reż. Wojciech Frąckowiak 
10.30 Filmy konkursowe  dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych 
 - RYBOŁÓSTWO PRZYBRZEŻNE - 25’, reż. Jerzy Abramowicz 
 - ZIELONE ŚWIATŁO DLA NERU - 23’, reż. Jerzy Bezkowski*LAS 

POTRZEBUJE DREWNA - 27’,      reż. Marek W. Kozłowski
12.00 Filmy konkursowe  dla szkół ponadgimnazjalnych 
 - PAUL ROBIEN. OJCIEC ZIELONYCH - 20’, reż. Andrzej Kisiel 
 - NATURA 2000 - ZACHODNIOPOMORSKIE FASCYNUJĄCE OSTOJE  

DZIKIEJ        PRZYRODY - 50’, reż. Marek Pysz 
18.00 Spektakl teatru tańca pt. “BRAMA” reż. Regina Mąkowska - wstęp 

wolny Plac Wolności - plener 
19.00 Średniowieczny pokaz Drużyny Wojów Piastowskich Sala Wid-

owiskowa NDK 
20.00 Projekcja filmów konkursowych o tematyce ekologicznej - wstęp 

bezpłatny: 
 - DAHAB MEKKA PŁETWONURKÓW - 25’, reż. Andrzej Misiuk
 - ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ OŚRODKÓW EDUKACJIEKOLOG-

ICZNEJ - 20’, reż. Kazimierz Rabski
21.00 Projekcja filmu  pt. „Nie kłam kochanie”, 108’, prod. Polska,  reż. P. 

Wereśniak, Dystrybutor: Interfilm - cena biletu: 12 zł  

08.05.2008 r. (Czwartek) 
Sala widowiskowa NDK 
9.00 Filmy konkursowe  dla szkół ponadgimnazjalnych 
 - ŚWIAT W ZIARENKU PIASKU - 25’, reż. D. Adamkiewicz, J. Łęska 
 - POŻERACZ SŁOŃC - 25’, reż. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska 
 - STĘSKNIONY GEN - 25’, reż. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska 
10.30 Filmy konkursowe dla szkół podstawowych IV-VI
 - PROSTA HISTORIA WSZYSTKIEGO - 43’, reż. Dorota Adamkiewicz 
 - CO PAN ŚMIEĆ ZMALOWAŁ - 2’, reż. Jerzy Bezkowski 
11.30 Filmy konkursowe  dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
 - DAHAB MEKKA PŁETWONURKÓW - 25’, reż. Andrzej Misiuk 
 - ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ OŚRODKÓW EDUKACJI EKOLOG-

ICZNEJ - 20’, reż. Kazimierz Rabski
18.00 Widowisko artystyczne pt. “MAŁY KSIĄŻĘ” - reż. Aneta Drążewska 

- wstęp wolny 
20.00 Projekcja filmów konkursowych o tematyce ekologicznej - wstęp 

bezpłatny: 
 - GNIEWOSZ PLAMISTY - 20’, reż. Jerzy Bezkowski 
 - W KRAINIE CZARNEGO BOCIANA - 36’, reż. Tadeusz Łubiarz 
21.00 Projekcja filmu  pt. „Nie kłam kochanie”, 108’, prod. Polska,  reż. P. 

Wereśniak, Dystrybutor: Interfilm - cena biletu: 12 zł  

Nowogardzkie Forum 
Organizacji Pozarządowych 

zaprasza od dnia 05 maja 2008 
r. do biura znajdującego się w No-
wogardzie przy Placu Wolności l 
(z drugiej strony budynku Urzędu 
Miejskiego).

Pomagamy Organizacjom i Stowa-
rzyszeniom   w wypełnianiu wnio-
sków o dotację z funduszy   krajowych 
i europejskich.

Jednocześnie informujemy Fun-
dacje i Stowarzyszenia, iż dzięki 
uprzejmości Władz Nowogardzkich, 
są one zwolnione z opłat związanych z 

prezentacja stoisk   na imprezach or-
ganizowanych przez Urząd Miejski.

Prezes NFOP Mieczysław Cedro
Biuro czynne:

Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa praca w terenie
Czwartek: 730 - 1530 

Piątek: 730 - 1530
Nowogard

Plac Wolności l
tel. O 91 39 27 240 
nfop@nowogard.pl

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne 

spotkania. Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy ponie-
działek i piątek w godzinach od 9 do 12. Naszym Członkom przypominam - nie 
zapomnijcie opłacić składki na ZKP, termin do czerwca

Alina Ochman
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W obiektywie  Jana Korneluka   - Migawki z Biegów Majowych

Będzie 12 mieszkań
Dnia 28 kwietnia 2008 r. Bur-

mistrz Nowogardu Kazimierz Ziem-
ba oficjalnie otworzył budowę 12 
rodzinnego budynku komunalnego w 
Nowogardzie. Rozpoczęta inwestycja 
jest  pierwszym etapem  budowy 
mieszkań komunalnych zaplanowa-
nych do realizacji na lata 2008-2010. 
Do końca 2008 roku zostanie wybu-
dowanych 12 mieszkań wraz z infra-
strukturą towarzyszącą na którą skła-
da się sieć wod-kan, przyłącza wod-
kan, kanalizacja deszczowa, przyłączę 
energetyczne oraz zagospodarowanie 

terenu (drogi, chodniki, parkingi, 
oświetlenie terenu). Powierzchnia 
użytkowa budynku wynosi 500 m2 w 
tym struktura mieszkań przedstawia 
się następująco: 5 mieszkań  o pow. 
46 m2, 6 mieszkań o pow. 35 m2  
i 1 mieszkanie o pow. 55 m2. 

Inwestycja jest realizowana przez 
nowogardzką firmę  Zakład Tech-
niczno-Budowlany PRO-BUD mgr 
inż. Janusza Sienkiewicza. Koszt 
realizacji wynosi 1 890  080 zł.

LMM

Wypłyń na głębię
Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się konkurs poezji Jana 

Pawła II „Wypłyń na głębię”.

Rec ytatorów 
z siedmiu szkół 
podstawowych z 
gminy Nowogard 
oceniało fachowe 
jury pod prze-
wodnictwem Iza-
beli Koladyńskiej, 
w skład, którego 
weszli Zofie Pi-
larz, ks. Ireneusz 
kamionka, Geno-
wefa Makarewicz 
i siostra Hiacynta. 
Młodzież rywali-
zowała w dwóch 
k a t e g o r i a c h . 
Wśród uczniów 
klas I - III najlepiej zaprezentował się 
Bartosz Gajda z SP Żabowo. Drugie 
miejsce przypadło w udziale Wiki 
Wencel z SP 1 a trzecie Rafałowi Ku-
jawa z SP Żabowo. Ponadto jurorzy 
wyróżnili: Karola Płaczka z SP 2, 
Dominikę Szynal z SP 4 iu Magdalenę 
Salamon z SP Błotno. Wśród uczniów 
klas IV – VI największe wrażenie zro-
biła recytacja Dariusza Jarzębowskie-
go z SP 2. Drugą nagrodę otrzymała 

Adrianna Bobrowicz z SP Żabowo 
a trzecią Klaudia Poźniak z SP 1 
Nowogard. Tu również nie obyło się 
bez wyróżnień. Otrzymali je: Adrian 
Machocki z SP 2, Angelika Kubicka 
z SP BŁotno i Sylwia Langner z SP 
Strzelewo.

Organizatorkami konkursu były 
Renata Lisowska i Helena Zagórska. 
Poczęstunek przygotowała piekarnia 
Marianny Malinowskiej.

ag

Zwycięzca biegu głównego Jaroszewski Marek z Piły udziela wywiadu
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Do twórców nieprofesjonalnych, 
gastronomików oraz mieszkańców 
Nowogardu i okolicy
W tym roku już po raz szósty organizujemy w Nowogardzie Spotkanie 
Nieprofesjonalnych Twórców Regionalnych Połączone z prezentacją 
dorobku i konkursem na najciekawsze wytwory rękodzielnicze oraz 
konkursem na Potrawę o Złotą Patelnię Burmistrza Nowogardu.
Impreza odbędzie się w ramach Święta Ludowego 10 maja 2008 roku na 
placu Wolności od godziny 1230. 
W programie m.in.:

wystawa rękodzielnictwa, rzeźby , malarstwa, wikliniarstwa, ko-
walstwa, bukieciarstwa itp. połączona z kiermaszem
prezentacja potraw regionalnych połączona z ich degustacją
konkurs o Złotą Patelnię Burmistrza Nowogardu
konkurs na najciekawsze wytwory rękodzielnicze 
występy artystyczne

Zapraszamy do udziału 
i życzymy udanej zabawy!

Organizatorzy

  SZTUKA, KULTURA I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA GWARANTEM 

SUKCESU INTELEKTUALNEGO MŁODZIEŻY 
Od 5 maja 2007 do 29 lutego 2008  uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Nowogardzie realizo-
wali  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
EFS oraz ze środków budżetu państwa „Szkoła Równych Szans”. W pro-
jekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dziś prezentujemy 
naszym Czytelnikom relację z działania:

Cykl wycieczek „Poznaj swój kraj”.
W dniach 28.05. – 02.06.2007 odbyła się wycieczka do Krakowa. Brało 
w niej udział 44 uczniów oraz 4 opiekunów.
Młodzież zwiedziła: Wawel (Katedra Królewska z grobami królewskimi, 
Dzwon Zygmunta, Komnaty Królewskie, Skarbiec i Zbrojownię), Rynek 
Główny (Sukiennice, Kościół Mariacki z obrazem Wita Stwosza), Barba-
kan, Collegium Maius, Kopiec Kościuszki i Kazimierz. Uczniowie uczest-
niczyli w obchodach 750- lecia nadania miastu prawa magdeburskiego.
Drugiego dnia pojechali do Wieliczki i zwiedzili Kopalnię Soli i Muzeum. 
Wieczorem czekała na nich atrakcja, jaką był seans filmowy w kinie trój-

wymiarowym IMAX.
Kolejnego dnia byli w 
mieście rodzinnym Jana 
Pawła II – Wadowicach. 
Następnie pojechali do 
Oświęcimia, gdzie wraz 
z przewodnikiem wzięli 
udział w niecodziennej 
lekcji historii zwiedzając 
Obóz Auschwitz-Birkenau
Ostatniego dnia udali się 
do Częstochowy, gdzie 
zwiedzili Sanktuarium 
NMP na Jasnej Górze.

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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

W dniach 01.09-05.09.2007 odbyła się wycieczka do Warszawy. Brało w 
niej udział 44 uczniów oraz 4 opiekunów.
 Wycieczkę po Warszawie uczestnicy rozpoczęli od pobytu na tarasie wi-
dokowym na XXX piętrze PK i N oraz zwiedzili Łazienki Królewskie. 
Obejrzeli: Budynek Wodozbioru, Budynek Pomarańczarni, Biały Domek, 

Budynek Nowej Kordegardy, Pomnik Jana III Sobieskiego, Pałac na Wy-
spie ( Sala Salomona, Sala Balowa, Sala Jadalna, prywatne apartamenty 
królewskie), Budynek Starej Kordegardy, Budynek Wielkiej Oficyny ( 
dawna Szkoła Podchorążych Piechoty), Pałac Myśliwiecki, Amfiteatr, Po-
mnik Fryderyka Chopina, Park Ujazdowski, Zamek Ujazdowski. 

Drugiego dnia młodzież zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego 
oraz Zamek Królewskiego. Po raz pierwszy nasi uczniowie zobaczyli Po-
koje Dworskie, Sale Sejmowe,
 Apartament Księcia Stanisława, Pokoje Matejkowskie z obrazami Jana 
Matejki, Gabinet Prezydenta Ignacego Mościckiego, Pokój Orderowy, 
Gabinet Numizmatyczny, Pokój Władz Rzeczpospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie, Mieszkanie Stefana Żeromskiego, Sale Senatu,  Przedpokój 
Senatorski, Kaplicę, Salę Tronową, Salę Rycerską, Gabinet Marmurowy 
oraz Salę Balową.
W trzecim dniu uczniowie zwiedzali z przewodnikiem: Stare Miasto, Pa-
łac Krasińskich, Belweder, budynki Sejmu i Senatu. Chwile zadumy prze-
żyli podczas pobytu na Cmentarzu Powązkowskim, Pawiaku,  Getcie oraz 
Cytadeli. Zwiedzili również  Pałac Staszica, Uniwersytet Warszawski, 
Pomnik Kopernika, Pałac w Wilanowie i ogród wilanowski.

Wycieczki, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły stały się oka-
zją do poznania miast, które każdy Polak znać powinien, ale z różnych 
względów nie może do nich dotrzeć. Stało się to możliwe dzięki projek-
towi „Szkoła Równych Szans”. Młodzież z terenów wiejskich mogła 
odwiedzić miejsca ważne dla historii naszego kraju.
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
16.05.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

Zatrudnię 
operatora LKT. 
Tel. 500 111 126

Sklep „PUCHATEK”
ul. 5 Marca

serdecznie zaprasza
od 1 maja czynne całodobowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
w Nowogardzie 

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 100.00 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych).

Kostka granitowa+akcesoria

Mac-Mar 
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 71 
tel. 0 511 267 991

tel/fax. 091 392 01 68

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
szuka do wynajęcia od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06,  602 697 061.

REKLAMA REKLAMA

Bogusław Rekowski mistrzem 
M-G Koła PZW! 

Uwaga wedkarze!
Koło Miejsko-Gminne PZW organizuje w dniu 10 maja 2008 r. zawody 

wędkasrskie spinnigowe z łodzi o Puchar Burmistrza Nowogardu i spławi-
kowe z brzegu.

Spotkanie zawodników o godz. 7.00 koło „Neptuna”. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 08.05.2008 r. Startowe – seniorzy – 5 zł.

Zarząd Koła.

W dniu 20.04.2008 r rozegra-
no w Kamieniu Pomorskim za-
wody spławikowe o Mistrzostwo 
Koła. Zwyciężył Bogusław Re-
kowski, przed  Januszem Zamarą 
(I wicemistrz) i Ładysławem 
Luberadzkim.(II wicemistrz). 
Wśród juniorów nalepszym 
okazał się Mateusz Korniluk.

Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe puchary, a pierwszych 19-
tu zawodników upominki w postaci 

sprzetu swędkarskiego.
Henryk Szczupak

fot. E. Paszkiewicz
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę pod każdą budo-

wę w Wojcieszynie pow. 30 arów. 
697 987 825.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 5788 M KW 
I 6883 M KW PRZY UL. W. REY-
MONTA I A. ASNYKA (NOWO-
GARD). 603 669 427.

• Pomieszczenia biurowe po remoncie 
do wynajęcia, budynek firmy OKNO, 
ul. 3 Maja 31. Tel. 091 39 21 277.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
60 m kw, I piętro plus garaż, centrum. 
Tel. 094 366 15 45, 784 694 158.

• Sprzedam dom na wsi do remontu, 
30 arów, zabudowania gospodarcze. 
Tel. 503 84 84 35, 091 39 21 988.

• Sprzedam działkę budowlaną, ul. 
Ogrodowa 25, działka nr 157/21, 787 
m kw, uzbrojona, cena 73 tys. zł. Tel. 
600 051 961. 

• Sprzedam kawalerkę 42 m kw w cen-
trum Nowogardu, cena wywoławcza 
90 tys. zł. Tel. 693 120 148 po 18.00.

• Pilnie kupię 1 /2 domu lub 3 po-
kojowe mieszkanie – gotówka. 
501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 1 
lub 2 pokojowego z kuchnią i łazienką 
w Noowgardzie lub w okolicach No-
wogardu. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
bloku. 697 744 848.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
516 310 809.

• Sprzedam działkę w Redostowie. Tel. 
880 290 835.

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą, 70 m kw. Tel. 606 703 451.

• Poszukuję lokalu na działalność go-
spodarczą z możliwością zamieszka-
nia. Tel 669 963 431.

• SPRZEDAM MIESZKANIE WŁAS-
NOŚCIOWE 3 POKOJOWE, CZYN-
SZOWE W BLOKU DWUKONDYG-
NACYJNYM W DOBREJ NOWO-
GARDZKIEJ, 67,2 M KW + PIWNI-
CA + BALKON. CENA 120 000 ZŁ 
DO NEGOCJACJI; GRATIS – GA-
RAŻ, MEBLE SYPIALNIANE I KU-
CHENNE. TEL. 788 781 820.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 

65R15 GOODRICH, przebieg 5000 
km, cena 850 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel), 6 biegów, kolor 
bordowy metalik, rok. prod. 12.2004, 
model 2005 (po liftingu), przebieg 
93000km, książka serwisowa, pierw-
szy właściciel w Polsce i w Niemczech, 
sprowadzony luty 2008, opłacony, za-
rejestrowany w Polsce, OC do 08.2008, 
przegląd do 02.2009. Zadbany, bezwy-
padkowy, nie wymaga żadnego wkła-
du finansowego. Nowe tarcze i klocki 
hamulcowe, olej, filtry. Wyposaże-

nie: ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby, 
el. podgrzew. lusterka, RO/CD/Mp3 
sterowane przy kierownicy, alarm, 
immobiliser, wspom. kierow., reg. kie-
row., reflektory soczewkowe, zestaw 
głośnom. NOKIA, halogeny, relingi, 
roleta bagażnika, ciemne wnętrze, alu-
felgi + nowe opony letnie, drewniane 
wykończenia, komputer pokładowy, 
centralny zamek z pilotem, klimatro-
nik dwustrefowy. Cena do negocjacji. 
Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam przyczepę 10 ton (SZAP 
10). Tel. 608 356 697.

• Sprzedam VW Golf II, poj. 1,3, benzy-
na. Tel. 600 262 231.

ROLNICTWO  
• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 

513 100 901.
• Sprzedam tucznika na ubój. Tel. 091 

39 25 812.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i wo-

żenie bryczką na śluby. 607 73 98 66.
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 

603 353 789.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. 

509 349 714.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.
• Sprzedam ziemniaki sadzeniaki w ilo-

ści 3 tony. Tel. 091 39 26 904, Gardna.
• Sprzedam krowy na ocieleniu, 2 – 

mięsne, 1- mleczna. Tel. 503 310 438.
• Sprzedam cielaki i obornik. Tel. 091 

39 106 87.
• Sprzedam zboże: owies, pszenżyto i 

żyto. 0604 878 140.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA – moż-
liwość dojazdu do klienta. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Usługi budowalne, remonty, wykoń-

czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, ma-
lowanie, szpachlowane, stawianie ścian 
płyty kartonowe, ocieplanie poddaszy, 
panele, itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 

695 770 724.
• Angielski. 0501 350 107.
• Dekarsko – blacharskie, docieplenia, 

regipsy, fachowo i solidnie, długolet-
nia praktyka w zawodzie, budynki 
referencyjne. Tel. 508 170 846.

• Wykonam roboty mini koparką: wy-
kop pod fundamenty, kable, itp. Tanio, 
fachowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Kucharz, obsługa wesel. Tel. 
600 051 961.

• Usługi ogólnobudowlane (re-
monty, wykończenia wnętrz). Te. 
782 828 710.

• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-
wanie, hydraulikę, wycinka – prze-
cinka drzew i krzewów, spulchnianie 
glebogryzarką i zakładanie trawników. 
Kontakt tel. kom. 600 653 124.

• Przewiozę materiały budowlane, 
rozładunek HDS. Tel. 603 633 610, 
609 124 162.

• Przecieranie drzewa, dłużycy trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek, kro-
kwi, usługi koparką, wykopy pod fun-
damenty, kable, kanalizę, itp. Tel. 091 
39 18 689, 517 219 627.

• Docieplenia budynków. Malo-
wanie wewnętrzne i zewnętrzne, 
kafelkowanie, hydraulika, elek-
tryka, włoskie szpachle dekoracyj-
ne. Tel. 609 605 621, 697 612 803, 
784 188 147, 605 168 658.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne emerytki do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię kosmetyczkę. 
607 921 435.

• Firma zatrudni pracowników do ro-
bót drogowych z doświadczeniem 
zawodowym, mile widziane prawo 
jazdy B, C lub T. Tel. 091 39 26 824, 
606 879 329.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu – przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę. Tel. 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 602 474 266.

• Kierowca kat. B+C szuka pracy. 
692 478 465.

• Przyjmę pracownika – remonty. Tel. 
695 770 724.

• Zatrudnię: murarza, płytkarza. Tel. 
508 537 735.

• Przyjmę do pracy kucharkę/kucharza 
na sezon w Pobierowie. Tel. 091 386 
48 11, 091 386 44 34, 603 713 365.

• Zatrudnię przy docieplaniu budyn-
ków. Tel. 608 817 214.

• Firma zatrudni mężczyzn do 28 lat. 
Zapewniamy bardzo wysokie wyna-
grodzenie, zakwaterowanie. Katowice 
– 692 896 523.

• Zatrudnię szwaczkę. Tel. 0 601 373 

129, 091 39 20 131.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_
lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysoko-
ści, do mieszkania, dmku, warsztatu, 
Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunk-
cyjne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, 
gwarancja serwisowa, ekonomiczne, 
tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe ga-
baryty, moc 18-21 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, abru, 
gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 
0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, fir-
my niemieckiej Vaillant, 130,160,190 
litr., stojące, idealne gdy są 2-4 ła-
zienki, kuchnie – to komfort ciepłej 
wody w domu, koszt 40 zł/ m-c, 
serwisowane cena 1000 zł. Tel. 0691 
686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ), DRZWI POKOJOWE 4 SZT.
BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE DO 
MIESZKANIA W BLOKU - CENA 
30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam urządzenie do kremowa-
nia miodu. Tel. 091 39 110 18, 0669 
124 259.

• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 
513 100 901.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu w 
Żabowie. Tel. 511 875 305.

• Oddam wózek dziecięcy firmy „Tako”, 
pomarańczowy. Tel. 091 39 20 968, 
518 98 11 16.

• Sprzedam laptop Dell C400 12” 
Pentium III, dysk 20 GB, 256 MB 
RAM + Winows XP z licencją. Tel. 
888 925 520.

• Sprzedam 2 fotele. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam tanio manekiny sklepowe. 

665 86 11 05.
• Sprzedam betoniarkę 150 litrów, 380 

volt. 091 39 27 000.
• Sprzedam pralkę automatyczną Wiatkę 

– sprawna technicznie, nowy progra-
mator, cena 60 zł. Tel. 091 39 22 783, 
0784 792 270.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 28.04.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW,

 FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik wię-
zienny

3. Księgowa
4. Robotnik budowlany
5. sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. spawacz, tokarz, 
8. Instruktor jazdy kat. B
9. Osoba do punktu optycznego
10.  osoba do obsługi sprzętu 

fitness
11. Kosmetyczka
12. Asystentka ds. kadrowych
13. Stolarz, pomocnik stolarza
14. z-ca kierownika magazynu
15. Ślusarz – mechanik maszyn
16. Mechanik samochodów 

osobowych
17. Sekretarka
18.  Barman/ka, kelner/ka, recep-

cjonista/ka 
19. spawacz – ślusarz
20. Kierowca skutera – dowóz pizzy 

OFERTY PRACY Z REJONU
 1. Kierowca kat. C+E    

(Gryfice), (Goleniów)  
(Węgorzyce) (Szczecin)

2. Wychowawca – terapeuta   
(Radowo – Małe)

3. Przedstawiciel Ubezpieczenio-
wo – finansowy ( woj. Zachod-
niopomorskie )

4. Mechanik – konserwator  
(Szczecin – Dąbie)

5. Menagera, przedstawiciel 
handlowy  
(woj.zachodniopomorskie)

6.Robotnik gospodarczy  
(Wyszomierki)

7. Operator koparki ( Wolin)

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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 , „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Jedenaście straconych bramek 
w długi weekend
Pomorzanin Nowogard – Odra Chojna 2:6 (1:5)

Pomorzanin: Krupski – Ł. Marszałek, Skórniewski, Nieradka, Kram, Nosek, 
T. Marszałek, M. Miklas (77’ Dwojak), Borowik (46’ Wielgus), K. Miklas (46’ 
Cyran), Gołdyn (54’ Lembas).

Bramki dla Pomorzanina: Gołdyn, Nosek.

Odra Chojna trwale wpisała się 
w pamięci kibiców nowogardzkiego 
Pomorzanina. I nie są to miłe wspo-
mnienia. Podczas czwartoligowego 
epizodu nasza drużyna przegrała w 
Chojnie 0:11 a na własnym boisku 
uległa Odrze 2:8. Mimo, że teraz 
oba zespoły spotkały się w V lidze, 
któryś z tych wyników mógł się 
powtórzyć.

Właściwie wszystko stało się jasne 
już od początku meczu. W 3. Odra 
wywalczyła rzut rożny, nasi obrońcy 
źle wybili piłkę, ta trafiła do jednego 
z rywali, ten celnym dośrodkowa-
niem obsłużył stojącego w obrębie 
szesnastki niepilnowanego partnera, 
który otworzył wynik meczu. Odpo-
wiedź Pomorzanina to dwa strzały 
na bramkę gości, ale żadne z nich nie 
trafił do siatki. Za to w 23. minucie 
Odra podwyższyła rezultat. Skór-
niewski tuż przed polem karnym za-
grał piłkę ręką i jeden z przyjezdnych 
strzałem z rzutu wolnego zdobył gola 
na 2:0. Pięć minut później Krupski 
uruchomił Noska, ten zagrał do K. 
Miklasa i niewiele brakowało a pad-
łaby bramka kontaktowa. Po chwili 
T. Marszałek dośrodkował w pole 
karne, K. Miklas nie sięgnął piłki, 
ale na tyle zaabsorbował bramkarza 
i obrońcę, że niepilnowany Gołdyn 
głową umieścił piłkę w pustej bram-
ce. Nadzieje odżyły, bo te pięć minut 
było całkiem przyzwoitych. Nieste-
ty, była to krótkotrwała poprawa, 
bo minutę później Odra po rzucie 
karnym podwyższa rezultat na 3:1 
i po tym ciosie nasi zawodnicy nie 
mogli się podnieść. Tym bardziej, że 
rozpędzony i grający znacznie lepiej 
rywal nawet nie zamierzał zwalniać. 
Trzy minuty później po skutecznie 
wykończonej kontrze było już 4:1, a 
po kolejnych dwóch minutach padła 
bramka na 5:1. W pierwszej połowie 

Odra mogła zdobyć jeszcze kilka 
bramek, ale zabrakło skuteczności i 
Pomorzanin schodził na przerwę z 
bagażem pięciu goli.

Druga połowa zaczęła się podob-
nie jak pierwsza. W 49. minucie 
przez nikogo nie atakowany gracz 
z Chojny uderzeniem z 22. metrów 
zdobył bramkę na 6:1 Po chwili nasz 
bramkarz zdołał sparować piłkę na 
rzut rożny po kolejnym groźnym 
strzale z dystansu. Po dośrodkowaniu 
i uderzeniu głową futbolówka trafiła 
w poprzeczkę bramki Krupskiego. 
Dalej przebieg meczu praktycznie 
się nie zmienił. Pomorzanin właś-
ciwie nie walczył, nie był w stanie 
zagrozić rywalom. Stać go było 
tylko na ostatni rzut w 90. minucie 
gdy nacierający lewą stroną Dwojak 
zagrał do Wielgusa, ten trafił prosto 
w bramkarza, ale dobitka Noska 
znalazła się w siatce.

Pozostałe wyniki kolejki:

Vineta Wolin - KP Police II 1:2,GKS 
Mierzyn - Piast Chociwel 0:0,Stal 
Lipiany - Świt Szczecin 0:1,Polo-
nia Płoty - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 
0:0,Kłos Pełczyce - Arkonia Szczecin 
2:0,Hutnik EKO TRAS Szczecin 
- Mieszko Mieszkowice 0:0,Sparta 
Gryfice - Kluczevia Stargard 0:1.

Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard 5:1 (0:1)

Pomorzanin: Krupski – Ł. Marszałek, Skórniewski, Nieradka, Kram (80’ D. 
Gruszczyński), Nosek (65’ Cyran), Laszkiewicz, T. Marszałek, Borowik (46’ 
K. Miklas), M. Miklas, Gołdyn (75’ Wielgus). 

Bramka dla Pomorzanina: Gołdyn.

Aktualna tabela:
1.  Hutnik EKO TRAS Szczecin 25 55 45-11
2.  Vineta Wolin 25 51 49-19
3.  Piast Chociwel 25 46 34-21
4.  Odra Chojna 25 42 60-45
5.  Polonia Płoty 23 39 41-39
6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 24 38 35-40
7.  Świt Szczecin 24 33 40-41
8.  Kłos Pełczyce 25 32 28-34
9.  GKS Mierzyn 23 31 33-33
10.  Stal Lipiany 25 31 36-47
11.  Sparta Gryfice 23 28 31-31
12.  Kluczevia Stargard 23 27 33-33
13.  KP Police II 25 25 29-47
14.  Mieszko Mieszkowice 24 24 30-33
15.  Arkonia Szczecin 24 24 29-34
16.  Pomorzanin Nowogard 23 6 4-69

Artur Komisarek  
wśród najlepszych

W dniach 1 – 4 maja rozegrano w 
Grudziądzu XX Międzynarodowy 
wyścig juniorów o Puchar Prezy-
denta Grudziądza liczony jako XXI 
Memoriał Lecha Cergowskiego i 
Puchar Świata juniorów. Na starcie 
stanęło aż 27 ekip w tym zespoły 
Niemiec (5 ekip), Rosji (reprezenta-
cja i Moskwa),Szwecji (dwie ekipy), 
Serbii, Słowacji, Litwy, Estonii, Bia-
łorusi, Kazachsstanu i Belgii. Polskę 
reprezentowało 11 zespołów. Artur 
Komisarek jechał w zespole SMS 
Swidnica. Łącznie 137 zawodników.

Pierwszy podetap – jazda druży-
nowa na czas – właściwie ustawił 
klasyfikacje. Zespół Komisarka zajął 
miejsce ósme tracąc do zwycięzców 
29 sekund, które zaważyły na końco-
wej lokacie Artura. Mimo zwycięstwa 
na ostatnim etapie i zajęcia drugiego 

miejsca na trzecim etapie w końcowej 
klasyfikacji był dopiero 14. O klasie 
naszego zawodnika świadczy fakt, 
ze w punktacji Pucharu Świata zajął 
doskonałe 4 miejsce z dorobkiem 61 
pkt i był to najlepszy wynik polskiego 
zawodnika. (Niemiec Nikias AMDT z 
Cotbus miał 63 pkt, drugi Rosjanin 62 
i trzeci Belg 62. Kolejny 4-ty zawod-
nik miał już tylko 39 pkt). 

Niezwykle ciężki 4-etapowy wyścig 
ukończyło zaledwie 76 zawodników. 
Miejsca Komisarka na poszczegól-
nych etapach swiadczą o jego wielkim 
talencie i intuicji – w silnej obsadzie 
potrafił na finiszu wygrywać. A to 
już znamionuje kolarza wielkiego 
formatu.

Tak trzymać!
LMM

W środę z Polonią Płoty
W najbliższą środę Pomorzanin 

rozegra zaległe wyjazdowe spotkanie 
z Polonią Płoty. Nasz najbliższy rywal 
aktualnie zajmuje piątą pozycję. Dru-
żyna, która w poprzedniej rundzie 
pokonała nasz zespół 2:1 nie prze-
grała od czterech spotkań. Początek 
meczu o godzinie 18.00.

Znany jest również termin dru-
giego zaległego meczu. Pomorzanin 
w następna środę 14 maja zagra w 
Trzcińsku Zdroju z tamtejszym Or-
łem. Ten mecz również rozpocznie 
się o godzinie 18.00.

Andrzej Garguliński

To było sześć z przywołanych w 
tytule jedenastu bramke. Pozostałe 
pięć padło trzy dni wcześniej. W 
czwartek Pomorzanin  grał wyjaz-
dowe spotkanie z Piastem Chociwel 

przegrywając 1:5.
Początek meczu był sporym zasko-

czeniem. Pomorzanin prezentował 
się lepiej niż trzeci zespół V ligi. Swą 
przewagą zdołał udokumentować 

nawet bramką zdobytą w 27. minucie 
przez Gołdyna. 

Druga połowa była już gorsza w 
wykonaniu podopiecznych trenera 
Gumiennego, choć do 65. minuty 
wynik brzmiał 0:1. Wówczas Krupski 
po raz pierwszy wyciągał piłkę z siat-
ki, a do końca meczu robił to jeszcze 
czterokrotnie i spotkanie zakończyło 
się wynikiem 5:1.

„Zabrakło nam siły. Dla nas granie 
meczów co trzy dni to zabójstwo i to 
było widać na boisku. Poza tym w 
Piaście grają doświadczeni zawodnicy 

i to doświadczenie dało o sobie znać.” 
– podsumował spotkanie trener Po-
morzanina.

Pozostałe wyniki kolejki:
Arkonia Szczecin - Mieszko Miesz-

kowice 1:1Świt Szczecin - Hutnik 
EKO TRAS Szczecin 0:1,Odra Choj-
na - Stal Lipiany 5:2,KP Police II 
- GKS Mierzyn 2:3,Orzeł Trzcińsko-
Zdrój- Vineta Wolin 0:4,Kluczevia 
Stargard - Polonia Płoty 1:2,Kłos 
Pełczyce - Sparta Gryfice 0:0.

Andrzej Garguliński
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza
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czytaj na s. 10

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

SALON SPRZEDAŻY 
DETALICZNEJ “HURTPOL”

NOWOGARD 
MŁYNARSKA 1A

ZAPRASZA NA PROMOCJĘ 
Z CERSANITEM

SZCZEGÓŁY S. 12  

REKLAMA REKLAMA

Kostka granitowa
+akcesoria

Mac-Mar Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 71 

tel. 0 511 267 991
tel/fax. 091 392 01 68

“Mały Książę “ otworzył Ekofilm 2008
foto J. Korneluk
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KALENDARIUM
9 MAJA

Imieniny: Beat, Geroncjusz, 
Grzegorz, Hiacynta, Hiob, Hermes, 
Karolina, Mikołaj, Maria, Otokar, 
Pachomiusz, Przebor i Stefan 
• Dzień Europy - z okazji ogłosze-
nia planu Schumana o utworzeniu 
EWWiS
• 1966 - Po raz pierwszy w telewizji 
pokazano serial Czterej pancerni i pies.
• 1987 - Miała miejsce katastrofa 
lotnicza w Lesie Kabackim - zginęły 
183 osoby.

10 MAJA
Imieniny: Antonin, Beatrycze, 
Blanda, Celzjusz, Chociesław, 
Chocsław, Cyryn, Cyryna, Czę-
stomir, Epimach, Feliks, Filadelf, 
Filadelfia, Gordian, Gordiana, 
Innocenty, Jan, Łazarz, Naza-
riusz, Nazary, Samuel, Sofronia, 
Symeon, Symplicjusz, Symplicy i 
Wiktoryna.

11 MAJA
Imieniny:  Adalbert, Albert, 
Alojzy, Antym, Benedykt, Fabiusz, 
Filip, Florencjusz, Franciszek, 
Gwalbert , Iga, Ignacy, Lutogniew, 
Majol, Majola, Maksym, Ma-
mert, Mamerta, Miranda, Stella, 
Syzyniusz, Walbert, Waldebert i 
Zuzanna

12 MAJA
Imieniny:  Achilles, Domicela, 
Domicjan, Domicjana, Dominik, 
Epifaniusz, Eufrozja, Flawia, Ger-
man, Imelda, Jan, Jazon, Joanna, 
Nawoja, Nereusz, Pankracy, 
Plautylla, Teodora i Wszemił 
• 1942 - W obozie koncentracyj-
nym w Auschwitz-Birkenau doko-
nano pierwszej masowej zagłady 
więźniów przy pomocy gazu.
• Międzynarodowy Dzień Pielęg-

niarek i Położnych

REKLAMA

Polskie Stronnictwo Ludowe 
oraz Koło Pszczelarzy w Nowogardzie 

serdecznie zapraszają 
na Gminne Święto Ludowe 

oraz obchody 
60-lecia istnienia Koła Pszczelarzy, 

które odbędą się w sobotę 10.05.2008 r.
Program Obchodów:
12.45 – zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych – Pl. Wolności
13.00 – Msza Święta w kościele pw. WNMP w intencji Ojczyzny  

oraz poświęcenie sztandaru Koła Pszczelarzy Nowogard
14.00 – Przemarsz uczestników z kościoła pw. WNMP  

na Pl. Wolności
14.30 – oficjalne wystąpienia i odznaczenia
15.00 – otwarcie konkursów:
- „Na Potrawę Regionalną o Złotą Patelnię Burmistrza Nowogardu”
- Ocena stoisk rękodzielnictwa ludowego i pszczelarskiego
15.15 – „Nasza Tradycja Zachodniopomorska”  

– Ludowych Zespołów Obrzędowych (scena plenerowa)
17.00 – występy zaproszonych zespołów ludowych
20.30 – zabawa ludowa

REKLAMA

Opłaty wędkarskie 
PZW Tęczak 

są przyjmowane 
w sklepie wędkarskim

“Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 

w godz. 
10.00 - 18.00

REKLAMA

Uwaga wędkarze!
Koło Miejsko-Gminne PZW organizuje w dniu 10 maja 2008 r. zawody węd-

kasrskie spinnigowe z łodzi o Puchar Prezesa PSL w Nowogardzie i spławikowe 
z brzegu. Spotkanie zawodników o godz. 7.00 koło „Neptuna”. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 08.05.2008 r. Startowe – seniorzy – 5 zł.

Zarząd Koła.

Awanse 
w policji

Wczoraj  w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie odbyła się 
uroczystość wręczenia awansów na 
wyższy stopień służbowy policjantom 
garnizonu zachodniopomorskiego. 

O bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Już po raz kolejny na mieszczącym się nad jeziorem miasteczku ruchu drogowego odbył się Powiatowy Turniej 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Była to już 31 edycja cieszącego 
się dużym powodzeniem turnieju. 
Wystartowała rekordowa ilość bo aż 
29 drużyn reprezentujących szkoły 
podstawowe i gimnazjalne z terenu 
całego powiatu goleniowskiego. 
Uczestnicy mieli do rozwiązania test 
wiedzy ogólnej z zakresu ruchu dro-
gowego, sprawdzano ich umiejętność 
udzielania pierwszej pomocy, mieli 
pokonać tor przeszkód oraz prze-
jechać w miasteczku symulującym 
ruch uliczny. Wśród szkół podsta-
wowych najlepiej wypadła szkoła z 
Orzechowa. Drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 
4 z Goleniowa a trzecie 
Szkoła Podstawowa nr 
2 również z Goleniowa. 
Indywidualnie zwycię-
żył  Dawid Gajewski z 
SP-4 Goleniów przed 
Cezarym Plutą i To-
maszem Baranowskim 
z SP Orzechowo. 

Rywalizację szkół 
gimnazialnych  wygra-
ło Gimnazium nr 1 z 

Nowogardu przed Gimnazium nr 3 z 
Nowogardu i Gimnazjum nr 1 z Gole-
niowa. W klasyfikacji indywidualnej 
najlepiej wypadł  Marcin Kierasiński 
z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. 
Tuż za nim uplasował się uczeń tej 
samej szkoły Mariusz Kwiecień a 
podium zamykał Jakub Jerzykowski z 
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie.

Każdy uczestnik turnieju otrzymał 
cenną nagrodę a zwycięscy dodatko-
wo pojadą na eliminacje wojewódz-
kie do miejscowości Podgrodzie koło 
Polic.

ag
Wśród awansowanych funkcjo-

nariuszy z całego województwa 
znalazł się również jeden pełniący 
na co dzień służbę w Nowogardzie. 
Jest to sierżant sztabowy Wojciech 
Pietrzykowski, który został miano-
wany młodszym aspirantem policji. 
Pracuje on jako dzielnicowy. Ma za 
sobą już  22 lata służby. Zwyczajowo 
awanse są wręczane z okazji święta 
policji jednak dla szczególnie wy-
różniających się funkcjonariuszy 
Komendant Wojewódzki przyznaje je 
wcześniej. Tak też się stało z naszymi 
policjantem.

ag
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Ferma „Poldanor” 
do likwidacji?

Główny Inspektorat Ochro-
ny Środowiska zamierza wy-
łączyć z produkcji 13 ze 134 
wielkopowierzchniowych ferm 
trzody chlewnej. Część z nich 
jest w Zachodniopomorskiem. 
Jak podkreślono w raporcie, w 
naszym regionie, spośród 19 gmin 
na terenie, których funkcjonują 
wielkoprzemysłowe fermy trzo-
dy chlewnej, mieszkańcy aż 12 
gmin protestują przeciw potwor-
nemu smrodowi gnojowicy wyle-
wanej na okoliczne pola. Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
zamierza wyłączyć z produkcji 
13 ze 134 wielkopowierzchnio-
wych ferm trzody chlewnej. 
Wszystkie świńskie fermy, które 
znalazły się na czarnej liście, 
dotychczas nie otrzymały tzw. 
zintegrowanego pozwolenia na 
korzystanie ze środowiska. Taki 
dokument jest niezbędny, by pro-
wadzić wielkoprzemysłowy tucz 
świń. Aby go otrzymać należy 
spełnić wiele bardzo restrykcyj-
nych norm. Inspektorat nie podał 
na razie, które fermy zostaną zli-
kwidowane. Jak się nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy, przynajmniej 

połowa z nich funkcjonuje w na-
szym województwie. W jednym z 
obiektów już zastosowano unik. 
Ograniczono ilość zwierząt, tak 
by było ich mniej niż 2 tysiące. 
W takich przypadkach bowiem 
nie jest wymagane, wspomniane 
pozwolenie. Działania Inspekcji 
to efekt grudniowego raportu 
Najwyższej Izby Kontroli, która 
negatywnie oceniła działalność 
zachodniopomorskich ferm. In-
spektorzy nazwali je nawet „tyka-
jącymi bombami ekologicznymi”. 
Z protokołu pokontrolnego NIK 
wynika, że od wielu lat właści-
ciele dużych ferm bezkarnie za-
truwają środowisko naturalne. 
Kontrolerzy wskazali m.in. ho-
dowle w Miętnie - gmina Nowo-
gard, Żabinie (gmina Wierzcho-
wo), Przybkowie (gmina Barwice) 
i Chomętowie (gmina Drawno). 

NIK negatywnie oceniła też 
nadzór nad fermami. Zdaniem 
inspektorów, kontrole wykony-
wane przez inspekcję weteryna-
ryjną były niedostateczne.

Do sprawy będziemy wracać.

LMM

Sprostowanie
W numerze 34 DN  (wtorek, 06.05.2008 r.) zamieściliśmy relację z konkursu 

recytatorskiego poezji Jana Pawła II „Wypłyń na głębię” jaki odbył się w Szko-
le Podstawowej nr 4.

Omawiając wyniki konkursu napisaliśmy: „Wśród uczniów klas IV – VI naj-
większe wrażenie zrobiła recytacja Dariusza Jarzębowskiego z SP 2”. Nazwi-
sko uzdolnionego recytatora to Dariusz Jarzębiński. Za pomyłkę serdecznie 
przepraszamy.

Red.
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Uwaga rodzice przedszkolaków!!!

Sześciolatki 
w przepełnionych 
szkołach

Już za rok ministerstwo edukacji chce nas zaskoczyć likwidacją 
zerówek w całej Polsce. Do tego, chociaż szkoły już teraz są przepeł-
nione, pierwsza klasa ma pomieścić dzieci z dwóch roczników 2002 
i 2003 – razem 700 tysięcy maluchów! Rodzice, którzy dobrze znają 
smutne realia polskich szkół, nie chcą się na to zgodzić. Chcą po-
wstrzymać kolejną nieprzemyślaną reformę i dlatego założyli stronę 
www.ratujmaluchy.pl

Mały Gucio, pięciolatek, uro-
dzony w grudniu 2003r. siada 
w szkolnej ławce. Jest trochę za 
wysoka. Obok siedzi prawie dwa 
lata starszy kolega z rocznika 2002. 
Gucio trochę boi się lekcji, bo pani 
znowu powie, że wszyscy pierwszo-
klasiści powinni już rozpoznawać 
litery alfabetu, bo uczyli się tego 
w zerówce. Gucio do zerówki nie 
chodził. Jeszcze bardziej Gucio 
boi się jednak końca lekcji. Bo na 
przerwie będzie musiał przejść 
przez tłum rozkrzyczanych dzieci, 
żeby dotrzeć do łazienki, a tam ani 
papieru toaletowego, ani mydełka, 
okropnie wysoki pisuar i koledzy 
z szóstej klasy palący jak zawsze 
papierosy. Pani nie pomoże, bo ma 
pod opieką czterdziestu kolegów 
z klasy a na przerwie chciałaby 
odpocząć.

Świetlica jak przechowalnia
Na razie Gucio, niczego nie świa-

domy, chodzi do grupy średniaków 
w przedszkolu. Boją się rodzice 
dzieci takich jak on, od kiedy usły-
szeli plany minister edukacji, która 
już w roku 2009 chce:

1. Zlikwidować przedszkolne 
zerówki. 2. Posłać sześciolatki do 
szkoły. 3. Pierwszą klasę zmonto-
wać na początek z roczników 2002 
i 2003.

Rodziców przeraża brak konkret-
nych pomysłów na przygotowanie 
szkół na tak wielką falę maluchów.

„Samorząd ma rok na takie przy-
gotowanie szkół by rodzice uwie-
rzyli, że edukacja ich sześciolatków 
będzie bezpieczna i przyjazna” - po-
wiedziała pani minister w jednym z 
wywiadów, obiecując wynagrodzić 
dzieciom niedogodności darmowy-
mi podręcznikami.

Na forach internetowych na 
głowę minister Hall posypały się 
gromy. „Co będzie jeśli samorządy 
nie znajdą pieniędzy?”, „Jak zrobić 

bezpieczne miejsca dla maluchów 
w przepełnionych i pełnych prze-
mocy szkołach?”, „Dlaczego dzieci 
z roczników 2002 i 2003 mają mieć 
dwa razy większy tłok na egzami-
nach do liceów, na studia, na rynku 
pracy?”, wreszcie: „Po co w ogóle ta 
reforma?”

„Jeśli nie może być lepiej, niech 
będzie inaczej” - odpowiedział ktoś 
przytomnie.

ratujmaluchy.pl
- Ta reforma jest źle pomyślana, a 

jej twórcy, którzy nawet nie wiedzą 
jak przygotować jej wprowadzenie, 
chcą startować już za rok – mówi Ka-
rolina Elbanowska, mama czwórki 
maluchów, którą przeraził ogłoszo-
ny na początku tego roku projekt. 
- To tak jakbyśmy chcieli zrobić Euro 
2012 już po najbliższych wakacjach, 
na stadionach powiatowych i po-
wiedzieli, że kibice na pewno jakoś 
sobie poradzą, jakoś dojadą, gdzieś 
prześpią. A wszystkie ewentualne 
trudności wynagrodzą im darmowe 
piłeczki - tłumaczy.

Dlatego założyła wraz z mężem 
stronę www.ratujmaluchy.pl, na 
której zbierają podpisy pod listami 
do minister edukacji i premiera z 
prośbą o zaniechanie eksperymentu 
na maluchach.

- Ta reforma przy obecnym sta-
nie polskich szkół nie może wejść 
w życie, ale rząd uznał ją za swój 
priorytet, więc teraz powstrzymać ją 
mogą tylko rodzice – mówią autorzy 
protestu.

Ministerstwo edukacji zbiera 
opinie o reformie do 15 maja.

Tomasz Libiszowski
OD redakcji:
Inicjatywa zrodziła się w jednej z 

gazet lokalnych w Legionowie.
My, publikując tekst oczekujemy 

na opinie Państwa w tej sprawie.

LMM

Pobudzić życiową 
aktywność

Od spotkań z psychologami nowogardzki Ośrodek Pomocy Społecznej 
rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia or-
ganizowane w jego ramach potrwają do końca roku.

Spotkanie z psychologami poświę-
cone było sposobom aktywnej walki 
z bezrobociem. O tym, że inicjatywa 
ta spotkała się z zainteresowaniem 
świadczy stuprocentowa frekwencja. 
Pracownicy OPS podkreślają, że zda-
rza się to niezwykle rzadko. 

Program zainaugurowano pod 
koniec kwietnia. Burmistrz Kazi-
mierz Ziemba, kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Teresa Skibska, 
koordynator projektu Iga Błażewicz 
oraz pracownicy socjalni Barbara 
Pakulska i Marzena Dalmata roz-
poczęli wówczas realizację  projektu 
systemowego w ramach Priorytetu 
VII Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Pod tą nieco enigmatyczną 
nazwą kryje się pobudzenie aktyw-
ności życiowej, społecznej i zawodo-
wej osób korzystających z pomocy 
społecznej z powodu bezrobocia, 
bezradności w sprawach opiekuńczo 
– wychowawczych i prowadzeniu go-
spodarstwa domowego lub nieaktyw-
nych zawodowo z uwagi na opiekę 
nad dziećmi oraz poprawa dostępu 
do zatrudnienia osób bezrobotnych. 
Program ma na celu m.in. pomoc w 
nabyciu umiejętności społecznych 
takich jak komunikatywność, aser-
tywności, podniesienie poczucia 
własnej wartości, radzenia sobie ze 
stresem; wykształcenie postawy pro 
aktywnej poprzez nabycie umiejętno-
ści aktywnego poszukiwania pracy, 
przygotowania własnego CV, listu 
motywacyjnego; nabycie umiejętno-
ści autoprezentacji i stymulowania 
rozmowy kwalifikacyjnej; przygo-
towanie uczestników do wymagań 
stawianych przez pracodawców na 
obecnym rynku pracy bądź powrót 
do czynnego zatrudnienia i życia.

W realizacji tych założeń ma 
pomóc środowiskowa pracę socjal-
na przez pracowników socjalnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Spotkanie z psychologami to do-
piero początek. Do końca grudnia 
odbędą się jeszcze m.in. warsztaty 
z pośrednikiem pracy i doradcą 
zawodowym, indywidualne terapie 
psychologiczne a w nich diagnoza 
osobowościowa, badanie preferencji 
zawodowych, spotkanie z informa-
tykiem, z prawnikiem i oczywiście z 
pracownikami socjalnymi.

„Proponowane w niniejszym projek-
cie działania to nie tylko zwiększenie 
szans bezrobotnych na znalezienie 
pracy, ale także walka i przeciw-
działanie negatywnym zjawiskom 
współistniejącym z bezrobociem. 
Brak zatrudnienia jest bowiem często 
początkiem całej serii problemów, ta-
kich jak: utrata autorytetu w rodzinie i 
środowisku, pogarszanie się atmosfery 
w domu, spadek kondycji psychicznej, 
czy wreszcie poczucie zagubienia. 
PO KL w ramach Priorytetu VII, 
daje możliwość realizacji projektów 
systemowych przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej. Głównym narzędziem re-
alizacji tego programu będą kontrakty 
socjalne podpisywane z beneficjentami 
pomocy społecznej oraz program ak-
tywności lokalnej.

Zakończeniem działań na rzecz 
integracji zawodowej i społecznej 
będzie skierowanie osoby do podjęcia 
zatrudnienia do Powiatowego Urzędu 
Pracy lub innej instytucji rynku pra-
cy.” – mówi kierownik OPS Teresa 
Skibska.

ag
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Model 137 - 2,2 KM 
899 zł

• Kosiarki spalinowe od 699 zł
• Kosy spalinowe od 799 zł
• Podkaszarki spalinowe od 399 zł
• Pilarki spalinowe od 499 zł Raty na dowód 

osobisty
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Szkoła Podstawowa 
w Strzelewie 
składa serdeczne 

podziękowania dla: 
państwa 

Katarzyny i Sylwestra 
Jeziorskich, 

pana Daniela Grzelaka,
 pana Tomasza Burzyńskiego 

za ufundowanie nagród w 
konkursach plastycznych dla 

dzieci klas 0-III. 
Dziękujemy

Kochanym rodzicom 
Joli i Edwardowi Kozioł

 z okazji
 35 rocznicy ślubu 

na dalsze lata życia zdrowia,
 szczęścia, nieustającej miłości 

i wzajemnego zrozumienia 
życzy 

syn Marek, 
córka Kasia z Piotrem i wnuczką Roksanką

ŻYCZENIA PODZIĘKOWANIA

Z okazji imienin 
p. Stanisławie 

Nowak
zdrowia, 

pogody ducha 
oraz 

długich lat życia  
życzy 

Marysia z rodziną 

ŻYCZENIA

SP 1

Odkrywanie tajemnic 
Warszawy

W dniach od 21-24 kwietnia ucz-
niowie z klasy III c ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nowogardzie wraz ze 
swoimi opiekunkami wyjechali na ,, 
Zieloną Szkołę ‘’ do Warszawy . Ce-
lem wycieczki było poznanie historii 
i zabytków Warszawy , rozbudzenie 
zamiłowania do turystyki, uwraż-
liwianie na piękno przyrody, oraz 
kształtowanie właściwych postaw 
etycznych poprzez uczenie odpowie-
dzialności, wzajemnego szacunku, 
pomocy, samodzielności, zwracanie 
uwagi na kulturę języka i zachowa-
nia.

Program wyjazdu był bardzo atrak-
cyjny i bogaty , tak więc już pierw-
szego dnia dzieci rozpoczęły swoją 
przygodę od ciekawej lekcji środo-
wiska .Była to nietypowa lekcja , bo 
w kinie trójwymiarowym  I MAX , 
gdzie obejrzały film pt. ,, Życie oce-
anów ‘’. Następnie przejechały na 
lotnisko Okęcie , obejrzały startujące 
samoloty , dowiedziały się jak to się 
dzieje że samoloty latają , oraz inne 
ciekawostki o tym , co dzieje się na 
lotnisku .

Drugiego dnia uczniowie  zwie-
dzali  Łazienki Królewskie - Stara 
Pomarańczarnia, Pałac na Wodzie, 
Teatr Grecki, pomnik Fryderyka 
Chopina. W Parku Łazienkowskim 
przeprowadzono nietypowe zajęcia 
plastyczne . Był to plener malarski , 
gdzie przy dźwiękach muzyki Cho-
pina  uczniowie wykonywali prace 
plastyczne inspirowane przepiękny-
mi widokami  .Równo o godz.13.30 
rozpoczęła się inna równie ciekawa 
lekcja – zwiedzanie Sejmu, jednego 
z najpilniej strzeżonych miejsc w 
Polsce. To tutaj uchwalane jest pra-
wo i toczą się ważne dla nas sprawy. 
Wydawałoby się – to tylko miejsce 
dla polityków i VIP-ów. Nic podob-

nego. Każdy może wejść i zwiedzić 
parlament , ale wcześniej musi uzy-
skać specjalną przepustkę z  Biura 
Przepustek Straży Marszałkowskiej. 
Z grupą wita się specjalnie oddele-
gowany na przewodnika w danym 
dniu pracownik, który wprowadzać 
ma  nas w Sejmowe korytarze. Zwie-
dzający informowani są o poszczegól-
nych biurach. Tak więc na początku 
przechodzimy korytarzem obok gabi-
netów wicemarszałków. Na galerii 
Sali obrad opowiadana jest historia 
parlamentu. Każdemu wręczana jest 
karta z wykresem obecnego podziału 
mandatów oraz informacją, w jaki 
sposób uchwalane są ustawy. 

Napotkaliśmy  na korytarzach 
niejedną znaną twarz polskiej poli-
tyki oraz stacjonujących tam dzien-
nikarzy. Cała wycieczka trwa około 
godziny. Po tym czasie wychodzimy 
nie tylko z większą wiedzą, ale i sa-
tysfakcją „bycia” w najwyższej insty-
tucji państwowej.

Uczniowie pełnili ważną misję , 
mianowicie reklamowali naszą gmi-
nę w Sejmie , każdy na tę okazję ubra-
ny był w koszulki żółte i niebieskie  
z logo Nowogardu , przygotowali 
foldery gminy i namalowane przez 
siebie  obrazy z logo szkoły. Wręczo-
no te upominki posłom sejmowym . 
Dzieci zrobiły ogromne wrażenie na 
nich , a także na dziennikarzach , któ-
rzy nakręcili naszą wizytę w Sejmie i 
pokazano  ją w telewizji .

Dzień ten zakończył się lekcją w 
Ogrodach na Dachu .

Trzeci dzień pobytu w Warszawie 
rozpoczął się od odwiedzin w ZOO 
. Nareszcie nie z książki , a na żywo 
uczniowie oglądali zwierzęta z róż-
nych krajów świata . Następnie cze-
kało nas spotkanie z przewodnikiem 
–  zwiedzanie Warszawy: Trakt 

Królewski – Zamek Królewski, Ko-
lumna Króla Zygmunta III Wazy, 
Kościół św. Anny, Pomnik Adama 
Mickiewicza, Pałac Prezydencki, 
Uniwersytet Warszawski, Zamek 
Ujazdowski, Belweder a na koniec 
dnia przejażdżka metrem. 

 Ostatniego dnia pobytu  udaliśmy 
się na lekcję doświadczalną w Muze-
um Techniki zlokalizowanym w Pa-
łacu Kultury i Nauki tj. ,, Budowa i 
funkcjonowanie układów organizmu 
człowieka, na przykładzie „Szklanej 
Panienki”- audiowizualnego mode-
lu człowieka ‘’  oraz  ,, Podróżowa-
nie dawniej i dziś - czyli o środkach 
transportu ‘’.

Wystawy, pokazy i lekcje muzeal-
ne organizowane w Muzeum Tech-
niki mają na celu przedstawienie, w 
sposób obrazowy i przystępny, histo-
rii rozwoju techniki, od jej odległych 
początków do czasów współczes-

nych. W Muzeum Techniki można 
realizować program szkolny w spo-
sób niekonwencjonalny, integrujący 
wiedzę z różnych przedmiotów na-
uczania. Uczniowie mają zaś okazję 
do spotkań z unikatowymi zabytkami 
techniki i kultury materialnej. W Pa-
łacu Kultury można oglądać wysta-
wę „Zabawy z Einsteinem”.

Najważniejsze eksperymenty na-
uki, wielkie odkrycia i twierdzenia 
najwybitniejszych uczonych ludzko-
ści. A wszystko to przedstawione w 
prosty sposób. Wszystkiego można 
dotknąć, a najważniejsze ekspery-
menty naukowe zwiedzający prze-
prowadzą własnoręcznie.

Pełne wrażeń , wzbogacone o wie-
dzę wracali uczniowie z wyjazdu do 
Warszawy . Na pewno takie  lekcje 
na długo pozostaną w pamięci na-
szych wychowanków .

Inf. własna – opr. LMM 
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Informacja
W związku ze złożoną informacją do Urzędu Miejskiego 

przez firmę POLDANOR S.A. 
w sprawie nawożenia pól gnojowicą 

w obrębie wsi Miętno, 
informuję że na terenach przyległych do wsi Miętno oraz 

w rejonie osiedla Bema - Leśna w Nowogardzie mogą wy-
stąpić uciążliwości zapachowe. Stan ten będzie się utrzy-
mywał w dniach 05 maja 2008 do 12 maja 2008. Prawid-
łowość nawożenia pól gnojowicą jest kontrolowana przez 

służby ochrony środowiska Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zawiadamia wszystkich emerytów i rencistów 
uprawnionych o organizowanych imprezach w najbliższym czasie.
Maj – w dniu 28.05.2008 r. spotkanie integracyjne nad jeziorem 

(Promenada przy „domkach”). Udział własny 5 zł, poczęstu-
nek grochówka z wkładką.

Czerwiec – w dniu 3.06.2008 r. wycieczka do Kołobrzegu. Udział 
własny 15 zł od osoby (obiad zapewniony).

Lipiec – 13.07.2008 r. wycieczka – Lublin – Kazimierz Dolny i oko-
lice, powrót 18.07.2008 r. Odpłatność 260 zł od osoby.

Chętnych zapraszamy o zgłaszanie się do zarządu we wtorki od godz. 
11.00 do 13.00 oraz pod numerem tel. 091 39 21 830, 0601 750 697.

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

REKLAMA

Bardzo proszę o pomoc!
Nazywam się Marcin Czajka i 

pochodzę z Zawiercia. W maju 
2006 roku zostałem bestialsko we-
pchnięty pod pociąg przez niezna-
nych sprawców. Na skutek wypad-
ku amputowano mi lewą kończynę 
dolną. Pomimo niepełnosprawno-
ści wciąż mam wyznaczone ważne 
cele w życiu i potrafię uparcie do 
nich dążyć. Teraz najważniejszym 
z nich jest pozyskanie środków na 
protezę, gdyż uwielbiam aktywnie 
uprawiać sport. Chciałbym także 
podjąć studia informatyczne i 
pracę zawodową w tym kierunku. 
Zwracam się z gorącą prośbą do 
wszystkich ludzi dobrej woli, któ-
rzy mogliby pomóc mi uzbierać 

środki na protezę lewej nogi, a tym samym przyczynić się do lepszego i 
bardziej samodzielnego życia. Koszt nowej protezy wynosi 25.000 PLN, 
co zdecydowanie przerasta możliwości finansowe moje i rodziny.

Fundacja na Rzecz Osób Nie-
widomych i Niepełnosprawnych 
„Pomóż i Ty” 

www.fundacjapomozity.sprint.pl
 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273

 (z dopiskiem: „Proteza dla 
Marcina Czajki”)

Miejska Biblioteka Publiczna 

Konkurs Czytelniczy  
W środę, 23 kwietnia w 

Światowym Dniu Książki i Praw 
Autorskich,  uczniowie klas 
drugich i trzecich ze szkół 
podstawowych spotkali się 
na konkursie czytelniczym w 
gościnnych murach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Celem 
konkursu jest rozwijanie za-
interesowań czytelniczych 
dzieci w młodszym wieku 
szkolnym, zgodnie z maksy-
mą: „Nikt nie rodzi się czy-
telnikiem, czytelnika trzeba 
wychować”. 

W tej edycji konkurs obej-
mował znajomość przygód Ka-
rolka z tomiku pt. „Koszmar-
ny Karolek i bestia boiska”. 
Każda szkoła zgłaszała trzech 
reprezentantów, którzy wygra-
li eliminacje szkolne. Do rywa-
lizacji w tym roku przystąpiło 
aż dziewięć  szkół, co oznacza, 
że dzieci bardzo lubią czytać 
przygody Karolka. Uczniowie 
rozwiązywali rozmaite zada-
nia konkursowe przez godzinę 
i walczyli indywidualnie o trzy 

główne miejsca i wyróżnienia. 
Oto zwycięzcy: 
- I miejsce Mikołaj Gała ze 

Szkoły Podstawowej w Orze-
chowie, 

- II miejsce Bartłomiej Biel-
ski ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie, 

- III miejsce Wiktor Ja-
ckowski ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie. Wyróż-
nieni zostali: Wioleta Szym-
czak, Karolina Wasilewska i 
Marta Warzecha wszystkie ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie, Iza Bajkowska ze 
Szkoły Podstawowej w Błotnie, 
Kamila Budzich ze Szkoły Pod-
stawowej w Orzechowie, Kinga 
Nizio ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Nowogardzie, Karolina 
Pawliszak ze Szkoły Podstawo-
wej w Długołęce, Wiktoria Ka-
mieniak ze Szkoły Podstawowej 
w Żabowie i Julia Szydłowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie.

 Każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał pamiątkowy 

dyplom i nagrodę oraz słodki 
poczęstunek. Organizatorzy 
konkursu, nauczycielki ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie (Iwona Wiśniewska, Ewa 
Antczak, Dorota Gurgul i Ane-
ta Drążewska) oraz Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Zofia Pilarz i Danuta Baran ser-
decznie dziękują opiekunom za 
przygotowanie dzieci do udziału 
w konkursie i zapraszają fanów 
przygód Koszmarnego Karolka 
do spotkania za rok.   

Inf.własna 
– opr. LMM 

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze 

wspólne spotkania. 
Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy po-

niedziałek i piątek W godzinach od 9 do 12.
Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam 

- nie zapomnijcie opłacić składki na ZKP do cze
Alina Ochman
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1600 zł za wadliwe drzwi
Dwa lata zbierania na drzwi, które okazują się wadliwe, a do tego sprze-

dawca odmawiający uwzględnienia reklamacji. W takiej sytuacji trudno 
zachować spokój.

Pani Janina mieszka w naszym 
mieście. Jest emerytką. Jakiś czas 
temu zapragnęła wymienić drzwi 
wejściowe do swego mieszkania. A 
jak wymieniać to na dobre, a najlepiej 
antywłamaniowe, wszak poczucie 
bezpieczeństwa jest bezcenne. Nie-
stety, zazwyczaj polskie emerytury nie 
pozwalają na dostatnie życie, więc na-
sza bohaterka dwa lata oszczędzała by 
uskładać potrzebną kwotę. Następnie 
udała się do siedziby formy „Okno-
Lux”, gdzie zamówiła upragnione 
drzwi. Po niedługim czasie do jej 
mieszkania przyszli fachowcy, którzy 
sprawnie je zamontowali. W tym mo-
mencie „sprawa drzwi” powinna się 
zakończyć. Tu był to dopiero początek, 
a końca jak na razie nie widać.

„Drzwi samoczynnie zeskakują z 
zamka i kołatają. Wystarczy, że ktoś 
wejdzie do klatki schodowej a drzwi już 
zaczynają kołatać. To samo się dzieje 
gdy gdzieś wyjadę, a ktoś przyjdzie i 
złapie za klamkę. Robi się szczelinka, a 
przecież są to drzwi antywłamaniowe. 
Przez tę szczelinkę leci zimno, nie ma 
właściwego wygłuszenia a przecież nie 
po to kupowałam nowe i kosztowne 
drzwi. Poza tym dziecko by tych drzwi 
nie zamknęło, do tego potrzeba sporej 
siły. W nocy, gdy śpię, bywa tak, że 
drzwi zeskoczą i zaczynają kołatać, 
więc budzę się i muszę wstawać by je 
zamykać.” – opowiada pani Janina. 

Udała się, więc do „Okno Luxu” 
złożyć reklamację. Ta nie została 
przyjęta. 

„Jakiś pan w siedzibie firmy, nie 
wiem, kim on jest, bo się nie chciał 
przedstawić, powiedział mi wówczas, 
że trzeba mieć kulturę zamykania 
drzwi.” – kontynuuje swoją opowieść 
nasza rozmówczyni. 

„Kultura zamykania drzwi” – jeste-
śmy niezwykle ciekawi, na czym ona 
polega. Wróćmy jednak do sprawy. 

Pracownicy firmy „Okno – Lux” po-
wiedzieli pani Janinie, że reklamację 
powinna złożyć u producenta, firmy 
mającej swoją siedzibę w Słupsku. 
Zgodnie z tą logiką połowę reklamacji 
musielibyśmy kierować do Chin i in-
nych azjatyckich krajów gdzie produ-
kowana jest większość towarów z na-
szych półek. Odmiennego zdania jest 
powiatowy rzecznik praw konsumenta 
Irena Henkelman, którega uważa, że 
jest to wprowadzanie w błąd klienta, a 
tego nie wolno robić: „Takie działanie 
jest uchylaniem się od odpowiedzial-
ności wynikającej z ustawy. Są dwa 
tryby dochodzenia reklamacji. Jedna 
wynika z gwarancji i tutaj producent 
lub importer odpowiada, a w drugim 

odpowiada sprzedawca. W sytuacji gdy 
klient przychodzi do sklepu i mówi, że 
ma problem, a sprzedawca informuje, 
że może skorzystać tylko z gwarancji, 
to nie jest pełna i jawna informacja. 
W tym momencie możemy powiedzieć, 
że jest to nieuczciwa praktyka sklepu. 
We wszelkich sporach wyjaśniam, że 
jest teraz nowa ustawa o zapobieganiu 
nieuczciwym praktykom rynkowym i 
zgodnie z jej literą obowiązkiem sklepu 
jest nie wprowadzanie klienta w błąd. 
A taka informacja, bezspornie w mojej 
ocenie, wprowadza klienta w błąd. 
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność 
w terminie dwóch lat od daty zakupu 
jeżeli towar jest niezgodny z umową. To 
sprzedawca powinien zająć się rekla-
macją. Podstawowym kontrahentem 
klientki jest sprzedawca i to on ponosi 
odpowiedzialność. Jeżeli towar jest 
niezgodny z umową to klient ma prawo 
żądać od sprzedawcy bezpłatnej napra-
wy lub wymiany. Sprzedawca nie może 
narzucić naprawy, to klient decyduje 
czy satysfakcjonuje go naprawa czy 
wymiana. Może poruszać się tylko w 
tym zakresie, nie może od razu odstąpić 
od umowy. Dopiero niezaspokojenie 
tych roszczeń, narażenie klienta na 
liczne niedogodności, kiedy ta naprawa 
czy wymiana jest długotrwała, dopiero 
wówczas może żądać odstąpienia od 
umowy.”

Pani Janina dodaje, że nie dostała 
karty gwarancyjnej, sprzedawca nie 
odbierał listów poleconych narażając 
jej na dodatkowe koszty, wszak za od-
syłane listy również trzeba płacić.

„To jest granda w biały dzień! – pani 
Janina nie kryje zdenerwowania – Ja 
jako emerytka 1600 zł musiałam zbie-
rać dłuższy czas.”

Mimo kilku prób nie udało nam się 
skontaktować z nikim z kierownictwa 
firmy. 

W marcu opisaliśmy podobne pery-
petie Edwarda Jeski („Rozprawa sądo-
wo...o tanie buty” DN nr 22 z 18 marca 
2008). Wówczas chodziło o kosztujące 
29 zł buty. Pan Edward nie zgodził się 
ze stanowiskiem sprzedawcy, sprawa 
trafiła do rzecznika praw konsu-
mentów, zahaczyła o sąd i w efekcie 
sprzedawca musiał pokryć wszystkie 
koszty. Taka nauczka przydałaby się 
wszystkim handlowcom sprzedają-
cym wadliwy towar i uchylającym się 
od odpowiedzialności. W przypadku 
pana Edwarda sprzedawca zamiast 29 
zł zapłacił 113,16 zł. Ciekawe ile by to 
wyniosło w przypadku drzwi wartych 
1600 zł.?

ag

Komórka za 1 zł. czyli 
przekręt jasny jak Orange

Nic człowieka tak nie złości
Jak bubel ze znakiem jakości

T. Fangrat

Jak wiekszość cywilizowanych 
obywateli RP posługuje się te-
lefonem komórkowym dla pod-
trzymania i tak kruchych wię-
zi między bliźnimi. Jestem w 
Orange 3 lata i 3 miesiące. Mam 
stara wysłużoną komórke firmy 
„Nokia”, która w zupełności mi 
wystarcza. Mój niefart zaaczął 
się od niewinnego esemesaope-
ratora sieci, w którym zapropo-
nowano mi wymiane komórki na 
nową, atrakcyjną, za 1 zł. Jako, 
że nie cierpie na nadmiar go-
tówki więc w marcu br. postano-
wiłem z oferty skorzystać. Diabli 
podkusili, że uwierzyłem rekla-
mie. W nowogardzkim salonie 
Orange mloda i sympatyczna pa-
nienka ochoczo zaprezentowała 
mi aparat LG KG 130, podobno 
świetny, plastycznie chwaląc 
jego zalety. W młodzieżowej 
gwarze nazywa się to „ściem-
nianiem” lub „biciem piany”. 
Podbudowany super opinią, w 
dobrej wierze podpisałem umo-
wę bez sprawdzania szczegółów. 
Tak naprawde dopiero w domu 
przetestowałem extra nabytek 
– same utrudnienia. Klawiatura 
chyba dla krasnali, kłopotliwe 
przełączanie funkcji, produkt 
„made in China”. Nie mam nic 
przeciwko Państwu Środka , 
może z wyjątkiem gnębienia 
biednych Tybetańczykow, ale 
tak nieudany wyrób w ogóle nie 
powinien pojawić się na naszym 
rynku! Komórka może i dobra dla 
zwinnych palców Azjatów, dla 
mnie ze względów manualnych 
zupełnie bezużyteczna. Wróci-
łem z przyjemnością do starej 
„Nokii” i  kajając się próbowa-
łem reklamaować nieprzydatny 
aparat.

Niestety bez rezultatu. I tak 

oto stałem się dlugoterminowym 
zakładnikiem 

PTK Centertel sp. z oo w War-
szawie, ponieważ nie zauważy-
łem w porę, że umowa zawarta 
jest na okres 3 lat, a niedotrzy-
manie warunków grozi specjalną 
opłatą w wysokości 600 zł.

Za taką głupotę powinno się 
umieścić mnie w zakładzie za-
mkniętym do chwili odzyskania 
rozumu, ale czy moralne jest 
żerowanie na ludzkiej naiwno-
ści i braku orientacji w tech-
nicznych wynalazkach? Na pew-
no jesteście Państwo ciekawi 
ile naprawde wynosi faktycz-
ny koszt komórki za złotówkę, 
ktorej rynkowa cena to 100 zł. 
(sic!).

Rachunek jest prosty: 36 mie-
sięcy x 25 zł (cena doładowania 
karty) daje kwotę 900 zł.

Czyż nie jest to złoty interes?
Opisuję ten osobliwy przypa-

dek ku przestrodze łatwowier-
nych klientów. Nie dajmy się 
naciągać przez niesolidnych re-
klamodawców, którzy bez skru-
pułów wydrą nam ostatni grosz. 
Straciłem zaufanie do w/w spół-
ki z oo, choc trzeba przyznać, 
że marketing i umiejętność 
„nabijania ludzi w butelkę” jej 
przedstawiciele mają opanowa-
ne do perfekcji.

Niby katolicki kraj, a obyczaje 
więcej niż pogańskie.

Marian A. Frydryk

PS. Zwroćcie Państwo uwagę na 
dyplomatyczny i pokrętny język od-
powiedzi na moją reklamację. Piszcie 
do redakcji o wszystkim co was boli i 
zatruwa Wam życie.

Tylko publiczne ukazywanie nie-
uczciwych oferentów może sprawić, 
że coś zmieni się na lepsze.

Szanowny Panie,
Dziękujemy za pismo z dnia 01.04.2008 r., w którym zwrócił się Pan z prośbą 

o umożliwienie wcześniejszej wymiany telefonu.
Rozumiem, że sytuacja, w której się Pan znalazf  jest trudna. Chcielibyśmy 

jednak podkreślić, że w związku z podpisaniem przez Pana umowy w ofercie 
Zetafon, umożliwiliśmy zakup telefonu w cenie promocyjnej, dlatego nie mo-
żemy przychylić się pozytywnie do Pana prośby dotyczącej możliwości wymiany 
czy też zakupu nowego telefonu w promocyjnej cenie w trakcie trwania Umowy 
na czas określony.

Marny nadzieję, że wykaże Pan zrozumienie dla przedstawionego stanowiska.
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„Mały książę” 
otworzył Ekofilm 2008

Poniedziałek, 5 maja 2008 rok. 
Godzina 17.00.

Przy wypełnionej do ostatnie-
go miejsca Sali Widowiskowej 
NDK rozpoczęło się widowisko 
„Mały książę” – preludium tego 
co dziać się miało przez kolejne 
5 dni X Ogólnopol-
skiego i VI Mię-
dzynarodowego 
Festiwalu Filmów 
Ekologicznych im. 
Macieja Łukow-
skiego.

Trzeba przyznać, 
że reżyser wido-
wiska pani Aneta 
Drążewska trafiła 
w przysłowiową 
„dziesiątkę” – kil-
kudziesięciu wy-
konawców ćwiczą-
cych na codzień w 
różnych zespołach 
NDK wyekspono-
wało najważniej-
sze przesłanie 
bajki – nieskażoną wyobrażnię 
dziecka i podstawowe wartości 
humanistyczne – miłość, wier-
ność, lojalność, przyjaźń i odpo-
wiedzialność. Mocno zaznaczona 
miłość Małego Księcia do róży 
na jego rodzinnej planecie stała 
się pretekstem do podkreślenia 
wagi ochrony przyrody w ogóle.

Gdy umilkły burzliwe owacje 
głos zabrał burmistrz Kazimierz 
Ziemba i … kontynuował bajkę. 
Opowiedział hinduską przypo-
wieść o czasach gdy na ziemi 
panowała sielanka – ludzie i bo-
gowie żyli w harmonii, zgodzie i 
miłości. Ale przyszedł moment, 
że bogowie poszli do swojej 
krainy, a ludzie zaczęli ze sobą 
rywalizować nie przebierając 
w środkach – miłość, zwyczajna 
ludzka dobroć i życzliwość ustę-
powała miejsca zazdrości i za-

wiści. Bóg Brahma przestraszył 
się i polecił ludzką dobroć za-
chować dla przyszłych pokoleń. 
Padały propozycje by ją zakopać 
jak skarb głęboko w ziemi, inni 
radzili by ją ukryć na szczycie 
niedostępnej góry, jeszcze inni 

chcieli ją topić w głębinach oce-
anu. Brahma wybrał inne roz-
wiązanie – dobroć ludzką ukrył w 
sercu każdego z nas. Jako znaw-
ca ludzkiej natury wiedział, ze 
człowiek znajdzie skarb ukryty 
głęboko pod ziemią, wejdzie na 
najwyższy szczyt, zanurkuje na 
dno oceanu. Tylko jakoś w siebie 
wejrzeć nie może, skarbów nie 
szuka u siebie tylko chciałby je 
brać od innych. Chcecie dobra 
to zaczynajcie od siebie, znaj-
dujcie  go  w sobie, a dopiero 
potem wymagajcie od innych…

Na sali zrobiło się tkliwie i czuć 
było życzliwość – dobra okazja 
do powitania gości, co też bur-
mistrz uczynił, a potem wypo-
wiedział tradycyjną formułkę 
– Festiwal uważam za otwarty! 

foto J. Korneluk
LMM    

Dobrze, 
ale bez objawienia

Rozmowa z jurorem tegorocznego Ekofilmu Andrzejem Grzaną.

„Dziennik Nowogardzki”: 
Jak jury ocenia tegoroczny 
konkurs?

Andrzej Grzana: Wiele filmów 
jest bardzo interesujących. jest 
cały przekrój tematyki. Ekofilm 
to nie tylko filmy przyrodnicze, 
to również filmy pokazujące ich 
ludzi, ich pasje, pasje bardzo 
często związane z przyrodą. 
Według mnie z tych 27 filmów, 
które mieliśmy okazję obejrzeć 
każdy jest dobry, każdy re-
prezentuje inne spojrzenie na 
tematykę, inne spojrzenie na 
świat. Oczywiście są filmy lep-
sze pod względem merytorycz-
nym i warsztatowym i są filmy 
gorsze, ale każdy z nich niesie 
jakąś wartość dodatkową, którą 
trudno jest docenić. My w swoich 
sądach bardzo często kierujemy 
się własnym doświadczeniem 
zawodowym i to ono będzie nam 
pomocne przy wyborze zwycięz-
ców. Natomiast poziom konkur-
su jest dobry, a nawet 
bardziej niż dobry.

W 2002 roku ob-
jawieniem konkursu 
był film „Dziobem i 
pazurem” Krystiana 
Matyska, który póź-
niej nagradzany był 
na wielu festiwalach. 
Czy w tegorocznym 
festiwalu jest film na 
jego miarę?

Według mnie są trzy 
cztery filmy, które są 
bardzo dobre. Może 
nie są objawienia-
mi, ale bardzo mocno 
traktują temat. Są to 

m.in. „Moczary i uroczyska” i 
„Historia ziarenka piasku”. Są 
to tytuły, które, po pierwsze, są 
bardzo dobrze zrealizowane, a 
po drugie, bardzo ciekawie po-
prowadzony jest wątek narra-
cyjny. I to jest fajne w tych fil-
mach. Ona nie nudzą a do tego 
są bardzo dobre pod względem 
merytorycznym, dobre przyrod-
niczo.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński

Jury konkursu filmowego: 
Stanisław Śliskowski 
- reżyser - przewodniczący 
Helena Wasilewna- Babij 
- krytyk filmowy z Ukrainy 
- członek 
Krzysztof Grzegorczyk 
- biolog przyrodnik - członek 
Andrzej Grzana 
- przyrodnik - członek 
Mirosław Sobala 
- ekolog - członek

Stanisław Śliskowski przewodniczący jury
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Konkurs na plakat Ekofilmu wygrał Łukasz Szpatowicz, drugie miejsce 
zajęła Katarzyna Wiesiołek a trzecie Karolina Pałka, wszyscy z Liceum Pla-
stycznego ze Szczecina. Ponadto wyróżniono przyznano Adrianowi Mrozek z 
Liceum Plastycznego z Zabrza, Paulinie Bacza z I Liceum Ogólnokształcące 
z Nowogardu i Marcinowi Towalskiemu z Zespołu Szkół nr 1 z Pyrzyc

Konkurs fotograficzny rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych. 
W kategorii do 16 lat I nagrodę otrzymała Klaudia Grzybowska, uczennica  
Gimnazjum w Marklowicach, II nagrodę przyznano Pawłowi Zińczukowi z 
Nowogardu, który otrzymał również nagrodę specjalną Celowego Związku 
Gmin R-XXI.  III nagrodę otrzymała Klaudii Podsiedlik z Marklowic.

Paweł Zińczuk odbiera nagrodę pieniężną

W kategorii powyżej 17 lat I nagroda trafiła do Katarzyny Gawrysiak z 
Dąbrowy Nowogardzkiej, II nagrodę otrzymał Ryszard Madejak z  Pyrzyc 
a III Janusz Pietroszek z miejscowości Chybie. Ponadto wyróżniono Jan 
Madejaka ze Stargardu, Dorotę Bukowską z Brójec i Łukasza Kuletę z  
Nowogardu. 

Laureaci konkursu na Najlepszą Kronikę Szkolnych Kół LOP

W konkursie Celowego Związku Gmin R-XXI „Zbierając minusy - zy-
skujesz plusy ” I miejsce zajęłą Szkoła Podstawowa w Chociwlu, II miejsce 
- Szkoła Podstawowa w Żabowie a III  miejsce ex aequo- Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Nowogardzie i Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

Laureaci konkursów 
towarzyszących festiwalowi 

Foto J. Korneluk
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W Szkole Podstaowej nr 2 odbył się konkurs piosenki ekologicznej.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy tradycyjnie już włączył się 
do Ekofilmu. W odbywającym się w Harcówce IV Biennale Wiedzy Eko-
logicznej Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych wzięli 
udział uczniowie z Goleniowa, Stargardu, Pyrzyc, Świnoujścia, Wanirowa 
i oczywiście z Nowogardu.

Pokaz walk średniowiecznych wojów zgromadził sporą publiczność. Ryce-
rze wciągali do zabawy mieszkańców naszego miasta proponując m.in. próbę 
rozbicia ich szyków obronnych. Sztuka ta udała się pastorowi Cezaremu 
Komisarzowi i innemu rosłemu mieszkańcowi naszego miasta.

Uczniowie z Błotna, Wierzbięcina oraz nowogardzkich szkół SP1, SP2 i 
SP3 brali udział w konkursie ekologicznym „Chcę aby na moim niebie było 
słońce. Zwyciężyli uczniowie z SP2.

Wokół Festiwalu

Przedszkole nr 1

Pasowanie 
na miłośnika przyrody

Najważniejszym działaniem 
podjętym w naszej placówce 
w tygodniu ekologicznym było 
zorganizowane i przygotowa-
nie  UROCZYSTOŚCI „Paso-
wanie na miłośnika przyrody” 
Na uroczystość, która odbyła 

się w miniona środę – 07.05 
br. zaproszono Prezesa ZG 
LOP  w Nowogardzie  p. Mar-
ka Heisera,  p. Monikę Olech-
nowicz Krakowską z Celowego 
Związku Gmin R-XXI oraz ro-
dziców. Uroczystość uświetnił 

występ artystyczny dzieci 4, 
5 i 6 – letnich związany oczy-
wiście z tematyką ekologiczno  
- przyrodniczą. Przedszkolaki 
przygotowane pod kierunkiem 
swoich wychowawczyń: A. Pio-
trowskiej, A. Klimaszewskiej i 
J. Bielskiej śpiewały piosenki: 
„Czym powitać cię wiosenko”, 
„Koniki polne”, „Jagódki”, „Bal 
w lesie” oraz przedstawiły in-
scenizację: „Sprzątanie świata 
i czarownica”, „Kto kocha przy-
rodę”, „Wielki bal w lesie”.  Po 

części oficjalnej dzieci 4-letnie 
zostały pasowane na pełnopraw-
nych członków przedszkolnego 
koła LOP, przez panią Monikę 
Olechnowicz – Krakowską, a 
przy tym samym na „miłośnika 
przyrody” – złożyły przyrze-
czenie:                                                                            

„My jesteśmy ekoludki 
– ja i ty, ty i ja 

O przyrodę dbajmy co 
dzień – raz i dwa, raz i dwa”

 Opiekun PK LOP: 
Anna Piotrowska 



12 M - Nr 35 (1672)

W obiektywie  Jana Korneluka    - Majówka milusińskich

 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

WITAMY WŚRÓD NAS...

Syn Lidii Luter ur. 23.04.08 
z Nowogardu

Syn Aleksandry i Artura 
Durskich ur. 24.04.08 
z Wojtaszyc

Córka Elwiry Goryńskiej 
ur. 27.04.08 z Nowogardu

Córka Joanny Śmigiel 
ur. 25.04.08

Dawid syn Sylwi i Arkadi-
usza ur. 25.04.08 
z Nowogardu

Córka Marty Dawid 
ur. 30.04.08 ze Stargardu 
Szczecińskiego

Syn Justyny Kaczmarek 
ur. 3.05.08 z Błądkowa

Córka Justyny i Piotra 
ur. 4.05.08 z Nowogardu

Córka Iwony i Pawła 
ur. 3.05.08 z Żabówka

Syn Marty Wojdalskiej 
ur. 5.05.08 z Nowogardu

Córka Doroty Klusek 
ur. 29.04.08 z Błądkowa

Syn Olgi Augustyniak 
ur. 5.05.08 z Nowogardu
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Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
szuka do wynajęcia od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06,  602 697 061.

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

Salon Budowlany REMBUD
ul. Wartcka 1 Nowogard

WIOSENNA PROMOCJA
Rabaty do 10% 

Oferujemy w atrakcyjnych cenach:
- płytki ścienne
- płytki podłogowe
- panele ścienne
- panele podłogowe już od 24 zł m kw
- kompakt + deska 197 zł
- kabina szklana + brodzik już od 800 zl

Oferujemy cały asortyment wystroju łazienek
Świadczymy usługi transportowe

Przy
jdź s

praw
dź

STOISKO Z MĘSKĄ 
ODZIEŻĄ

na ul. Wojska Polskiego 4

zaprasza
w godz. 10.00.- 18.00
soboty 10.00 - 14.00

zakupiony towar pakujemy 
także jako prezent

POLECAMY:
koszule, spodnie, bluzy, swetry, 

skarpety, bieliznę,
a także zapachy i dodatki

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
16.05.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

Zatrudnię 
operatora LKT. 
Tel. 500 111 126

Sklep „PUCHATEK”
ul. 5 Marca

serdecznie zaprasza
od 1 maja czynne całodobowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy”
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg 
ofertowy na wykonanie docieplenia ścian budynków 

w Nowogardzie przy ul. 15 lutego 11,12,(350m2) 
i 3 Maja 31(200m2) i w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 9(150m2).

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 29.05.2008r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 30.05.2008r. o godz. 11.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta

Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 
w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 091 3925261.

 Sprostowanie 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” informuje, że we wtor-

kowym wydaniu Dziennika w dniu 06.05.2008 r. z przyczyn 
technicznych ukazało się błędne ogłoszenie informujące o 

ogłoszonym przetargu. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy 
i poniżej przedstawiamy poprawną treść ogłoszenia.
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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.

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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NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 

60 m kw, I piętro plus garaż, centrum. Tel. 
094 366 15 45, 784 694 158.

• Sprzedam dom na wsi do remontu, 30 
arów, zabudowania gospodarcze. Tel. 
503 84 84 35, 091 39 21 988.

• Sprzedam działkę budowlaną, ul. Ogro-
dowa 25, działka nr 157/21, 787 m 
kw, uzbrojona, cena 73 tys. zł. Tel. 600 
051 961. 

• Sprzedam kawalerkę 42 m kw w centrum 
Nowogardu, cena wywoławcza 90 tys. zł. 
Tel. 693 120 148 po 18.00.

• Pilnie kupię 1 /2 domu lub 3 pokojowe 
mieszkanie – gotówka. 501 307 666.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 1 
lub 2 pokojowego z kuchnią i łazienką w 
Noowgardzie lub w okolicach Nowogar-
du. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
bloku. 697 744 848.

• Sprzedam działkę w Redostowie. Tel. 
880 290 835.

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą, 70 m kw. Tel. 606 703 451.

• Poszukuję lokalu na działalność gospo-
darczą z możliwością zamieszkania. Tel 
669 963 431.

• SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚ-
CIOWE 3 POKOJOWE, CZYNSZOWE 
W BLOKU DWUKONDYGNACYJNYM 
W DOBREJ NOWOGARDZKIEJ, 67,2 
M KW + PIWNICA + BALKON. CENA 
120 000 ZŁ DO NEGOCJACJI; GRATIS 
– GARAŻ, MEBLE SYPIALNIANE I KU-
CHENNE. TEL. 788 781 820.

• Mieszkanie 3 pokojowe w Nowogardzie 
pow. 62,7 m kw ul. 700 Lecia zamienię 
na mniejsze bez dopłaty też 3 pokojowe, 
niekoniecznie w Nowogardzie. Tel. 091 
39 22 857.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
516 310 809.

• Sprzedam pół bliźniaka, pow. 100 m kw, 
centrum. 506 27 23 36 po 16.00.

• Kupię garaż w pobliżu ul. Armii Krajowej 
51. Tel. 077 461 00 44, 605 670 643.

• Garaż do wynajęcia na ul. Woj. Polskiego. 
Tel. 091 39 20 209.

• Mieszkanie dwupokojowe w Dobrej 
Nowog., 40 m kw w otoczeniu zieleni, 
62 tys. zł. Tel. 889 133 882.

• Nowogard – prawa strona na wy-
jeździe na Stargard, 2 x 1,50 ha. Tel. 
502 103 432.

• Sprzedam działki rekreacyjne nad jezio-
rem w Nowogardzie pod zabudowę z 
możliwością podłączenia mediów. Tel. 
604 651 190.

• Sprzedam działkę 30 arów przy drodze 
na Stargard. Tel. 695 750 704.

• Sprzedam – stodoła murowana. Karsk 35 
A.

• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe. Tel. 505 
15 67 29.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 

65R15 GOODRICH, przebieg 5000 km, 
cena 850 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztu-
ki 195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 
CDTI (diesel), 6 biegów, kolor bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, model 2005 
(po liftingu), przebieg 93000km, książka 
serwisowa, pierwszy właściciel w Polsce 
i w Niemczech, sprowadzony luty 2008, 
opłacony, zarejestrowany w Polsce, OC 
do 08.2008, przegląd do 02.2009. Zadba-

ny, bezwypadkowy, nie wymaga żadne-
go wkładu finansowego. Nowe tarcze i 
klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa-
żenie: ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby, 
el. podgrzew. lusterka, RO/CD/Mp3 ste-
rowane przy kierownicy, alarm, immo-
biliser, wspom. kierow., reg. kierow., re-
flektory soczewkowe, zestaw głośnom. 
NOKIA, halogeny, relingi, roleta bagaż-
nika, ciemne wnętrze, alufelgi + nowe 
opony letnie, drewniane wykończenia, 
komputer pokładowy, centralny zamek z 
pilotem, klimatronik dwustrefowy. Cena 
do negocjacji. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam przyczepę 10 ton (SZAP 10). 
Tel. 608 356 697.

• Sprzedam Toyota Avensis, silnik 4D4, 2 
litry, rocznik 2000. Tel. 602 267 382. Cena 
do uzgodnienia.

ROLNICTWO  
• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 

513 100 901.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i woże-

nie bryczką na śluby. 607 73 98 66.
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 

603 353 789.
• Sprzedam krowy na ocieleniu, 2 – mięs-

ne, 1- mleczna. Tel. 503 310 438.
• Sprzedam cielaki i obornik. Tel. 091 

39 106 87.
• Sprzedam zboże: owies, pszenżyto i żyto. 

0604 878 140.
• Sprzedam pług PHX. Tel. 693 344 667.
• Sprzedam śrutownik „Bąk” z wymienny-

mi sitami 7 kW. 603 895 622.
• Sprzedam prosiaki oraz ziemniaki jadal-

ne. 091 39 18 307.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Usługi budowalne, remonty, wykończe-

nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowane, stawianie ścian płyty kar-
tonowe, ocieplanie poddaszy, panele, 
itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: wykop 

pod fundamenty, kable, itp. Tanio, facho-
wo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Kucharz, obsługa wesel. Tel. 
600 051 961.

• Usługi ogólnobudowlane (remonty, wy-
kończenia wnętrz). Te. 782 828 710.

• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-
wanie, hydraulikę, wycinka – przecinka 
drzew i krzewów, spulchnianie glebo-
gryzarką i zakładanie trawników. Kon-
takt tel. kom. 600 653 124.

• Przewiozę materiały budowlane, 
rozładunek HDS. Tel. 603 633 610, 
609 124 162.

• Przecieranie drzewa, dłużycy trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek, krokwi, 
usługi koparką, wykopy pod fundamen-
ty, kable, kanalizę, itp. Tel. 091 39 18 689, 
517 219 627.

• Docieplenia budynków. Malo-
wanie wewnętrzne i zewnętrzne, 
kafelkowanie, hydraulika, elek-
tryka, włoskie szpachle dekoracyj-
ne. Tel. 609 605 621, 697 612 803, 
784 188 147, 605 168 658.

• Zespół muzyczny ACORD oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPILACJA, 
MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Przewozy bryczką, wesela, komunie, jaz-
da konna. 605 85 80 85.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne emerytki do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” No-
wogard. Tel. 091 39 25 639.

• Zatrudnię kosmetyczkę. 607 921 435.
• Restauracja Przystań zatrudni barma-

na/kę, korzystne warunki płacowe. 
Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu – przy obsłudze z doświad-
czeniem Potuliniec przyjmę. Tel. 0601 73 
38 91, 601 73 38 92.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 602 474 266.

• Kierowca kat. B+C szuka pracy. 
692 478 465.

• Przyjmę pracownika – remonty. Tel. 
695 770 724.

• Przyjmę do pracy kucharkę/kucharza 
na sezon w Pobierowie. Tel. 091 386 
48 11, 091 386 44 34, 603 713 365.

• Zatrudnię przy docieplaniu budynków. 
Tel. 608 817 214.

• Firma zatrudni mężczyzn do 28 lat. 
Zapewniamy bardzo wysokie wyna-
grodzenie, zakwaterowanie. Katowice 
– 692 896 523.

• Kierowca kat. C, E, D podejmie czasową 
pracę. Tel. 782 445 148.

• Zatrudnię szwaczkę. Tel. 601 373 129, 
091 39 20 131.

• Dwie osoby do obsługi kebaba – Pobie-
rowo, 1500 zł na rękę, od 15 czerwca do 
połowy sierpnia, zakwaterowanie + wy-
żywienie. Tel. 600 051 961.

• Przyjmę do prac porządkowych wo-
kół domku jednorodzinnego. Tel. 0695 
878 802.

• Mgr ekonomii specjalność Rachunko-
wość i Finanse (doświadczenie zawo-
dowe w pełnym zakresie księgowości) 
podejmie dodatkową pracę. Kontakt 
0604 552 032.

• Przyjmę pracownika na budowę. Tel. 
661 331 857.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 

(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM FINE 
PIX S6500, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 
1-2 płytowe, różne rozmiary także 
nietypowe długości, wysokości, do 
mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 
0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunk-
cyjne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, 
gwarancja serwisowa, ekonomiczne, 
tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrze-
wacze wody – 380 V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kw, ekonomiczne, idealne 
do domku, warsztatu, abru, gastrono-
mii, cena od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, firmy 
niemieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., 
stojące, idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej wody w 
domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ 
(USZKODZONY MODUŁ), DRZWI POKO-
JOWE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE 
DO MIESZKANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ 
szt. TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 
513 100 901.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu w Ża-
bowie. Tel. 511 875 305.

• Sprzedam 2 fotele. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam tanio manekiny sklepowe. 

665 86 11 05.
• Tanio sprzedam maszyny stolarskie, 

Nowogard, ul. Wiejska 11. Tel. 091 39 
21 186.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. Ul. 
Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Kupię pijawki. Tel. 091 39 20 714.
• Sprzedam stół do piły tarczowej z silni-

kiem 7 kW. Tel. 604 251 508.

OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131
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WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL

GRA – DBUD
Firma z doświadczeniem

Usługi budowlane
• wznoszenie budynków

• wykończenia budynków
Tel. 607 083 872, 091 39 20 812
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 18

W GRONIE ZNAJOMYCH
Matematyk, po znajomości,
Zawsze może komuś
Porachować kości.

PRYWATNE AKADEMIE
Założyła własną szkołę Pani Sowa,
Wkrótce będzie leśną faunę edukować.
Program nader ma ambitny i bogaty,
Aż się pali, by kaganek nieść oświaty.
Wynajęła lisie nory bardzo drogo,
Za to niedźwiedź oddał gawrę honorowo.
Chociaż gawra to nie pałac, każdy przyzna,
Gdy brak kasy bardzo cieszy darowizna.
Niedźwiedź wygląd ma poważny,
 nawet groźny,
Więc o etat się ubiega jako woźny.
Żądne wiedzy są zwierzęta, oczywiste
Płacąc z góry już wpisały się na listę.
Bażant żonę, jak powiada „głupią kurę”,
Przyprowadził, by zdobyła tu maturę.
Dzika świnia, choć z natury niezbyt bystra,
Mierzy wyżej i chce tytuł mieć magistra.
Dzięcioł woli kuć zaocznie, po kryjomu,
Wstyd, że dotąd leczy drzewa bez dyplomu.
Lis chce liznąć ekonomii, jak wieść niesie,
By wyniki jeszcze lepsze mieć w biznesie.
Kret uczęszczałby z radością, 
lecz jest w biedzie,
Póki metra nie zbudują nie dojedzie.
Edukacja to dziś problem jest niemały,
Tym tematem żyje dzisiaj kraj nasz cały.
Nim wykażą się minister oraz świta,
Pora sprawy w swoje ręce wziąć i kwita.
W dniu otwarcia, czeka Sowa, głowa tęga,
Uroczysta będzie mowa oraz wstęga.
Jest tablica, stos zeszytów, kreda, mapa,
Tylko uczniów jakoś nie ma. Pełna klapa.
Dziwi Sowę ta absencja tajemicza
Nie wie biedna, że dziś Dzień Wagarowicza.
I tu się nasuwa swoista puenta,
Czy z tego będą wykształciuchy 
według Prezydenta.

MISTRZ
Wybitny polski sportowiec
Od kilku dziesięcioleci.
Cóż z tego, że zagranicą
Dwudziesty siódmy, 
trzydziesty trzeci…

Rozwiązania krzyżówki nr 17 – CAŁA POLSKA CZYTA – nadesłali: 
Regina Czarnowska z Osowa, Bogumiła Urtnow-

ska z Kulic, Teresa Młynarska ze Słajsina, Agnieszka 
Skowrońska i Bożena Stefańska ze Strzelewa, Łu-
kasz Kochelski z Błotna oraz z Nowogardu: Maryla 
Piątek, Henryk Kosmalski, Grażyna Baran, Janina 
Grudzińska, Alicja Wypych, Maria Wawreńczuk, 
Grażyna Jurczyk (także 16), Ryszard Gutowski, 
Franciszek Palenica, Jerzy Siedlecki, Władysława 

Kubisz, Cezary Kubisz, Halina Szwal, Barbara 
Bartosik, Józef Górzyński, Magdalena Czupryńska, 
Stanisława Pokorska, Sylwia Rybus,

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Regina Czarnowska z Osowa,
- Grażyna Baran z Nowogardu,
- Stanisława Pokorska z Nowogardu.

Gratulujemy!
Rozwiązania krzyżówki nr 18 – TYGODNIOWA MAJÓWKA – nadesłali:
Anita Lelowska, Grażyna Jurczyk, Maryla Piątek, 

Irena Przybyłek, Michał Furmańczyk (Strzelewo), 
Stanisława Pokorska, Ryszard Gutowski, Franciszek 
Palenica, Grażyna Kosmalska, Jan Wawreńczuk, 
Bogumiła Urtnowska (Kulice), Halina Szwal, Bar-
bara Bartosik, Józef Górzyński, Bożena Stefańska 
(Strzelewo), Sylwia Rybus, Regina Czarnowska 
(Osowo), Władysława Kubisz, Janina Grudzińska, 

Teresa Młynarska (Słajsino), Jolanta Gruszczyńska 
(Błotno), Szczepan Falaciński.

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Michał Furmańczyk ze Strzelewa, 
- Irena Przybyłek z Nowogardu,
- Maryla Piątek z Nowogardu.

Gratulujemy!   
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 28.04.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW,

 FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik wię-
zienny

3. Księgowa
4. Robotnik budowlany
5. sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. spawacz, tokarz, 
8. Instruktor jazdy kat. B
9. Osoba do punktu optycznego
10.  osoba do obsługi sprzętu 

fitness
11. Kosmetyczka
12. Asystentka ds. kadrowych
13. Stolarz, pomocnik stolarza
14. z-ca kierownika magazynu
15. Ślusarz – mechanik maszyn
16. Mechanik samochodów 

osobowych
17. Sekretarka
18.  Barman/ka, kelner/ka, recep-

cjonista/ka 
19. spawacz – ślusarz
20. Kierowca skutera – dowóz pizzy 

OFERTY PRACY Z REJONU
 1. Kierowca kat. C+E    

(Gryfice), (Goleniów)  
(Węgorzyce) (Szczecin)

2. Wychowawca – terapeuta   
(Radowo – Małe)

3. Przedstawiciel Ubezpieczenio-
wo – finansowy ( woj. Zachod-
niopomorskie )

4. Mechanik – konserwator  
(Szczecin – Dąbie)

5. Menagera, przedstawiciel 
handlowy  
(woj.zachodniopomorskie)

6.Robotnik gospodarczy  
(Wyszomierki)

7. Operator koparki ( Wolin)

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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 , „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 1:0 (0:0)

Złamana noga, nawrót 
kontuzji i porażka

Aktualna tabela:
1.  Hutnik Szczecin 25 55 45-11
2.  Vineta Wolin 25 51 49-18
3.  Piast Chociwel 25 46 34-21
4.  Polonia Płoty 24 42 42-39
5.  Odra Chojna 25 42 60-45
6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 24 38 35-40
7.  Świt Skolwin 25 36 42-42
8.  Kłos Pełczyce 25 32 28-34
9.  GKS Mierzyn 23 31 32-33
10.  Stal Lipiany 25 31 36-47
11.  Sparta Gryfice 24 28 31-32
12.  Mieszko Mieszkowice 25 27 31-33
13.  Kluczevia Stargard 24 27 34-35
14.  KP II Police 25 25 29-47
15.  Arkonia Szczecin 24 24 29-34
16.  Pomorzanin Nowogard 24 6 24-70

Pomorzanin: Krupski – Ł. Marsza-
łek, Kram, Skórniewski, Laszkiewicz, 
Wielgus (7’ Borowik (70’Grusz-
czyński)), M. Miklas, T. Marszałek, 
K.Miklas (25’ Cyran (75’ Lembas)), 
Nosek, Gołdyn.

Kompletnie nie udał się podopiecz-
nym Zbigniewa Gumiennego wyjazd 
na mecz z Polonią Płoty. Nie dość, że 
wrócili bez punktu, to jeszcze jeden 
z graczy ma złamaną nogę a innemu 
odnowiła się kontuzja.

Pierwsza połowa nie należała do 
wielkich widowisk, ale przewaga 
była po stronie Pomorzanina. W 7. 
minucie Wielgus uderzał na bramkę, 
ale jego strzał został zablokowany. 
Gdy próbował dobić piłkę został 
kopnięty przez jednego z rywali na 
tyle dotkliwie, że skończyło się na 
złamaniem nogi w kostce. Nie był 
to jedyny zawodnik, który przed-
wcześnie musiał opuścić boisko. W 
25. minucie odnowiła się kontuzja 
K. Miklasa i w jego miejsce na boisku 
pojawił się Cyran. Jednak zanim nasz 
napastnik zszedł z murawy, dobrze 
zagrał do wbiegającego w pole karne 
Noska, ten mając przed sobą tylko 
bramkarza zdołał uderzyć, lecz zrobił 
to zbyt słabo by piłka znalazła się w 
siatce. Szansę miał także Gołdyn, ale 
i jemu nie udało się pokonać miej-

scowego bramkarza. Polonia najbliżej 
zdobycia bramki była w końcówce 
pierwszej połowy, ale uderzenie z 
rzutu wolnego Krupski zdołał wybić i 
do przerwy utrzymywał się bezbram-
kowy remis.

W drugiej połowie nadal przewa-
żał Pomorzanin, ale z tej przewagi 
niewiele wynikało. Za to gospodarze 
pierwszą groźną akcję w tej odsło-
nie spotkania przeprowadzili w 61. 
minucie od razu zamieniając ją na 
bramkę. Krupski nie zdołał złapać 
dośrodkowania z prawej strony i do 
piłki dopadł jeden z miejscowych i 
umieścił ją w siatce. Po chwili do-
środkowanie z lewej strony mogło się 
zakończyć startą drugiej bramki, ale 
Krupski tym razem stanął na wyso-
kości zadania. Pomorzanin próbował 
odrobić straty. Laszkiewicz uderzył 
z dystansu, ale nie trafił do siatki. 
Niedługo później sam przed bram-
karzem znalazł się M. Miklas, lecz 
powracający obrońca zdołał zażegnać 
niebezpieczeństwo i mecz zakończył 
się zwycięstwem Polonii 1:0.

Pozostałe wyniki zaległych me-
czów:

Sparta Gryfice - Mieszko Miesz-
kowice 0:1, Świt Skolwin - Kluczevia 
Stargard 2:1.

Andrzej Garguliński

Wyjazd do Skolwina
W najbliższą sobotę o godzinie 

14.00 Pomorzanin rozegra wyjaz-
dowe spotkanie ze Świtem Skolwin. 
Gospodarze tego spotkania zajmują 
obecnie siódmą pozycję mając w do-
robku 36 punktów. W poprzedniej 
rundzie piłkarze ze Skolwina wygrali 
w Nowogardzie aż 5:2.

sobota: 13:30 Arkonia Szczecin - 
Hutnik EKO TRAS Szczecin, 17:00 

Odra Chojna - GKS Mierzyn 17:00 
Piast Chociwel - Vineta Wolin, 17:00 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Sparta Gry-
fice, 17:00 Kluczevia Stargard - Kłos 
Pełczyce.

niedziela: 16:00 Mieszko Mieszko-
wice - Stal Lipiany, 18:00 KP Police II 
- Polonia Płoty.

Andrzej
 Garguliński

V liga juniorów:

Dwie porażki i remis
Pomorzanin Nowogard – Odra Chojna 2:2 (1:0)

Pomorzanin: Ebert (60’ Łuczak) 
– Grzejszczak, Wipplinger, Fijałkow-
ski, D. Żywice, Ogiewa (46’ Gaik), 
Kasprzyk, Langner, Piotrowicz (60’ 
Sobczak), A. Zywica, (46’ Sroka), 
Gronowski.

Bramki dla Pomorzanina: Gronow-
ski, Kasprzyk.

W spotkaniu z juniorami Odry Choj-
na Pomorzanin zaprezentował się lepiej 
niż rywale, ale nie zdołał przełożyć tego 
na komplet punktów.

Od początku atakowali gospodarze i 
już w 10. minucie objęli prowadzenie. 
Ładna akcja Pomorzanina zakończyła 
się prostopadłym podaniem do Gro-
nowskiego, który minął bramkarza i 
umieścił piłkę w siatce. Po chwili w 
podobnej sytuacji znalazł się Kasprzyk, 

ale nie zdołał pokonać bramkarza. Tuż 
przed przerwą uderzenie Fijałkowskie-
go przeszło nad bramką.

W drugiej połowie lepiej zaprezento-
wali się goście i w 60. minucie doprowa-
dzili do remisu. Sześć minut później po 
prostopadłym podaniu jeden z rywali 
znalazł się sam przed naszym bramka-
rzem i wykorzystując tę okazję zdobył 
breamkę na 2:1. Pomorzanin wyrównał 
dziesięć minut przed końcem meczu po 
strzale Kasprzyka z 25. metrów. Pięć 
minut później sędzia odgwizdał kar-
nego dla Pomorzanina, ale bramkarz 
Odry wyczuł intencje Wipplingera i 
mecz zakończył się remisem.

Rozgrywany 1 maja wyjazdowy mecz 
z Piastem Chociwel zakończył się po-
rażką naszej drużyny 1:0.

Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 3:0 (0:0)
Pomorzanin: Frąckowiak – Grzej-

szczak, Wipplinger, Fijałkowski, D. Ży-
wica, Gronowski, Langner, Kasprzyk, 
A. Żywica, Sroka, Dobrowolski.

Juniorom Pomorzanina nie udało 
się wywieźć z Płotów nawet punktu. 
Gospodarze pewnie wygrali 3:0.

W pierwszej połowie gra toczyła się 
przede wszystkim w środku pola, choć 
częściej okazje stwarzali gospodarze. 
Nie potrafili jednak umieścić piki w 
siatce. Nawet rzut karny wykonywany 
przez bramkarza Polonii nie został 
zamieniony na bramkę.

W drugiej połowie gospodarze 
znaleźli w końcu receptę na naszą de-
fensywę. W 50. minucie prostopadłym 

podaniem uruchomiony został na-
pastnik Polonii, który przelobowując 
Frąckowiaka zdobył bramkę na 1:0. 
W 70. minucie kolejne prostopadłe 
podanie kończy się drugą bramką 
dla miejscowych. W 80. minucie po 
rzucie wolnym zza pola karnego pika 
trafia w jednego z naszych obrońców 
kompletnie myląc bramkarza i wynik 
brzmiał już 3:0. W ostatniej minucie 
Polonia przeprowadza ostatnią akcję 
zakończoną dobrym dośrodkowaniem 
na 5. metr, zawodnik z Płotów uderza 
z woleja, ale Frąckowiak efektowną 
paradą zapobiega stracie czwartej 
bramki.

Andrzej Garguliński

Pierwszy festyn WKS
4 maja w Wyszomierzu odbył się pierwszy festyn rekreacyjno – sportowy 

zorganizowany przez Wiejskie Kluby Sportowe. 
W  turnieju piłki nożnej wystartowało 

dziewięć ekip. Najlepiej wypadł WKS 
Otrzyca, drugie miejsce zajęła drużyna 
Oldbojów Mosty a trzecie WKS Osowo. 
Zawodnikiem turnieju został Daniel 
Kubski (WKS Ostrzyca). W rywalizacji 
siatkarzy również wzięło udział dziewięć 
zespołów. Wygrali gospodarze przed 
WKS Ostrzyca i WKS Wierzbięcin. 
Najlepszym siatkarzem wybrany został 
Norbert Kania (WKS Wyszomierz). 

Pojawiła się zdecydowana większość 
ekip uczestniczących do tej pory w 
zawodach LZS. Jak mówi prezes WKS 
Andrzej Kania zawody są otwarte dla 
wszystkich. 

„Cały czas poszukujemy środków fi-
nansowych oraz sponsorów, jak również 
finansujemy imprezy z własnych budże-
tów. Staramy się cały czas ulepszać naszą 
imprezę, poprawiać niedociągnięcia, ku-
pować sprzęt. Kolejne zawody prowadzić 

będą sędziowie z Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej.” - mówi członek zarządu 
WKS Grzegorz Skowroński.

Radny Tomasz Szafran dodaje: „Na-
szym celem jest przede wszystkim po-
budzenie działalności sportowej na 
wsi oraz jej rozwój. Rozpoczynamy 
remonty boisk we wsiach, w których 
jest to konieczne. Przy wsparciu fi-
nansowym gminy chcielibyśmy za-
kupić profesjonalny sprzęt. Szukamy 
pieniędzy ze środków zewnętrznych..” 
Organizatorzy pragna podziękować 
sponsorom: Firma  Pro-Bud  Andrzej 
Kania, Bart Bud Krzysztof Bartczak, sklep 
sportowy państwa Kubickich, p. Anecie 
Lewandowskiej i p. Andżelice Krawczyk. 
Kolejny festyn odbędzie się już w 
najbliższą niedzielę w Długołęce o 
godz. 10.00. Cykl imprez zakończy się 
7 września.

Andrzej Garguliński
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BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

• 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•

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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Decyzje 
Burmistrza

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM
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KALENDARIUM
13 MAJA
Imieniny:  Andrzej, Aron, Cie-
chosław, Cieszmir, Dobiesław, 
Dobiesława, Gerard, Gerarda, 
Gliceria, Jan, Magdalena, Maria, 
Mucjusz, Natalis, Piotr, Robert, 
Roberta i Serwacy. 
• 1956 - Stanisław Królak jako 
pierwszy Polak wygrał Wyścig 
Pokoju.
• Dzień Drogowca

14 MAJA
Imieniny:  Ampelia, Ampeliusz, 
Bonifacy, Dominika, Egidia, Fe-
nenna, Idzi, Jeremi, Jeremiasz, 
Koryna, Maciej, Maria, Michał 
i Wiktor     
• 1792 - W Targowicy nad Si-
wuchą ogłoszono zawiązanie 
przez polskich magnatów kon-
federacji przeciwko reformom 
Sejmu Wielkiego.
• 1955 - Podpisano Układ War-
szawski.
• 1983 - Milicjanci zamordowa-
li Grzegorza Przemyka.

15 MAJA
Imieniny: Andrzej, Atanazy, 
Berta, Cecyliusz, Czcibora, 
Dionizja, Izydor, Jan, Kasjusz, 
Maksym, Miłość, Nadzieja, 
Paweł, Piotr, Retycjusz, Retycja, 
Retyk, Stanibor, Strzeżysław, 
Symplicjusz, Symplicy, Wikto-
ryn i Zofia.
• ONZ – Międzynarodowy 
Dzień Rodziny
• Święto Polskiej Niezapo-

minajki

Kronika policyjna 

Opłaty wędkarskie 
PZW Tęczak 

są przyjmowane 
w sklepie wędkarskim

“Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 

w godz. 
10.00 - 18.00

REKLAMA

W poniedziałek z jednego z miesz-
kań przy ulicy Traugutta skradziono 
biżuterię wartości 6 tys. zł. Spraw-
czyni tej kradzieży została szybko 
ustalona. Właściciel odnalazł swoją 
własność w jednym z komisów. Zo-
stała ona tam pozostawiona przez 
kobietę, która gościła w mieszkaniu 
okradzionego. Kobieta sprzedała 
biżuterię na własne nazwisko.

We wtorek zniszczono skrzynkę 
elektryczną znajdującą się na ścianie 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1. 
Kilka elementów skrzynki zostało 
skradzionych. 

Podobne zdarzenie miało miejsce 
kilka godzin później przy jednym z 
budynków przy ulicy Warszawskiej. 
Tam skradziono elementy o wartości 
297 zł.

Po południu zgłoszono kradzież 
samochodu typu pick up, fiata fiori-
no. Właściciel oszacował swoje straty 
na 5 tys. zł.

W środę w Wołowcu skradziono 
kaczora i kurę. Wartość zwierząt 
to 100 zł. Złodziej został ustalony i 

rozliczony.
W miejscowości Kikorze uszko-

dzono samochód mitsubishi pajero. 
Wartość strat to 810 zł.

Jeden z osadzonych w nowogardz-
kim Zakładzie Karnym popełnił 
samobójstwo. Sprawę bada proku-
ratura.

W czwartek do jednego z miesz-
kań, w którym znajdowała się oso-
ba starsza zapukały dwie kobiety 
przedstawiające się jako pracownice 
służby zdrowia. Rozmawiając z 
mieszkańcem i wysłuchując opo-
wieści o dolegliwościach jedna z pań 
zaproponowała masaż. W tym czasie 
druga powiedziała, że chce wyjść na 
balkon. Gdy wyszły okazało się, że 
skradły 1900 zł. Policja jeszcze raz 
apeluje by nie wpuszczać do miesz-
kań nieznajomych osób, ewentualnie 
weryfikować ich dane a w razie po-
dejrzeń zawiadamiać policję.

Z boiska Szkoły Podstawowej nr 1 
skradziono rower górski o wartości 
700 zł.

W piątek w Wojcieszynie w związ-

ku z niedzielnym świętem ścięto 
cztery młode brzózki. Niestety, nie 
skonsultowano tego z właścicielem 
terenu i ten zawiadomił o wszystkim 
policję.

Tego dnia uszkodzono też samo-
chód marki opel omega. Wartość 
strat wyniosła 1200 zł.

Jeden z nowogardzkich przed-
siębiorców zgłosił kradzież drutu 
miedzianego na szpuli o wartości 325 
zł. Kradzieży dokonały dwie osoby 
nieletnie, które odpowiedzą przed 
sądem w Goleniowie.

W niedzielę w nocy do Restauracji 
„Przystań” zostali wezwani policjan-
ci. Powodem tego był awanturujący 
się Kamil K. Był on w stanie nietrzeź-
wym, w wydychanym powietrzu miał 
2,38 promila alkoholu. Mężczyzna 
groził interweniującym funkcjona-
riuszom, znieważał ich i utrudniał im 
wykonywanie czynności służbowych. 
Wczoraj w trybie przyspieszonym 
miał stanąć przed sądem. 

ag

Kolizja na „szóstce”
W piątek na drodze krajowej nr 6 doszło do poważnej kolizji. Nikt nie 

ucierpiał, ale utrudnienia w ruchu dały się we znaki kierowcom.

Do zdarzenia doszło wczesnym 
popołudniem, około godziny 16.30. 
Kierujący samochodem ford mon-
deo 27-letni Grzegorz J. lat 27 na 
prostym odcinku drogi nie zacho-
wał bezpiecznej odległości między 
poprzedzającymi go pojazdami i 
uderzył w tył renault megane. Ten, 
siłą rozpędu, uderzył w tył renault 
laguna, który następnie uderzył w 

fiata punto. Piątym samochodem, 
który ucierpiał w kolizji był stojący 
przed fiatem mercedes.

W wyniku wypadku obrażeń ciała 
doznał kierujący oraz pasażer  renault 
megane. Zostali oni przewiezieni do 
szpitala w Nowogardzie. Wszyscy 
kierujący byli trzeźwi, a okoliczności 
wypadku bada policja.

Kolizja między Nowogardem a Olchowem. foto. Z. Kwiatkowska

NDK zaprasza
W piątek, 16.05.2008 r. o godz. 10.00 do sali widowiskowej na Re-

jonowy Przegląd Zespołów Tanecznych.

„Lux Okno” 
wyjaśnia

W poprzednim wydaniu naszej 
gazety, w artykule „1600 zł za wad-
liwe drzwi” opisaliśmy perypetie 
mieszkanki naszego miasta zwią-
zane z zakupem drzwi do jej miesz-
kania. Nie udało nam się wówczas 
skontaktować z właścicielami firmy. 
Porozmawialiśmy dopiero w piątek i 
poniżej publikujemy wyjaśnienia.

„Po złożeniu reklamacji przez na-
szą klientkę wielokrotnie się z nią 
kontaktowaliśmy. – mówi Agnieszka 
Kolarz z firmy „Lux Okno” -  Był do 
niej wysyłany pracownik, który spraw-
dzał co się dzieje z tym drzwiami czy 
nie trzeba ich wyregulować. Nasza 
klientka stwierdziła, że nadal stukają. 
Napisaliśmy więc do producenta, który 
stwierdził, że oni mają swoje normy. 
Według nich są dopuszczalne pewne 
odchylenia i stąd mogą się takie rzeczy 
zdarzać. Oczywiście nie we wszystkich 
drzwiach, ale akurat w przypadku tej 
pani tak się stało. One nie podlegają 
wymianie na nowe drzwi, ponieważ 
spełniają wszelkie funkcje, czyli można 
je zamknąć i otworzyć. My, ze swej 
strony, chcieliśmy jeszcze domówić 
dla tej pani specjalną uszczelkę, która 
całkowicie wyeliminowałaby to pu-
kanie, ale nie chciała tego. Zrobiliśmy 
wszystko co w naszej mocy.”

ag
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Pracowity kwiecień 
Burmistrza
W miesiącu kwietniu podjęto w 

Ratuszu szereg ważnych decyzji. 
Oto niektóre z nich:
Gospodarka mieszkaniowa i 

ochrona środowiska:
- zlecono firmie ARKA naprawę 

oświetlenia na plaży miejskiej,
- zlecono Zakładowi Usług Pro-

jektowych w Nowogardzie wy-
konanie projektu na wyłączenie 
z eksploatacji osadnika, montaż 
studni kanalizacyjnej i czyszczenie 
zewnętrznej instalacji sanitarnej  
przy budynku na ul. 700-lecia 27.
- Zlecono ustawienie koszy ulicz-

nych we wsiach Błotno, Osowo i 
Długołęka.
Zadanie wykona ZUK Nowo-

gard.
- Podpisano umowę na zakup 4 

wiat przystankowych, które zosta-
ną ustawione w miejscowościach 
Żabówko, Orzesze, Bieńczyce i 
Łęgno. Koszt – 14 364 zł.
- Zlecono wykonanie projek-

tów budowlanych na następujące 
przedsięwzięcia:
- wykonanie dróg dojazdowych 

i odwodnienia deszczowego w 
kompleksie garaży przy ul. Za-
mkowej. Projekt wykona firma 
„Profil” ze Stargardu Szczeciń-
skiego za cenę 49 494 zł.
- Ta sama firma „Profil” wykona 

projekt przebudowy ul.Radosława 
na odcinku 520m od Nadleśni-
ctwa do skrzyżowania w rejonie 
byłej cegielni. Koszt  39 040 zł.
- Firma „Mardog” z Maszewa 

otrzymała zlecenie na wykonanie 
projektu przebudowy chodnika 
przy ul. Leśnej (przy budynkach 
mieszkalnych od 1 do 6) za kwotę 
18 300 zł.
- Pracownia Projektowa Leona 

Zunia wykona projekty oświet-
lenia drogi w Piaskach (koszt 

– 14 664 zł) i rozbudowy oświet-
lenia ul. Dąbrowszczaków (koszt 
14 152 zł).
Inwestycje i remonty:
- Rozstrzygnięto przetarg nie-

ograniczony i podpisano umowę 
z Firmą „Walbud” Waldemara 
Puszcza z Nowogardu na wymia-
nę pokrycia dachowego budynku 
przy ul. 3 –Maja 6. Termin realiza-
cji do 31 sierpnia br., koszt 84 823 zł.
- Rozstrzygnieto przetarg i za-

warto umowę z Firmą „Saldrog” 
ze Stargardu Szczecinskiego na 
wykonanie kolejnego odcinka 
drogi w miejscowości Wojcieszyn 
– odcinek II o długości 420 mb. 
Termin realizacji – 28 sierpnia br. 
Koszt 157 463 zł.
- Rozstrzygnięto przetarg nie-

ograniczony i podpisano umowę 
z Firmą „Szach” Krzysztofa Chu-
dziaka z Goleniowa na wykonanie 
przebudowy nawierzchni chodni-
ków przy pomniku na placu Wol-
ności (wymiana kostki brukowej 
na kolorowy polbruk Nostalite, 
wymianę obrzeży trawnikowych 
i krawężników betonowych. Po-
wierzchnia 624 mkw.)
Termin realizacji do 29 czerwca 

br, koszt 69 566 zł.
- Zaawarto umowę z Firmą 

„Media-inwest” ze Szczecina na 
wykonanie dokumantacji projek-
two-kosztorysowej dla kanalizacji 
deszczowej przy ul. gen. Sikor-
skiego wraz z uzyskaniem decyzji 
lokalizacyjnej inwestycji pożytku 
publicznego i pozwoleniem na 
budowę.
Termin wykonania – 6 miesięcy 

(biegnie od 15.04.08 r.) Koszt za-
mówienia 12 444 zł.

Opr. LMM

Święto Ludowe
Tradycyjnie od 113 lat Polskie 

Stronnictwo Ludowe obchodzi swo-
je święto w Zielone Świątki, czyli w 
Dzień Zesłania Ducha Świętego. W 
tym roku w Nowogardzie odbyły się 
Powiatowe uroczystości PSL. przybyli 
więc goście i poczty sztandarowe PSL 
ze wszystkich gmin powiatu gole-
niowskiego.

Tegoroczne święto zdominowali 
jednak pszczelarze, którzy obchodzili 
okrągłą rocznicę 60 lat działania na 
ziemi  nowogardzkiej. Z tej okazji 
otrzymali sztandar, a jego poświęce-
nie było jednym z elementów mszy 
świętej w intencji Ojczyzny inaugu-
rującej obchody.(o nowogardzkiej or-
ganizacji Polskiego Związku Pszcze-
larzy napiszemy w weekendowym 
numerze DN).

Część oficjalna rozpoczęła się na 
scenie plenerowej koncertem orkie-
stry z Goleniowa, po czym Burmistrz 
Kazimierz Ziemba jako gospodarz 
uroczystości oraz prezes wojewódz-
kich struktur PSL przywitał zebra-
nych gości i wygłosił okolicznościowe 
przemówienie.

W przemówieniu usłyszeliśmy, że 
PSL jest najstarszą w Polsce działajacą 
partią, że jej początki sięgają roku 
1895 kiedy to Polski nie było na mapie 
Europy, a ludowi działacze proroczo 
mówili o odzyskaniu niepodległosci i 
nawoływali do kultywowania polskiej 
tradycji, zwyczajów i obyczajów, o 
konieczności przetrwania narodu. Po 
odzyskaniu niepodległości ludowcy 
byli w awangardzie ludzi budujących 
zręby Ojczyzny, organizacji admini-
stracji i formowania prawa, wchodzili 
w skład najwyższych organów władzy 
państwowej a Wincety Witos był 
premierem. Również po II wojnie 
światowej ludowcy włączali się w nurt 
tworzenia oblicza politycznego kraju 
a zasługi Mikołajczyka są niekwe-

stionowane.
W rewolucyjnych zmianach lat 50- 

tych, 60 – tych i zmian ustrojowych 
po 1989 roku ludowcy byli wśród 
tych, którzy decydowali o kierunkach 
przemian, popierając to co dobre 
dla ludzi i kraju, sprzeciwiając się 
nadużyciom i niesprawiedliwości. 
Ważne są spostrzeżenia, iż PSL jest 
zawsze wierna swemu elektoratowi, 
że mocno osadzona jest w ludowych 
korzeniach, a najbardziej aktywni 
członkowie działają na wsiach. Nic 
na wsi nie dzieje się bez ludowców. 
Mnie jako skromnemu sprawozdaw-
cy nasuwa się problem, którego w 
żaden sposób zrozumieć nie mogę: 
z okazji świąt organizowanych przez 
PSL widać setki ludzi działających 
dla dobra wspólnego, mieszkańcy wsi 
identyfikują się z PSL-em, wykazują 
ogromną aktywność, swój ogromny 
dorobek prezentują na wystawach 
i konkursach, kosztem własnego 
czasu i wyrzeczeń upiększają wsie i 
siedliska, podnoszą na wyższy po-
ziom życie …

Dlaczego więc gdy przychodzi czas 
wyborów szukają wsparcia u innych 
partii, u działaczy, którzy na wsi na-
wet nie byli? Nie pamiętam żadnej 
większej publicznej imprezy zorga-
nizowanej u nas przez jakąkolwiek 
partię poza PSL…

Na poparcie moich spostrzeżen 
informuję o konkursach towarzyszą-
cych Ludowemu Świętowaniu, o wielu 
stoiskach gdzie mogliśmy podziwiać 
wyroby wiejskich rękodzielników, o 
występach zespołów kultywujących 
różne obrzędowe tradycje.

Było więc podczas Święta coś dla 
ciała i coś dla ducha. A ponieważ 
pogoda dopisała bawiono się do 
późnej nocy…

LMM

W roku 2007 nowogardzcy pszczelarze postanowili uczcić 60-tą rocznicę 
powstania koła. Dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu a w szczególności 
Prezesa Koła Michała Bociarskiego cel ten osiągnięto i Koło jako jedno z nie-
licznych zrzeszonych w W.Z.P. może się pochwalić pięknym sztandarem. Niech 
ten sztandar, dla nas pszczelarzy, zrzeszonych w kole nowogardzkim, będzie 
przewodnikiem poszanowania zdrowia, umiłowania przyrody i korzyści pły-
nących z naszej działalności dla społeczeństwa Ziemi Nowogardzkiej.
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Ekofilm 2008 
za nami

W piątek 9 maja zakończył się Ekofilm 2008. W sali widowiskowej NDK 
zebrali się uczestnicy festiwalowych imprez i warsztatów,  reżyserzy filmów, 
członkowie jury i liczni mieszkańcy miasta by poznać zwycięzców konkursu 
filmowego i szeregu konkursów towarzyszących festiwalowi. Najważniejszą 
nagrodę PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lecha 
Kaczyńskiego oraz NAGRODĘ GRAND PRIX Festiwalu Filmów Ekologicz-
nych im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM’2008” w Nowogardzie w wysokości 
8.000,00 brutto ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jury przyznało filmowi pt.: „ŚWIAT W 
ZIARENKU PASKU” w reżyserii: DOROTY ADAMKIEWICZ i JOANNY 
ŁĘSKIEJ (foto s.1).Rozmowę ze zdobywczyniami Grand Prix oraz laureatów 
pozostałych nagród i wyróżnień prezentujemy obok.

Ostatnim akcentem imprezy było widowisko Genesis płomiennie prezen-
towane na placu Wolności przez artystów Teatru A z Gliwic.

LMM
Festiwalowe 
wyróżnienia i nagrody
Jury w składzie: Przewodniczący 

– Stanisław Śliskowski – reżyser i 
operator oraz Członkowie: Helena 
Wasilewna-Babij - krytyk filmowy 
z Kijowa, Mirosław Sobala - ekolog, 
Andrzej Grzana - przyrodnik, Sła-
womir Kiszkurno - przyrodnik.
Ze zgłoszonych  do konkursu 27 

filmów komisja obejrzała 26 filmów 
konkursowych, ponieważ film pt. 
„Życie w powodzi” nie posiadał li-
sty dialogowej, przyznała nastepu-
jące wyróżnienia i nagrody. 
Wyróżnienie dla filmu pt. „Pro-

sta historia Wszystkiego” w reż. 
Doroty Adamkiewicz za pięknie i 
obrazowo wyszukaną formę filmo-
wą przedstawiającą piękno tkwiące 
w wapiennych grotach jury Krakow-
sko-Częstochowskiej-(nagrodę 600 
zł ufundowało Stowarzyszenie In-
żynierów, Techników Leśnictwa i 
Drzewnictwa w Szczecinie).
Wyróżnienie dla filmu „DER-

WISH DREAM” – reż. Andrzej 
Misiuk  za piękną impresję filmo-
wą, zawierającą syntezę elemen-
tów suchego pustynnego świata 
Afryki Północnej.: (nagroda 1 000 
zł – Wojewódzki Fudusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej).
Wyróżnienie dla filmu „ZIE-

LONE ŚWIATŁO DLA NERU” 
– reż. Jerzy Bezkowski za ciekawe 
przedstawienie z uwzględnieniem 
aspektów historycznych walki z za-
nieczyszczeniami cywilizacyjnymi 
dla ratowania ekologicznych walo-
rów rzek polskich (nagroda 1 500 
zł – WFOŚ i GW).
Wyróżnienie dla filmu „MOCZA-

RY I UROCZYSKA” – reż. Tomasz 
Ogrodowczyk, za niezwykle intere-
sującą poznawczą wyprawę po uro-
kliwych przyrodniczo miejscach (na-
groda 2 000 zł – Gminny Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Nowogardzie).
Nagroda dla filmu pt.: „PAUL 

ROBIEN. OJCIEC ZIELONYCH” 
– reż. Andrzej Kisiel za bardzo cie-
kawą formę zrekonstruowania bio-
grafii ornitologa – fascynata przy-
rody (nagroda 1 500 zł – WFOŚi 
GW).
Nagroda dla filmu „ZACHOD-

NIOPOMORSKA SIEĆ OŚROD-
KÓW EDUKACJI EKOLOGICZ-
NEJ” – reż. Kazimierz Rabski 
Film ten pełni rolę wizualnego 
przewodnika po ośrodkach edukacji 
przyrodniczej: Nagroda za walory 
dydaktyczno-edukacyjne. (2 000 zł 
– WFOŚiGW)
Nagroda za pierwsze kroki w 

filmie ekologicznym dla filmu 
„STRAŻNICY SARNIEGO LASU” 
– reż. Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy z Nowogardu. 
Jury  wyraża ogromny szacunek dla 
fascynacji i działań młodego poko-
lenia ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Nowogardzie 
za tworzenie symbiozy człowieka 
z przyrodą i z nadzieją, że przyszłe 
utwory filmowe będą bogate w ob-
serwacje ciekawych zdarzeń (nagro-
da 2 000 zł – WFOŚiGW).
Nagroda rzeczowa za ciekawy film 

młodzieżowy - „EFEKT CIEPLAR-
NIANY – JEDEN Z PROBLEMÓW 
NASZEGO ŚWIATA” – reż. Woj-
ciech Frąckowiak - Za podjęcie 
trudnego tematu z dużą dyscypliną 
wyrazu z życzeniami na dalszy roz-
wój warsztatu filmowego.
(Wojciech Frąckowiak jest gimna-

zjalistą z Nowogardu – nagroda od 
CZG R-XXI).
Puchar Ministra Środowiska dla 

filmu „LAS POTRZEBUJE DREW-
NA” – reż. Marek W. Kozłowski za 
poruszanie niezwykle interesujących 
problemów racjonalnego gospodaro-
wania zasobami leśnymi i rodzącym 

Ziarenko piasku na miarę Grand Prix!

Rozmowa z Dorotą Adamkiewicz i Joanną Łęską – laureatkami nagrody 
głównej tegorocznego Ekofilmu.

„Dziennik Nowogardzki”: Co się zmieniło w pani życiu od ostatniego 
festiwalu sprzed dwóch lat, na którym otrzymała pani razem z Krystianem 
Matyskiem nagrodę specjalną?

Dorota Adamkiewicz: Zaczęłam robić cykliczny serial dokumentalny 
„Dzika Polska”. To jest ten plus, bo przy takich długich, cyklicznych produk-
cjach można wyżyć z filmów przyrodniczych. Pracuję razem z Joasią, która 
miała długą przerwę a wcześniej zrealizowała wiele fajnych, przyrodniczych 
filmów.

Joanna Łęska: Miałam przerwę od 2000 do 2006 roku. Chciałam spróbo-
wać w życiu trochę czegoś innego, innej pracy, bardziej ustabilizowanej i na 
miejscu. Muszę powiedzieć, że z przyjemnością wróciłam do filmów przyrod-
niczych, ponieważ to jest moja pasja i w tym czuję się najlepiej. W żadnym 
innym miejscu nie czuję się tak dobrze. Tu się spełniam i rozwijam.

Za film „Świat w ziarnku piasku” otrzymałyście panie grand prix i Pu-
char Prezydenta RP. Jaka jest percepcja tej najwyższej nagrody właśnie u 
nas, w Nowogardzie?

D.A.: Dla mnie jest to wielkie szczęście, że „Dzika Polska” została nagro-
dzona. Wszyscy dużo serca w to wkładamy. Mamy sporo chłopaków uczest-
niczących w realizacji naszych programów. Tomka Kłosowskiego, znanego 
na świecie fotografa przyrody biebrzańskiej, jego brata Grzegorza i Marcina 
Kostrzyńskiego, pasjonata dzikich zwierząt. Czuć w nich autentyczność i 
pasję, dzięki temu łatwiej nam się pracuje.

J.Ł.: Tomasz Michałowski, który wstaje o czwartej rano, przed wschodem 
słońca, filmuje do zmierzchu, czasami niedojada, wchodzi w bagna... Chciałam 
powiedzieć, że ten cykl jest tak dobry dzięki pasji ludzi i miłości do przyrody 
a nie do finansów. Nasz budżet jest skromny, wręcz beznadziejny. Ostatnio 
byłyśmy na festiwalu na Podlasiu, gdzie postawiono pytanie czy film jest lekcją 
przyrody pisaną kamerą, czy jest również sztuką. Dla mnie jest sztuką.

D.A.: Wyżywam się w tematyce przyrodniczej, bo mam piękny materiał, z 
którego się to tworzy. Są piękne zdjęcia, piękna muzyka, dbamy także o drama-
turgię obrazu. Ja także odbieram ten rodzaj filmu jako sztukę, a nie rzemiosło. 
Realizuję się  w tym mimo, że nie są to jakieś wielkie, niesamowite filmy.

Czy widzicie różnicę między tymi festiwalami o podobnym przesła-
niu?

D.A.: Ja o wszystkich mówię dobrze.
J. Ł.: Mam wielki szacunek, bo wiem, ile trzeba włożyć wysiłku, aby ten 

festiwal trwający kilka dni zorganizować. Od strony twórczej mogę powie-
dzieć, że jest to bardzo miło, bardzo sympatycznie jak ktoś to ocenia, jak są 
jakieś wyróżnienia i nagrody – to też człowiek się uskrzydla. To jest takie 
sprawdzenie siebie i zarazem podziękowanie za pracę. Ten festiwal jest też 
inspiracją, żeby robić coraz więcej, zżeby się starać, że warto się starać, bo 
wysiłek zostaje nagrodzony.

Zatem warto organizować festiwale z przyrodą w roli głównej?
D.A.: Tak, bardzo. Zwłaszcza gdy jest kompetentne jury, są ludzie znający 

się na rzeczy, na filmie, gdzie jest konfrontacja z tym, co robią inni. Wielkim 
plusem organizatorów jest także zaproszenie ludzi, którzy tworzą prawo 
związane z ochroną przyrody – z ministerstwa, województwa, leśników itd. 
Panu burmistrzowi Nowogardu i pani dyrektor NDK życzymy wytrwałości w 
organizacji następnego festiwalu i serdecznie dziękujemy za gościnność.

A ja dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Marian A. Frydryk

się życiem innych gatunków na po-
walonych obumarłych drzewach w 
ciekawych zdjęciach (nagroda 4 000 
zł od WFOŚiGW).
PUCHAR PREZYDENTA RZE-

CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Le-
cha Kaczyńskiego, oraz NAGRODĘ 
GRAND PRIX Festiwalu Filmów 
Ekologicznych im. Macieja Łukow-
skiego „EKOFILM’2008” w Nowo-
gardzie w wysokości 8.000,00 brut-
to ufundowaną przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie jury 

przyznało filmowi pt.: „ŚWIAT W 
ZIARENKU PASKU” w reżyserii: 
DOROTY ADAMKIEWICZ i JO-
ANNY ŁĘSKIEJ
Autorki filmu niezwykle interesują-

co pokazały przy pomocy zdjęć mi-
kroskopowych biologiczne życie w 
ziarenkach piasku i w przybrzeżnych 
wodach. Niezwykle interesujące jest 
to, że nie posłużyły się zwykłym ko-
mentarzem lecz rozmową o zagad-
nieniu tego małego życia.



513-15.05.2008 r. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
przy ul. Żeromskiego 18 w Nowogardzie.

Powierzchnia użytkowa:       57,80 m2     
Lokal położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki 

z wc i przedpokoju.
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 

wynoszący 0,0264.
Cena wywoławcza: 124.559 zł,  
Wadium 10 %:  12.500 zł
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi oczekującemu 

na mieszkanie w Spółdzielni, który nie ma zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych i zgłosi gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i 
przeniesienie odrębnej własności tego lokalu za cenę określoną w prze-
targu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo 
ma członek najdłużej oczekujący.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 

Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 16.05.2008 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z 
napisem „Przetarg na mieszkanie”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko 
i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez 
Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2008r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić 

zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia.  

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem 
lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu roboczym.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy 
o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w terminie 
wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Przedmiotowy lokal można oglądać w dniu 15.05.2008 r. w godz. od.12 
do 13.

Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osi-
edlowej 6.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania mieszkania 
we własnym zakresie i na koszt własny.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego. 

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni ( dział 
członkowski)  lub telefonicznie 091-3910010.

UWAGA DZIECI!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

ORGANIZUJE OTWARTE ZAWODY 
WĘDKARSKIE DLA DZIECI 

W WIEKU DO LAT 16.

 Zawody odbędą się dnia 1 czerwca 2008 r. 
Zapisy przy Restauracji „Neptun” w dniu 
zawodów od godziny 7.30 do godz. 8.00. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma 
mieć siatkę na przechowywanie złowio-
nych ryb!

Zarząd

Konkurs Wiedzy Leśnej
Popularność organizowanego przez nowogardzkie  Nadleśnictwo Kon-

kursu Wiedzy Leśnej nie maleje. W tym roku do Płotkowa zawitały repre-
zentacje 12 szkół.

Dobrej formuły się nie zmienia. 
Tej zasady trzymają się organizatorzy 
konkursu i w tym roku tradycyjnie 
już dzieci miały za zadanie m.in. 
rozpoznać głosy zwierząt, oznaczyć 
rośliny zielne i drzewa, rozpoznać 
gatunki po próbkach drewna. W 
jednym ze stanowisk należało wy-
kazać się celnością i dopiero po ze-
strzeleniu z wiatrówki balonu można 
było odpowiedzieć na znajdujące 
się w jego wnętrzu pytanie. W tych 
konkurencjach najlepiej wypadła 
Szkoła Podstawowa w Długołęce 
w składzie: Klaudia Husarz, Zofia 
Rawicka, Marcin Ołdak i opiekun 
Bożena Piotrowska, która wywalczyła 
puchar przechodni. Drugie miejsce 
zajęła drużyna ZSP w Osinie w skła-

dzie: Ada Parafianowicz, Katarzyna 
Połcz, Daniel Łokaj, opiekun Aneta 
Kuklik a trzecie Szkoła Podstawowa 
w Łosośnicy w składzie: Mateusz 
Więckowski, Anna Nowicka, Mate-
usz Balasiński, opiekun Jarosław Kaj-
ma. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
atrakcyjne nagrody. Ich ufundowanie 
nie byłoby możliwe bez wsparcia 
sponsorów, czyli: Starostwo Powia-
towe w Goleniowie, Urząd Miejski 
w Nowogardzie, Koło Łowieckie 
Knieja w Goleniowie, Koło Łowieckie 
Ryś w Nowogardzie, Koło Łowieckie 
Lis w Błotnie, Nadodrzańskie Koło 
Łowieckie w Szczecinie, Liga Ochro-
ny Przyrody Zarząd Okręgowy w 
Szczecinie.

ag

Zaproszenie na pielgrzymkę
Informujemy, że Nowogardzkie Stowarzyszenie Civitas Christiana orga-

nizuje pielgrzymkę.
Przewidywana trasa : Nowogard – Gniezno – Kruszwica – Częstochowa 

– Góra Świętej Anny – Legnica – Nowogard. Planowany wyjazd 23.05.08 r. o 
godz. 1.00 z dworca PKS w Nowogardzie, a powrót w nocy 25.05.08 r. Koszt 
przejazdu i dwóch noclegów 170 zł.

Informacje i zapisy pod nr. telefonu; 39 20 284 lub komórka 605 345 362.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu.

Sumowaniu punktów tradycyjnie towarzyszyły spore emocje.
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W obiektywie  Jana Korneluka                      -   Święto Ludowe
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

”Lekcja przedsiębiorczości”
 
W Urzędzie Miasta i Gminy Nowogard Siedemnastego kwietnia 2008 roku 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowogardzie odbyła się lekcja podstaw 
przedsiębiorczości pod kierunkiem pani kierownik Wydziału Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy (RLiF), Pani Krystyny Dwornik dla uczniów klasy 
III Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nowogardzie. Opiekunem klasy była Pani Patrycja 
Sierżant.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Sta-
szica w Nowogardzie uczestniczyli w poniżej wymienionych imprezach 
kulturalnych:

w dniu 22.10. 2007 r. – wyjście do kina w Nowogardzie na film „Katyń”  240 osób 
– klasy II TM, II TI, I TI, III TH, III TM, III TŻ, IV TH, III TE, IV TŻ, IV TE
w dniu 24.10. 2007 r. – wyjazd do Teatru Współczesnego w Szczecinie na sztukę 
„Wesele” – 200 osób – klasy III TH, IV TH, III M ZSZ, III TM, III TE, IV TZ, III 
TŻ, II E ZSZ, IV TE, IV TM
w dniu 12.11. 2007 r. – wyjście na spektakl „KORDIAN” do Domu Kultury  w 
Nowogardzie 278 osób – klasy IV TE, II TŻ, I TŻ, IV TŻ, II TH, I TE, II TE, II TI, 
I TM, II TM
w dniu 14.11. 2007 r. – wyjazd do Szczecina na spektakl „Wesele” –  200 osób – kla-
sy – II TI, I TI, II TE, II TM, I TH, II TH, I TE, II TŻ
w dniu 16.11.2007 r. koncercie autorskim Jacka Tylusa w Domu Kultury w Nowo-
gardzie –   46 osób klasy I F i I m ZSZ 
w dniu 3 grudnia 238 uczniów obejrzało w NDK film „Wszystko będzie dobrze”. 
W Nowogardzkim Domu Kultury w dniu 14.12.2007 odbył się spektakl „Zielono 
nam”, który obejrzało 36 uczniów klasy II i III TŻ. 
W dniu 21.12.2007 40 uczniów obejrzało spektakl „Jasełka Bożonarodzeniowe” w NDK
W dniu 06 grudnia  50 uczniów klasa II TI i TH spektakl „Kolacja dla głupca „
W dniu 12 grudnia 50 uczniów klasa IV TH i TE naszej szkoły było w Szczecinie 
w Teatrze Polskim na spektaklu  „Mistrz i Małgorzata”
W dniu 13 grudnia 2007 r. – wyjazd do BTD w Koszalinie na spektakl „Dzieła 
Szekspira...” – 60 uczniów
W dniu 30 grudnia 2007 r. – wyjazd do Teatru Współczesnego do Szczecina na 
„Moralność Pani Dulskiej” 50 uczniów klas I TM i I TŻ  

Horoskop: 
Baran – Uważaj na swojego najlepszego przyjaciela. Komuś bardzo nie podoba się 
to, że tak świetnie się z nim dogadujesz. Ktoś ewentualnie będzie chciał pomóc w 
rozpadzie Waszej znajomości. Uważaj więc na życzliwych. 
Byk – Może jednak lepiej będzie jeżeli poważnie weźmiesz się do pracy. Ostatnio 
lekceważysz wszystkie obowiązki. Pamiętaj, że jeden sukces o niczym nie świadczy!  
Bliźnięta – To co wydawało się oczywiste, teraz będzie budziło mnóstwo wątpli-
wości. Choć intuicja prawie nigdy Cię nie zawodzi, tym razem może być inaczej. 
Nie słuchaj tego, co podpowiada Ci serce. Pokieruj się rozumiem, a lepiej na tym 
wyjdziesz. 
Rak – Od dłuższego czasu jesteś zmęczony i nie masz na nic siły. Postaraj się w 
końcu dobrze wypocząć, bo się wykończysz. Zobaczysz, że to naładuje baterie, doda 
energii i chęci do życia oraz do pracy, którą tak bardzo zaniedbujesz przez ostatni 
czas. 
Lew – Rzeczywiście masz teraz wiele zapału, ale nie porywaj się z motyką za słońce! 
Do odważnych świat należy, ale pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem. To świetnie, 
że wszystko jak na razie Ci się udaje, ale zostaw trochę energii i pomysłów na póź-
niej, bo zbyt szybko się wypalisz.  
Panna – Trzeba przyznać, że ostatnio masz bardzo dużo szczęścia. Nie będzie ina-
czej również w tym tygodniu. Praca będzie dla Ciebie przyjemnością, a los przynie-
sie niespodziankę. 
Waga – Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Niepotrzebnie szukasz od-
powiedzi gdzieś daleko. Słuchaj, obserwuj i wyciągaj wnioski. Zastanów się chwilę, 
pomyśl i działaj. 
Skorpion – Dlaczego wciąż nic nie robisz? W głowie masz mnóstwo pomysłów, ale 
nie masz odwagi żadnego z nich zaprezentować. Przedstaw je na szerszym forum, a 
zobaczysz, że zostaną pozytywnie rozpatrzone. Zyskasz dzięki temu szacunek jakie-
go wielu Ci pozazdrości. 
Strzelec – Tryskasz zdrowiem, rozweselasz ludzi i emanuje z Ciebie pozytywna 
energia. To chyba doskonały moment, aby rozwinąć skrzydła i nareszcie zaryzyko-
wać. Nie masz nic do stracenia, a zyskać możesz bardzo wiele.  
Koziorożec – Chyba jeszcze nigdy nie czułeś się tak wykończony jak teraz. Twoje 
poczucie własnej wartości spada coraz niżej. Nie uważasz, że jednak masz światu 
wiele do zaoferowania? W tym tygodniu nastąpi przypływ dobrej energii! 
Wodnik – Pamiętaj, że w czasie wiosny możesz pozwolić sobie na aktywne spę-
dzanie wolnego czasu. Taka pogoda służy Ci doskonale, a lekki wysiłek fizyczny 
pozwoli nabrać optymizmu na nowe jutro. 
Ryby – Chyba trochę wyolbrzymiasz i zmieniasz fakty. Pamiętaj, że to właśnie stąd 
biorą się plotki! Uważaj na to, co powtarzasz innym! Chcesz, żeby ktoś całkowicie 
zmienił o Tobie swoje zdanie?

SZTUKA, KULTURA I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA GWARANTEM 

SUKCESU INTELEKTUALNEGO MŁODZIEŻY
 
Od 22 października 2007 do 30 grudnia 2007  uczniowie i nauczyciele Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Nowogar-
dzie realizowali  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach EFS oraz ze środków budżetu państwa „Szkoła Równych Szans”. W 
projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dziś prezentujemy 
naszym Czytelnikom relację z całorocznego cyklu zajęć:
 „Uczestnictwo w kulturze”.
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Sklep „PUCHATEK”
ul. 5 Marca

serdecznie zaprasza
od 1 maja czynne całodobowo

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
szuka do wynajęcia od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06,  602 697 061.

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

GRA – DBUD
Firma z doświadczeniem

Usługi budowlane
• wznoszenie budynków

• wykończenia budynków
Tel. 607 083 872, 091 39 20 812

Dnia 15 maja 2008 r. (czwartek) 
w godz. od 14.00 do 15.00 w sklepach „Biedronka” 

Odbędzie się zbiórka artykułów spożywczych 
w ramach akcji 

DOŻYWIANIA DZIECI.
Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję. 

Dziękujemy.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

HURTOWNIA OGRODNICZA
Nowogard, ul. Wojska Polskiego 54 

17 maja zaprasza na
KIERMASZ MAJOWY
Tradycyjnie gwarantujemy 

grilla, napoje

HURTOWNIA OGRODNICZA
Oferuje: 

drewnianą galanterię ogrodową
PROMOCJA

KORA SOSNOWA 801- 9,00 zł
Nowogard,

ul. Wojska Polskiego 54

Zatrudnię pracownika 
w charakterze 

konsultanta i przedstawiciela 
od spraw handlowych

 i żywienia zwierząt
Wymagania:
1. Prawo jazdy (samochód)
2.Wykształcenie minimum śred-
nie (rolnicze lub zootechniczne 
– weterynaryjne)

Kontakt osobisty w Hurtowni 
CENTRAL SOYA Nowogard 

ul. Boh. Warszawy 71 
w godz. 8.00-16.00

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy”
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg 
ofertowy na wykonanie docieplenia ścian budynków 

w Nowogardzie przy ul. 15 lutego 11,12,(350m2) 
i 3 Maja 31(200m2) i w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 9(150m2).

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 29.05.2008r.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 30.05.2008r. o godz. 11.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta

Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni 
w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 091 3925261.

TOYOTA NOWOGARD
MK SP. Z O. O.

zatrudni osobę na stanowisko
GŁÓWNA   KSIĘGOWA

oferty kierować  na  adres:
kadry@toyotanowogard.pl
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
60 m kw, I piętro plus garaż, centrum. 
Tel. 094 366 15 45, 784 694 158.

• Sprzedam działkę budowlaną, ul. 
Ogrodowa 25, działka nr 157/21, 787 
m kw, uzbrojona, cena 73 tys. zł. Tel. 
600 051 961. 

• Sprzedam kawalerkę 42 m kw w cen-
trum Nowogardu, cena wywoławcza 
90 tys. zł. Tel. 693 120 148 po 18.00.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 1 
lub 2 pokojowego z kuchnią i łazienką 
w Noowgardzie lub w okolicach No-
wogardu. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
bloku. 697 744 848.

• Sprzedam działkę w Redostowie. Tel. 
880 290 835.

• Do wynajęcia lokal pod działalność go-
spodarczą, 70 m kw. Tel. 606 703 451.

• Sprzedam działkę budowlaną uzbro-
joną w Olchowie. 091 39 21 454.

• Poszukuję lokalu na działalność go-
spodarczą z możliwością zamieszka-
nia. Tel 669 963 431.

• SPRZEDAM MIESZKANIE WŁAS-
NOŚCIOWE 3 POKOJOWE, CZYN-
SZOWE W BLOKU DWUKONDYG-
NACYJNYM W DOBREJ NOWO-
GARDZKIEJ, 67,2 M KW + PIW-
NICA + BALKON. CENA 120 000 
ZŁ DO NEGOCJACJI; GRATIS 
– GARAŻ, MEBLE SYPIALNIANE I 
KUCHENNE. TEL. 788 781 820.

• Mieszkanie 3 pokojowe w Nowogar-
dzie pow. 62,7 m kw ul. 700 Lecia za-
mienię na mniejsze bez dopłaty też 3 
pokojowe, niekoniecznie w Nowogar-
dzie. Tel. 091 39 22 857.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
516 310 809.

• Sprzedam pół bliźniaka, pow. 100 m 
kw, centrum. 506 27 23 36 po 16.00.

• Kupię garaż w pobliżu ul. Armii 
Krajowej 51. Tel. 077 461 00 44, 
605 670 643.

• Garaż do wynajęcia na ul. Woj. Pol-
skiego. Tel. 091 39 20 209.

• Mieszkanie dwupokojowe w Dobrej 
Nowog., 40 m kw w otoczeniu ziele-
ni, 62 tys. zł. Tel. 889 133 882.

• Nowogard – prawa strona na wy-
jeździe na Stargard, 2 x 1,50 ha. Tel. 
502 103 432.

• Sprzedam działki rekreacyjne nad je-
ziorem w Nowogardzie pod zabudowę 
z możliwością podłączenia mediów. 
Tel. 604 651 190.

• Sprzedam działkę 30 arów przy drodze 
na Stargard. Tel. 695 750 704.

• Sprzedam – stodoła murowana. Karsk 
35 A.

• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe. Tel. 
505 15 67 29.

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną, ul. Poniatowskiego. Tel. 
608 347 107.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195 
65R15 GOODRICH, przebieg 5000 
km, cena 850 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Toyota Avensis, silnik 4D4, 

2 litry, rocznik 2000. Tel. 602 267 382. 
Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami let-
nimi fulda 205 55 R 15 w bdb stanie 
do mercedesa E - klasse, W - 124, 
190, cena 790 zł komplet, tel: 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowa-
ny, książka serwisowa, zadbany, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowe-
go. Nowe tarcze i klocki hamulcowe 
przód i tył, wymieniony kompletny 
rozrząd, olej, filtry (kabinowy, oleju 
powietrza), płyn hamulcowy i chłod-
niczy, przegląd klimatyzacji, alufelgi 
16” + nowe opony letnie,. Cena 49800 
zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Skoda Octavia kombi, 1,6 
benzyna, 2000 r., cena do uzgodnienia 
oraz Ford Escort 1,8 TD kombi, cena 
do uzgodnienia. Tel. 603 03 89 44.

• Wartburg, 1991 r., silnik 1,3 Golf II, 
przebieg 126 tys. km, aktualne ubez-
pieczenie i przegląd techniczny, stan 
techniczny bardzo dobry, dużo części 
zapasowych, cena 2500 zł – do nego-
cjacji. Tel. 504 94 62 95.

ROLNICTWO  
• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 

513 100 901.
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i wo-
żenie bryczką na śluby. 607 73 98 66.

• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 
603 353 789.

• Sprzedam krowy na ocieleniu, 2 – 
mięsne, 1- mleczna. Tel. 503 310 438.

• Sprzedam cielaki i obornik. Tel. 091 
39 106 87.

• Sprzedam zboże: owies, pszenżyto i 
żyto. 0604 878 140.

• Sprzedam pług PHX. Tel. 
693 344 667.

• Sprzedam prosiaki oraz ziemniaki ja-
dalne. 091 39 18 307.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Usługi budowalne, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowane, stawia-

nie ścian płyty kartonowe, ocieplanie 
poddaszy, panele, itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: wy-
kop pod fundamenty, kable, itp. Tanio, 
fachowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Kucharz, obsługa wesel. Tel. 
600 051 961.

• Usługi ogólnobudowlane (re-
monty, wykończenia wnętrz). Te. 
782 828 710.

• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-
wanie, hydraulikę, wycinka – prze-
cinka drzew i krzewów, spulchnianie 
glebogryzarką i zakładanie trawników. 
Kontakt tel. kom. 600 653 124.

• Przecieranie drzewa, dłużycy trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek, kro-
kwi, usługi koparką, wykopy pod fun-
damenty, kable, kanalizę, itp. Tel. 091 
39 18 689, 517 219 627.

• Docieplenia budynków. Malo-
wanie wewnętrzne i zewnętrzne, 
kafelkowanie, hydraulika, elek-
tryka, włoskie szpachle dekoracyj-
ne. Tel. 609 605 621, 697 612 803, 
784 188 147, 605 168 658.

• Zespół muzyczny ACORD opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
511 171 846, 518 097 091.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-
LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Przewozy bryczką, wesela, komunie, 
jazda konna. 605 85 80 85.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. Ul. 
Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Auto-laweta – przewóz aut z kraju i z 
zagranicy. Tel. 665 931 467.

• Usługi remontowo – budowlane – pe-
łen zakres (murowanie, szpachlowa-
nie, tynkowanie, kafelkowanie, itp.). 
Tel.880 690 659.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi  
dziecięcych. 66 77 84 333.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne emerytki do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spo-
żywczego. Tel. 602 474 266.

• Kierowca kat. B+C szuka pracy. 
692 478 465.

• Przyjmę pracownika – remonty. Tel. 
695 770 724.

• Zatrudnię przy docieplaniu budyn-
ków. Tel. 608 817 214.

• Firma zatrudni mężczyzn do 28 lat. 
Zapewniamy bardzo wysokie wyna-
grodzenie, zakwaterowanie. Katowice 
– 692 896 523.

• Kierowca kat. C, E, D podejmie czaso-
wą pracę. Tel. 782 445 148.

• Zatrudnię szwaczkę. Tel. 601 373 129, 
091 39 20 131.

• Dwie osoby do obsługi kebaba – Po-
bierowo, 1500 zł na rękę, od 15 czerw-

ca do połowy sierpnia, zakwaterowa-
nie + wyżywienie. Tel. 600 051 961.

• Przyjmę do prac porządkowych wokół 
domku jednorodzinnego. Tel. 0695 
878 802.

• Mgr ekonomii specjalność Rachun-
kowość i Finanse (doświadczenie za-
wodowe w pełnym zakresie księgo-
wości) podejmie dodatkową pracę. 
Kontakt 0604 552 032.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Poszukuję pracy, kobieta lat 20. 
517 847 775.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 
Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_
lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysoko-
ści, do mieszkania, dmku, warsztatu, 
Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, nie-
mieckie, wiszące, ogrzewanie cena 
900 zł, ogrzewanie + ciepła woda, 
dwufunkcyjne cena 1200 zł, zapłon 
iskrowy, gwarancja serwisowa, eko-
nomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe ga-
baryty, moc 18-21 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, abru, 
gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 
0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-
we zasobnikowe podgrzewacze 
wody, firmy niemieckiej Vaillant, 
130,160,190 litr., stojące, idealne gdy 
są 2-4 łazienki, kuchnie – to komfort 
ciepłej wody w domu, koszt 40 zł/ 
m-c, serwisowane cena 1000 zł. Tel. 
0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ), DRZWI POKOJOWE 4 SZT.
BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE DO 
MIESZKANIA W BLOKU - CENA 
30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 
513 100 901.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu w 
Żabowie. Tel. 511 875 305.

• Sprzedam tanio manekiny sklepowe. 
665 86 11 05.

• Tanio sprzedam maszyny stolarskie, 
Nowogard, ul. Wiejska 11. Tel. 091 
39 21 186.

• Kupię pijawki. Tel. 091 39 20 714.
• Sprzedam stół do piły tarczowej z sil-
nikiem 7 kW. Tel. 604 251 508.

• Oddam ziemię mieszaną humusową 
z wykopów Łozienica. Transport i za-
ładunek we własnym zakresie.Tel. 500 
042 518.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-
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usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
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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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 12.05.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Magazynier
4. Robotnik budowlany
5. sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. spawacz, tokarz, 
8. Instruktor jazdy kat. B
9. Osoba do punktu optycznego
10.  osoba do obsługi sprzętu fitness
11. Kosmetyczka
12.  Asystentka ds. kadrowych
13.  Stolarz, pomocnik stolarza
14.  z-ca kierownika magazynu
15.  Ślusarz – mechanik maszyn
16.  Mechanik samochodów osobo-

wych
17. Sekretarka
18.  Barman/ka, kelner/ka, recepcjoni-

sta/ka 
19. spawacz – ślusarz
20.  Kierowca skutera – dowóz pizzy 
21.  Kierowca kat.B
22.  Pomocnik magazyniera

 OFERTY PRACY Z REJONU
1.  Kierowca kat. C+E   ( Gryfice ), ( Go-

leniów ) ( Węgorzyce ) ( Szczecin )
2.    Wychowawca – terapeuta  ( Rado-

wo – Małe )
3.   Przedstawiciel Ubezpieczeniowo 

– finansowy ( woj. Zachodniopo-
morskie )

4.  Mechanik – konserwator ( Szczecin 
– Dąbie )

5.  Menagera, przedstawiciel handlo-
wy ( woj.zachodniopomorskie )

6. Robotnik gospodarczy ( Wyszomier-
ki )

7. Operator koparki ( Wolin)
                                          
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Pomorzanin Nowogard – Świt Skolwin 1:1 (1:1)

Remis w Skolwinie
Pomorzanin: Krupski - Kram, 

Skórniewski, Laszkiewicz, Nieradka, 
Cyran (85’ Gronowski), Tomporow-
ski (45’ Dobrowolski), Ł. Marszałek, 
Gruszczyński, Borowik (50’ Dwojak), 
Gołdyn.

Bramka dla Pomorzanina: Lasz-
kiewicz.

W wyjazdowym spotkaniu w Skol-
winie Pomorzanin zanotował cenny 
remis. Ligowy średniak właściwie już 
przed meczem dopisał sobie komplet 
punktów wierząc, że starcie z outsi-
derem będzie tylko formalnością. 
Stało się jednak inaczej. Choć wi-
zualnie przewagę mieli gracze Świtu 
Pomorzanin groźnie się odgryzał 
kontratakami i remis jest wynikiem 
sprawiedliwym.

Mecz zaczął się od ataków gospo-
darzy i w 17. minucie po akcji lewą 
stroną zakończonej dośrodkowaniem 
w pola karne napastnik ze Skolwina 
uderzeniem głową umieścił piłkę 
w siatce. Po zdobyciu bramki miej-
scowi nadal atakowali, chcąc jak 
najszybciej podwyższyć rezultat, ale 
to Pomorzanin był bliższy zdobycia 
bramki wyrównującej. Rzut wolny 
z 20. metrów wykonywał Laszkie-
wicz, ale jego strzał zdołał obronić 
bramkarz gospodarzy. Jednak w 
29. minucie nasz zawodnik wpisał 
się na listę strzelców. Po kolejnym 
rzucie wolnym i zamieszaniu w polu 
karnym miejscowych, piłka trafiła 
do Laszkiewicza, który strzałem z 
20. metrów zdobył bramkę na 1:1. 
Zaskoczony Świt próbował ponownie 
wyjść na prowadzenie, ale z jego akcji 

ofensywnych niewiele wyszło i do 
przerwy utrzymał się remis.

Zdeterminowani rywale wzno-
wili swoje ataki wraz z gwizdkiem 
rozpoczynającym drugą połowę, 
ale Pomorzanin bronił się skutecz-
nie. Co więcej, w 85. minucie nasz 
zespół mógł wyjść na prowadzenie. 
Po rzucie wolnym z lewej strony i 
dośrodkowaniu w pole karne piłka 
trafiła do Gołdyna, który zgrał ją do 
Laszkiewicza. Nasz skuteczny obroń-
ca mógł uderzać z pierwszej piłki, ale 
zdecydował się na ogranie defensora 
Świtu i w efekcie miejscowi zażegnali 
niebezpieczeństwo.

„Jestem zadowolony z wyniku przy-
wiezionego ze Skolwina. – mówił po 
meczu trener nowogardzkiego zespo-
łu Zbigniew Gumienny – Jechaliśmy 
na ten mecz mocno osłabieni, sam 
mecz z Polonią Płoty wyeliminował 
trzech moich zawodników, a do tego 
doszło jeszcze kilka absencji. Chłopcy 
zagrali bardzo ambitnie. Co prawda 
przewagę miał Świt, ale przy odrobi-
nie szczęścia mogliśmy nawet wygrać 
to spotkanie i odnotować pierwsze 
wyjazdowe zwycięstwo w meczu wy-
jazdowym.”

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Hutnik Szcze-

cin 1:3, Odra Chojna - GKS Mierzyn 
2:5, Piast Chociwel - Vineta Wolin 
1:0, Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Sparta 
Gryfice 4:0, Kluczevia Stargard - Kłos 
Pełczyce 1:3, Mieszko Mieszkowice 
- Stal Lipiany 3:0, KP II Police - Po-
lonia Płoty 1:2.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Hutnik Szczecin 26 58 48-12
2.  Vineta Wolin 26 51 9-19
3.  Piast Chociwel 26 49 35-21
4.  Polonia Płoty 25 45 44-40
5.  Odra Chojna 26 42 62-50
6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 25 41 39-40
7.  Świt Skolwin 26 37 43-43
8.  Kłos Pełczyce 26 35 31-35
9.  GKS Mierzyn 24 34 37-35
10.  Stal Lipiany 26 31 36-50
11.  Mieszko Mieszkowice 26 30 34-33
12.  Sparta Gryfice 25 28 31-36
13.  Kluczevia Stargard 25 27 35-38
14.  KP II Police 26 25 30-49
15.  Arkonia Szczecin 25 24 30-37
16.  Pomorzanin Nowogard 25 7 25-71

foto arch.

Porażka Olimpii
Piłkarze Olimpii Nowogard rozegrali pierwsze spotkanie w barwach 

nowego klubu.
Nowogardzka drużyna zagrała w 

Międzyzdrojach z tamtejszą Falą, 
grajacą na co dzień w A-klasie. 
Pierwsza połowa była w miarę 

wyrównana. Oba zespoły zdoła-
ły kilkakrotnie zagrozić bramce 
rywala, ale do przerwy wynik był 
bezbramkowy. Po wznowieniu gry 

padły pierwsze bramki. Gospoda-
rze w 65. minucie otworzyli wynik, 
a dziesięć minut później zdobyli 
bramkę na 2:0. Olimpię stać było 
tylko na jedno trafienie. W 82. mi-
nucie na listę strzelców wpisał się 
wracający do formy Gawłowski.

Andrzej Garguliński

Tenisiści nie zwalniają
Mimo, że mamy dopiero początek maja tenisiści z Wierzbięcina mogą 

pochwalić się imponującym pasmem sukcesów osiągniętych w tym roku.
Zaczęło się od marcowych Szkol-

nych Igrzysk Młodzieżowych, 
gdzie Bartosz i Sebastian Jemi-
lianowicz zdobyli złoty medal. W 
kolejnym starcie podczas odbywa-
jących się w Bornym Sulinowie mi-
strzostw województwa młodzików 
Bartosz zdobył złoty medal w deb-
lu i srebrny w singlu, a w drużynie 
z młodszym bratem Sebastianem 
awansowali do półfinałów mi-
strzostw Polski w Chełmnie. War-
to dodać, że choć Bartosz wiekowo 
jest młodzikiem to startuje już we 
wszystkich kategoriach wiekowych, 
łącznie z seniorami i co rusz spra-
wia miłe niespodzianki. Ostatnio 
wygrał z mistrzem województwa 
juniorów, a w lidze ma najkorzyst-

niejszy bilans spośród wszystkich 
zawodników z klubu.
Oczywiście nie tylko bracia Je-

milianowicz mogą mówić o suk-
cesach. Łukasz Owczarek zdobył 
tytuł młodzieżowego mistrza wo-
jewództwa i reprezentował je na 
zawodach ogólnopolskich. Został 
również mistrzem województwa 
LZS, podobnie jak Magdalena 
Gargulińska w kategorii kobiet. 
Nie trzeba dodawać, że w mixcie 
również zdobyli złoty medal.
Wkrótce tenisiści z Wierzbięci-

na będą walczyć w finałach mi-
strzostw Polski. Czekamy na dobre 
wiadomości.

ag

Nadrabiania zaległości 
ciąg dalszy
Już w środę piłkarze Pomorzani-

na wyjdą na prostą. Niestety, tyl-
ko w liczbie meczów. O godzinie 
18.00 w Trzcińsku Zdroju rozpo-
cznie się zaległy mecz z miejsco-
wym Orłem. Wiosną mecz tych 
drużyn zakończył się porażką 
naszego zespołu 1:2. Tym razem 
też nie będzie łatwo. Na dziesięć 

rozegranych w tym roku spotkań 
Orzeł przegrał trzy, z czego dwa 
z przewodzącymi w tabeli Hutni-
kiem Szczecin i Vinetą Wolin.
Środowe mecze: Sparta Gryfice - 

Polonia Płoty, Kluczevia Stargard 
- GKS Mierzyn.

Andrzej Garguliński

XIV Turniej Miast i Gmin      
28 maja na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie Sportowy 

Turniej Miast i Gmin
Celem turnieju jest zaktywizowanie i 

rozpowszechnianie kultury fizycznej 
wśród najszerszych kręgów. Udział  
polega na uczestnictwie w jakiejkol-
wiek konkurencji sportowej nieprze-
rwanie przez minimum 30 minut. 
Nie ma znaczenia czy są to biegi, gry 
zespołowe, indywidualne, aerobik, tu-
rystyka, jazda rowerem, skoki na ska-
kance, jazda na rolkach.
Miasta i Gminy, które zajmą 6 czo-
łowych miejsce w klasyfikacji krajowej 
w każdej z grup otrzymają nagrody w 

postaci sprzętu sportowego, który lau-
reaci wybiorą sobie sami.
W związku z powyższym wszystkie 

osoby, które chcą wziąć udział w ww. 
Turnieju proszone są o zorganizowa-
nie dowolnej formy aktywności ru-
chowej  oraz zgłoszenie swojej propo-
zycji do Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie pod nr telefonu 091 39 
26 245 lub pisemnie do dnia 16 maja 
2008r.

red.
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128 ram
Dysk:      120 Gb (40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

Tel. 0 781 085 520

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
• doświadczenie zawodowe 3 lata na  
stanowisku  kierownika magazynu
• umiejętność organizacji pracy 
własnej i podległego zespołu
• wykształcenie  wyższe
• zaświadczenie o niekaralności
• uprawnienia na wózki jezdniowe
Oferujemy: • stabilne zatrudnienie 
w rozwijającej się firmie
• atrakcyjne warunki pracy i płacy

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 zatrudni 
KIEROWNIKA  MAGAZYNU 

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
• wykształcenie wyższe • bardzo 
dobra organizacja pracy, 
• dokładność • doświadczenia w 
pracy biurowej • obsługa kom-
putera i urządzeń biurowych • 
prawo jazdy kat. B • biegłość w 
obsłudze pakietu programów Mi-
crosoft Office • umiejętność pracy 
w zespole.
Oferujemy: • stabilne zatrudnienie 
w rozwijającej się firmie

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 ZATRUDNI SEKRETARKĘ 

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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MAGAZYN

REKLAMA

czytaj na s. 2

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

SALON SPRZEDAŻY 
DETALICZNEJ “HURTPOL”

NOWOGARD 
MŁYNARSKA 1A

ZAPRASZA NA PROMOCJĘ 
Z CERSANITEM

SZCZEGÓŁY S. 12  

REKLAMA REKLAMA

Kostka granitowa
+akcesoria

Mac-Mar Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 71 

tel. 0 511 267 991
tel/fax. 091 392 01 68

Komu domki na plaży?
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KALENDARIUM
16 MAJA

Imieniny:  Adam, Adamina, An-
drzej, Brendan, Fidol, Germeriusz, 
Honorat, Jan Nepomucen, Jędrzej, 
Kwadrat, Peregryn, Szymon, Trze-
biemysł, 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 (IDAHO)

18 MAJA
Imieniny:  Aleksandra, Eryk, 
Eryka, Eufrazja, Faina, Feliks, Jan, 
Julita, Kacper, Klaudia, Liberiusz, 
Matrona, Myślibor,Natasza, San-
dra i Teodot 
• 1792 - Rozpoczęła się wojna 
polsko-rosyjska.
• 1931 - Strajk 35 tysięcy górni-
ków z Zagłębia Dąbrowskiego 
spowodowany zapowiedzią 
obniżki płac.
• Międzynarodowy Dzień 

Muzeów

19 MAJA
Imieniny:   Augustyn, Bernarda, 
Celestyn, Cyriaka, Dunstan, Iwo, 
Iwon, Iwona, Jan, Kryspin, Miko-
łaj, Pękosław, Pękosława, Piotr, 
Urban i Teofil.
• 1931 - W Jaworznie podczas 
krwawych starć górników z poli-
cją zginęło 5 osób.
• 1939 - W Paryżu podpisano 

protokół o natychmiasto-

wej pomocy francuskich sił 

zbrojnych w wypadku agresji 

Niemiec na Polskę.

• Polska - Dzień Dobrych Uczyn-
ków

REKLAMA

Opłaty wędkarskie 
PZW Tęczak 

są przyjmowane 
w sklepie wędkarskim

“Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 

w godz. 
10.00 - 18.00

REKLAMA

Czy są chętni 
na domki na plaży?

Bardzo cieszą mnie komentarze 
mieszkańców Nowogardu zadowolo-
nych, że na miejskiej plaży w końcu 
coś się zmienia. Odnowiony trawnik, 
czysty piasek na brzegu i na boisku do 
siatkówki, wyremontowne oświetle-
nie, wydzielony brodzik dla malu-
chów i wykonywana po raz pierwszy 
certyfikacja wojewódzkiego WOPR 
– to wszystko powinno podnieść jej 
atrakcyjność. Miejmy nadzieję, że cie-
płe lato pozwoli nam do woli cieszyć 
się bezpłatnym nareszcie wejściem na 
zadbane kąpielisko. Miejmy nadzieję, 
że pozytywne opinie nowogardzian 
utwierdzą burmistrza Ziembę w 
ocenie, że decyzja o odebraniu plaży 
dotychczasowemu dzierżawcy, którą 
podjął pod dużym naciskiem Rady 
Miejskiej, była decyzją słuszną.

Pozostaje jednak kwestia dość nie-
czytelna dla większości osób pobież-
nie śledzących ten temat. Otóż gmina 
przejęła dotychczas od p. Kowalskie-
go tylko plażę, czyli teren na lewo 
od wejścia. Wciąż biegnie natomiast 
okres wypowiedzenia na wszystko, co 
jest po prawej stronie, czyli hangar, 
sanitariaty, pole namiotowe i domki 
letniskowe. P. Kowalski taktycznie 
zwlekał z odbiorem wypowiedzenia 
w wyniku czego uda mu się przetrzy-
mać to wszystko aż do początku lipca. 
Jednak w końcu nadejdzie ostatni 
dzień jego urzędowania. I tu powstaje 
pytanie – co dalej z domkami?

Komisja finansowo-gospodarcza 
rady miejskiej, której przewodniczę, 
wskazywała, że najwłaściwszą rzeczą, 
jaką powinno się zrobić z  domkami i 
polem namiotowym byłoby ponowne 
ich wydzierżawienie, jednak tym ra-
zem już na normalnych, rynkowych 
zasadach, czyli za czynsz dzierżawny. 
W przetargu na dzierżawę mogłyby 
wziąć udział różne podmioty, rów-
nież dotychczasowy dzierżawca – p. 

Kowalski. Ciągle jednak słyszymy jak 
magiczne zaklęcie, że „nie ma niko-
go chętnego do wzięcia domków w 
dzierżawę”. Dlatego przedstawia nam 
się pomysł, aby nie ogłaszać żadnego 
przetargu, tylko wszystko zostawić p. 
Kowalskiemu do jesieni, w dodatku 
na dotychczasowych zasadach, więc 
praktycznie... za darmo. Czyli ma 
być jeszcze ciekawiej niż do tej pory. 
Pan Kowalski pozbył się plaży, czyli 
sporych kosztów jej utrzymania, 
ale ma dalej zarabiać na domkach i 
polu namiotowym. I to wszystko za 
symboliczną złotówkę czynszu dla 
gminy. Złoty interes – żyć nie umie-
rać, nieprawdaż?

Na zdrowy chłopski rozum biorąc, 
twierdzenie, że nie ma chętnych na 
dzierżawę domków, bez najmniej-
szej chęci sprawdzenia, czy tak jest 
rzeczywiście, wydaje się rzeczą co 
najmniej dziwną. Przecież stare dobre 
powiedzenie mówi: „Pieniądze leżą 
na ulicy, wystarczy je tylko podnieść.” 
Szkoda, że pan burmistrz nie lubi się 
schylać...

A może jednak znaleźli by się chęt-

ni do wzięcia w dzierżawę domków 
letniskowych na cały  nadchodzący 
sezon? Jeżeli dotychczasowy dzier-
żawca ma za nie zapłacić symboliczną 
złotówkę, to mile będą widziane 
wszystkie lepsze oferty, czyli od 2 zł 
wzwyż. Wystarczy rozważyć sytuację, 
w której ma nas odwiedzić przyjezd-
na rodzina. Po co gnieść się w domu, 
po co wynajmować pokój hotelowy 
po 100 zł za dobę. Przecież można 
wziąć domki w dzierżawę nawet 
za te 100 zł, po królewsku ugościć 
rodzinę przez tydzień, przez resztę 
sezonu wynajmować pokoje i zarobić 
na tym kilkadziesiąt tysięcy. W ten 
sposób i nowy dzierżawca skorzysta 
i gmina zarobi te 99 zł więcej niż na 
p. Kowalskim. 

Gdyby ktoś rozważał możliwość 
wydania tych 2, może 5, a może 
nawet 100 zł, to proszę o kontakt na 
poniżej umieszczony adres e-mail. Je-
żeli okaże się, że jednak ktoś chciałby 
wziąć domki w dzierżawę za rozsądne 
pieniądze, to myślę, że szanowny pan 
burmistrz nie będzie obstawał przy 
swoim i przetarg z korzyścią dla bu-
dżetu gminy zorganizuje. A komisja 
finansowa zapewne mu znów w pod-
jęciu decyzji chętnie pomoże.

Rafał Szpilkowski
szpilkowski@poczta.fm

Konkurs plastyczny

Drużyna moich marzeń 
na Euro 2008

Nowogardzki Pomorzanin wspólnie z Urzędem Miejskim organizują 
konkurs plastyczny „Drużyna moich marzeń na Euro 2008”. 

Celem konkursu jest umożli-
wienie dzieciom i młodzieży za-
prezentowania swojego talentu, 
zainteresowanie ich sportem, w 
szczególności piłką nożną, oraz 
zwrócenie uwagi na zbliżające się 
Mistrzostwa Europy EURO 2008. 
W konkursie mogą brać udział 

uczniowie szkół podstawowych 
(podopieczni świetlic środowisko-
wych, ognisk wychowawczych i 
innych organizacji prowadzących 
pracę środowiskową na rzecz 
dzieci i młodzieży). Uczestnicy 
konkursu wykonują dowolną ilość 
prac w formacie A4 lub A3 wybra-
nymi przez siebie technikami pla-
stycznymi (rysowanie, malowanie, 
wyklejanie, wydzieranie, grafika 
itp.). Konkurs nie obejmuje prac 
przestrzennych. Temat pracy musi 
nawiązywać do EURO 2008 i ulu-
bionej bądź wymarzonej drużyny, 
która powinna sięgnąć po złoty 
medal. Na odwrocie każdej pracy 
należy wpisać: imię i nazwisko au-
tora, wiek autora, adres i telefon 
placówki oraz imię i nazwisko 
opiekuna oraz dane kontaktowe 
autora pracy (telefon, adres, mail). 
Termin zgłaszania prac upływa 
28 maja. Należy je składać pod 
adresem ul. Bankowa 3e/1 lub ad-
min@pomorzanin.com.

ag
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Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Po 28 latach

Słoneczne majowe 
popołudnie…
02.05.2008 r, w piękne słoneczne popołudnie spotkaliśmy się po dwudzie-

stu ośmiu latach od chwili ostatniego dzwonka w Szkole Podstawowej Nr 2 
w klasie VIII A, B i C. Zbiórkę wyznaczyliśmy sobie o godzinie 17:00 przy 
głównej bramie cmentarza, aby na chwilę zatrzymać się i wrócić pamięcią 
do tych, których już z nami nie ma. Po wizycie na cmentarzu udaliśmy się 
na uroczysty posiłek i godziny wspomnień do restauracji „Barnim”. Na nasz 
apel o spotkaniu odpowiedziało wiele osób z Nowogardu i odległych miast. 
Na spotkanie przybyli: Iwona Cichecka, Jan Kopyciński, Wiesław Lalik, 
Wioletta Kubala, Marzena Kretek, Marek Wiśniewski, Renata Karolewska, 
Krzysztof Tomicki, Leszek Antonowicz, Anna Glubiak, Ewa Koziura, Beata 
Morawska, Beata Babiarz, Elżbieta Dąbrowska, Piotr Kubiak, Piotr Kaczo-
cha, Beata Baszuk, Andrzej Kondraciuk, Mirosław Dłubak, Jacek Kowalczyk, 
Jacek Labocha, Izabela Kajtowska, Danuta Ratomska, Beata Kotala, Jan Sza-
buńko, Zbigniew Krystkiewicz, Elżbieta Maślanka oraz Zbigniew Owsiński 
(koleżanki wymieniłam z nazwiska panieńskiego).
Uroczysty obiad rozpoczął się o godzinie 18:00. Po obiedzie godzinami 

wspominaliśmy stare, dobre czasy przy dobrej zabawie. Było tyle do opowie-
dzenia, że nawet osoby z którymi na co dzień nie mamy kontaktu, ale widu-
jemy się stały się tak bliskie, jakbyśmy po wczorajszych lekcjach spotkali się 
w drodze do szkoły.
Niektórym z nas „wypadry” z głowy nazwiska i imiona, ale gdy się rozsta-

waliśmy, wszyscy znali się już na wylot.  Wspomnieniom i żartom nie było 
końca, a czas tak uciekał, że nawet nnie obejrzeliśmy się, a powoli zaczęło 
świtać. Gdyby nie to, że musieliśmy opuścić lokal, to na pewno rozstaliby-
śmy się w okolicach południa następnego dnia (albo i jeszcze później).
Chciałam osobiście podziękować za to, że mieliście kochani czas i ochotę, 

aby spędzić z nami wszystkimi te godziny. Myślę, że jeszcze nie raz spotkamy 
się w tym gronie, a może dołączą do nas te osoby, które z różnych przyczyn 
nie mogły być z nami.
Chciałam podziękować również właścicielce restauracji „Barnim” za pysz-

ne jedzenie i za miłą obsługę. Do zobaczenia kochani za jakiś czas.
Iwona Beśka (Cichecka)
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Kolejna reforma szkolnictwa

Najpierw trzeba zbudować dom, 
później się do niego wprowadzać

Rozmowa z dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 
Lidią Wiznerowicz – Gliwną.

„Dziennik Nowogardzki”: Czy 
zna pani złożenia reformy szkol-
nictwa polegającej m.in. na likwi-
dacji „zerówek”?

Lidia Wiznerowicz – Gliwna: 
Byłam na spotkaniu z panią minister 
Hall, gdzie pracowałam w grupie 
panelowej zajmującej się m.in. tym 
właśnie zagadnieniem. Przeanalizo-
waliśmy tam całą reformę, wszystkie 
za i przeciw. Najbardziej w tym 
wszystkim podoba mi się to , że 
będzie się upowszechniać edukację 
przedszkolną, że dzieci będą wcześ-
niej objęte edukację przedszkolną 
bo przedszkole to jednak nie babcia 
czy niania.

Czyli pięciolatki będą miały 
obowiązek uczęszczać do przed-
szkola.

Tak. Ten obowiązek będzie spo-
czywał na gminie, gmina będzie 
musiała to finansować tak jak teraz 
finansuje naukę sześciolatków. Ten 
pomysł jest bardzo dobry, ale jak 
to jest widziane na wsi gdzie nie 
ma przedszkoli? Trzeba będzie je 
stworzyć. Cała reforma to właści-
wie pieniądze. Jest pomysł, kolejny 
w ciągu ostatnich lat, ale nikt nie 
mówi o pieniądzach. Może okazać 
się tak, że reforma wejdzie, a potem 
nie będzie pieniędzy tak jak było z 
poprzednią reformą. Najprawdo-
podobniej wiele pomysłów upadnie 
gdyż nie będzie miał ich, kto finan-
sować lub ministerstwo zrzuci ten 
obowiązek na gminę, tak jak jest to 
teraz z nauczaniem języków obcych 
w klasach I-III. Owszem, języki są 
tam obowiązkowe, ale finansuje je 
gmina. A że gmina nie ma zaplano-
wanych środków na realizację tych 
zajęć, to my musimy na to przezna-
czać godziny dyrektorskie, na które 

jest subwencja. W ten sposób działa 
ministerstwo, obarcza samorządy 
kosztami swoich pomysłów.

Wróćmy do założeń najnowszej 
reformy.

Pomysł obowiązkowej edukacji 
przedszkolnej mi się podoba. Nato-
miast, jeżeli chodzi o inne sprawy 
to jest już gorzej. W okresie przej-
ściowym, gdy naukę podejmować 
będą jednocześnie dwa roczniki, 
wprowadzi się diagnozę przedszkol-
ną poprzedzającą pójście dziecka 
do szkoły. Przeprowadzać ją będzie 
Poradnia. Określi ona czy sześcio-
latek może już pójść do pierwszej 
klasy czy nie. Każde dziecko będzie 
musiało ją przejść. Tyle, ze teraz 
my na badania naszych uczniów 
czekamy kilka miesięcy, choć mamy 
ich naprawdę niewiele, więc nie wy-
obrażam sobie jak poradnia szybko 
przebada cały rocznik. 

Na podstawie tej diagnozy rodzic 
będzie decydował czy jego dziecko 
pójdzie wcześniej do szkoły. Nie 
wiem czy zostawianie tej decyzji 
rodzicom jest właściwe. To jest 
poważna decyzja i nie wiem czy 
udźwigną oni ten obowiązek. 

A więc nie jest tak, że automa-
tycznie będą likwidowane „zerów-
ki”, bo może zdarzyć się, że dziecko 
pójdzie do pierwszej klasy w wieku 
sześciu albo siedmiu lat?

Tak, ale mimo to dojdzie do 
mieszania sześciolatków z siedmio-
latkami a to nie jest dobry pomysł. 
W tym wieku rok różnicy to jest 
bardzo dużo. Przecież można zrobić 
odrębne klasy i wtedy siedmiolatki 
idą starym programem natomiast 
sześciolatki rozpoczynają reformę. 

Czy szkoła jest już na to gotowa?
Szkoła na nic nie jest gotowa. Ale 

o tym porozmawiajmy za chwile. 
Kolejnym założeniem reformy jest 
to, że sala lekcyjna ma się składać z 
dwóch części: dydaktycznej i rekre-
acyjnej, obie równiej wielkości. W 
części rekreacyjnej ma być dywan, 
sprzęt audiowizualny, komputer z 
dostępem do internetu, projektor, 
mapy, gry, zabawki dydaktyczne i 
biblioteczka.

Czyli znowu mowa o pienią-
dzach.

Tak. Poza tym my już to prze-
rabialiśmy. Co prawda ta część 
rekreacyjna nie była wyposażona w 

taki sprzęt, ale wprowadziliśmy ten 
podział. To nie zdało egzaminu, bo 
na tej wykładzinie jakieś dziecko 
sobie siadło, czasami prowadzono 
jakieś zajęcia, ale nasze sale nie są 
do tego dostosowane i w części dy-
daktycznej było ciasno. Ławki były 
tak ustawione, że z przejściem był 
niemały problem. W efekcie dzieci 
gniotły się w ławkach a część rekre-
acyjna była wolna. Stwierdziliśmy, 
że na rekreacje możną się przejść 
choćby na boisko. Można łączyć 
dwie sale, ale jeżeli na to się zdecy-
dujemy to wejdzie dwuzmianowość. 
A przecież nie o to chodzi by dzieci 
do wieczora chodziły do szkoły. 
Robimy to wtedy, kiedy musimy, 
wszak wiadomo, że percepcja dzieci 
jest lepsza do godziny 14.00. To jest 
kolejne niedostosowanie tej reformy 
do realiów szkół. Ja nie znam szkoły, 
która miałaby tak duże sale, że po 
podzieleniu ich na pół 25 dzieci 
będzie mogło się tam swobodnie 
uczyć. Następnym jest to, że na 
wniosek rodziców dziecko musi 
mieć zapewnioną opiekę w szkole 
dłużej niż trwają lekcje z możli-
wością zjedzenia obiadu, rozwijania 
zainteresowań. Mówi się głównie o 
świetlicy czynnej do godziny 16.00 
czy 17.00. Też jestem za, ale w takiej 
szkole jak nasza gdzie jest około 50 
dzieci w świetlicy musiałoby być 
dwóch nauczycieli i musiałyby być 
jakieś zmiany. Nie wyobrażam sobie 
by w jednej świetlicy pracować z 
klasą VI i jednocześnie rozwijać 
zainteresowania z dziećmi z klas 
I-III. 

I po raz kolejny wraca temat 
pieniędzy.

Poruszając jakikolwiek punkt 
reformy musimy mówić o pienią-
dzach. Jest przecież. jeszcze opieka 
w czasie ferii szkolnych.

Czy zna pani chociaż jakieś 
orientacyjne koszty, które należa-
łoby włożyć w pani szkołę wprowa-
dzając tę reformę?

Nie, ja w ogóle tego nie liczyłam, 
ale są to na pewno niemałe kwo-
ty. Samo wyposażenie pracowni 
przedmiotowych, czyli sprzęt au-
diowizualny, pomoce dydaktyczne, 
komputer z dostępem do internetu. 
U mnie w ten sposób trzeba by wy-
posażyć 18 sal, trzeba by okablować 
całą szkołę, stoliki dla dzieci... 

Czyli ciężko byłoby powiedzieć, 

że szkoła jest gotowa na tę refor-
mę.

Moim zdaniem i zdaniem więk-
szości mojej grupy panelowej szkoła 
nie jest gotowa. Generalny wniosek 
naszej grupy był taki, że należy 
najpierw przygotować szkoły, za-
pewnić środki i stworzyć przepisy, 
które zapewnią środki na kolejne 
lata wdrażania tej reformy, a dopie-
ro potem przyjąć dzieci. To jest jak 
z budową domu, najpierw trzeba 
go zbudować a dopiero potem się 
wprowadzać. 

Reforma wchodzi w życie w 2009 
roku. Zostało bardzo mało czasu.

Bardzo mało, a ja jeszcze nie po-
wiedziałam o jednej sprawie. Pod-
ręczniki dla młodszych dzieci będą 
zapewnione przez ministerstwo. 
To również nie podobało się mojej 
grupie panelowej. Bo bogaty czy 
biedny, każdy ma dostać. Naszym 
zdaniem powinno być tak, ze jest w 
szkole jakaś rezerwa podręczników, 
bo są dzieci uboższe czy przycho-
dzące z innej szkoły gdzie były inne 
podręczniki. Dlatego taka rezerwa 
powinna być w bibliotece. Uważam, 
że gdyby ministerstwo zakupiło 
dziesięć kompletów dla szkoły to by 
wystarczyło. 

Tą reformę należałoby zacząć od 
pieniędzy. Jedna z dyrektorek opo-
wiadała, że u niej w szkole kilka lat 
temu prowadzony był taki właśnie 
program pilotażowy, gdzie sześ-
ciolatki poszły do pierwszej klasy. 
Dostali dofinansowanie, ale okazało 
się, że gdy były już w czwartej klasie 
to nikt nie chciał dać pieniędzy na 
kontynuację programu. W efekcie 
spotkały się dwa roczniki. Praca z 
nimi i to co te dzieci przeżywały to 
był koszmar. 

Gdyby coś takiego zdarzyło się 
w skali ogólnokrajowej to byłaby 
tragedia.

Pomysł to nie wszystko. Najpierw 
trzeba ustawić całą logistykę, zabez-
pieczyć prawem a dopiero potem 
wprowadzać w życie.

A po co właściwie jest ta refor-
ma? Po co zmieniać coś, co przez 
tyle lat dobrze funkcjonowało?

Nie wiem.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Andrzej Garguliński

REKLAMA
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Model 137 - 2,2 KM 
899 zł

• Kosiarki spalinowe od 699 zł
• Kosy spalinowe od 799 zł
• Podkaszarki spalinowe od 399 zł
• Pilarki spalinowe od 499 zł Raty na dowód 

osobisty
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Nowogardcy bartnicy

Życie wśród 
pszczelich rodzin
Po zakończeniu działań wojen-
nych w maju 1945 roku na tereny 
Ziemi Nowogardzkiej zaczęli na-
pływać pierwsi osadnicy. Byli to 
zdemobilizowani żołnierze Woj-
ska Polskiego, powracający z nie-
woli i prac przymusowych oraz 
ludność z byłych terenów polskich 
zajętych przez Związek Radziecki 
. W wielu byłych gospodarstwach 
rolnych pozostały resztki pasiek, 
którymi zajęli się nasi osadnicy 
w większości bez doświadcze-
nia w hodowli pszczół. Jednym 
z pierwszych, którzy byli biegli w 
dziedzinie sztuki pszczelarskiej 
był Pan Michał Błażyński, który 
przed przybyciem na tutejszy te-
ren zajmował się pszczelarstwem. 
Jego doświadczenie i praca za-
wodowa a także praca społecz-
na przyczyniła się do stworzenia 
zrębów organizacji pszczelarskiej 
na terenie powiatu nowogardz-
kiego. W miarę dalszego konso-
lidowania się pszczelarzy wystą-
piła potrzeba powołania organi-
zacji pszczelarskiej. W sytuacji 
społeczno-politycznej jaka pano-
wała w tym okresie tylko legalnie 
zorganizowane grupy miały rację 
bytu i rozwoju. Odpowiedzią na 
takie wymagania postanowiono 
na początku roku 1948 powołać 
Koło Związku Pszczelarzy w No-
wogardzie, które weszło w skład 
Wojewódzkiego Związku Pszcze-
larzy w Szczecinie.
W skład pierwszego Zarządu 
Koła weszli: Kazimierz Kmieciak, 
który pełnił funkcję prezesa, oraz 
kolega Błażyński Michał któremu 
powierzono funkcję sekretarza.
Utworzenie koła pozwoliło na 
rozwinięcie akcji szkoleń zarów-
no teoretycznych jak i praktycz-
nych. W roku 1950 funkcję pre-
zesa powierzono kol. Jerzemu 
Łaszukowi, który ze względu na 
stan zdrowia w roku 1951 zre-
zygnował z pełnienia tej funkcji. 
Nowym prezesem został Tadeusz 
Sowa, który sprawował tę funk-
cję do roku 2006 - aktualnie peł-
ni funkcję Honorowego Prezesa 
Koła. Swoje obowiązki przekazał 
Michałowi Bociarskiemu.
Od początku działalności koła 
szczególną uwagę zwracano na 
podnoszenie wiedzy z zakresu 
pszczelarstwa. Celowi temu słu-

żyły organizowane szkolenia we-
wnątrz koła jak również w formie 
kursów. Przy organizacji kursów 
korzystano z doświadczenia pra-
cowników naukowych Akademii 
Rolniczej w Szczecinie. Nawiąza-
no ścisłą współpracę z zespołem 
prof. Prabuckiego w zakresie ho-
dowli matek pszczelich i chorób 
pszczół. W roku 1976 Zarząd 
Koła wraz z W.Z.P. zorganizo-
wał kurs rzeczoznawców chorób 
pszczelich. Następnie w roku 
1978 zorganizowano kurs pod-
stawowy dla pszczelarzy z gminy 
Nowogard, Dobra, Osina.
Organizacja kursów i szkoleń 
możliwa była dzięki dużemu za-
angażowaniu członków koła jak 
również przychylności miejsco-
wych władz i pomocy ze strony 
W.Z.P. w Szczecinie. Sytuacja 
taka pozwalała na aktywną dzia-
łalność pszczelarzy na rzecz lo-
kalnego społeczeństwa.
W latach 1950 - 1980 koło li-
czyło średnio około czterdziestu 
członków, którzy posiadali oko-
ło tysiąca trzystu rodzin pszcze-
lich. W szczytowym roku 1985 
w kole było zarejestrowanych 
stu siedemdziesięciu dziewięciu 
członków, którzy posiadali trzy 
tysiące sto czterdzieści osiem 
rodzin pszczelich. Po przełomo-
wym roku 1985 następował sy-
stematyczny spadek członków. 
Aktualnie koło liczy czterdziestu 
członków, którzy posiadają tysiąc 
pięćset rodzin pszczelich.
W swojej statutowej działalności 
Zarząd Koła systematycznie re-
alizował zaopatrzenie w cukier, 
sprzęt
i leki oraz organizował zbyt pro-
duktów pszczelich poprzez ścisłą 
współpracę z Gminną Spółdziel-
nią w Nowogardzie, Spółdzielnią 
Ogrodniczo-Pszczelarską oraz 
wytwórnią Win - Las.
Stan taki trwał do chwili prze-
mian społeczno - gospodarczych 
jakie nastąpiły
na początku lat 90. Nie wszyscy 
członkowie koła potrafili spro-
stać nowej
rzeczywistości, część z nich zre-
zygnowała z dalszej hodowli 
pszczół.
Od roku 2006 członkowie nasze-
go koła podjęli współpracę z Kra-

jowym
Centrum  Hodowli Zwierząt 
oddz.  Koszalin w zakresie oce-
ny terenowej wartości użytkowej 
pszczół. Aktualnie Koło swym 
zasięgiem obejmuje gminy: No-
wogard, Osinę, Dobrą, część 
członków pochodzi z gmin Ma-
szewo, Płoty i Łobez.
Aktywność i zaangażowanie 
pszczelarzy w szerzeniu wiedzy 
bartniczej wśród społeczeństwa    
była    dostrzegana    przez    wła-
dze    Polskiego    Związku Pszcze-
larskiego. Efektem tego było na-
danie licznych odznaczeń i tytu-
łów :
- brązową odznaką PZ.P. uhono-
rowano osiemnastu członków
- srebrną odznaką P.Z.P. uhono-
rowano dwunastu członków
-złotą odznaką P.Z.P. uhonoro-
wano jednego członka.
Medalem Dzierżonia odznaczo-
ny został wieloletni Prezes Koła 

Tadeusz Sowa. Jest on również 
Honorowym Członkiem Pol-
skiego Związku Pszczelarskiego i 
Wojewódzkiego Związku Pszcze-
larskiego.
W roku 2007 nowogardzcy 
pszczelarze postanowili uczcić 
60-tą rocznice powstania koła. 
Dzięki dużemu zaangażowaniu 
Zarządu a w szczególności Preze-
sa Koła Michała Bociarskiego cel 
ten osiągnięto i Koło jako jedno z 
nielicznych zrzeszonych w W.Z.P. 
może się pochwalić pięknym 
sztandarem. Niech ten sztandar, 
dla nas pszczelarzy, zrzeszonych 
w kole nowogardzkim, będzie 
przewodnikiem poszanowania 
zdrowia, umiłowania przyrody i 
korzyści płynących z naszej dzia-
łalności dla społeczeństwa Ziemi 
Nowogardzkiej.

Materiał opr.do druku LMM
foto J. Korneluk

Skład zarządu Koła Pszczelarzy w Nowogardzie
Prezes - Michał Bociarski
Prezes Honorowy - Tadeusz Sowa
Wiceprezes - Stanisław Bednarek
Sekretarz - Stanisław Żałobowski
Skarbnik - Józef Kaliszewski
Członek - Jan Żurak

Zaproszenie na pielgrzymkę
Informujemy, że Nowogardzkie Stowarzyszenie Civitas Christiana orga-

nizuje pielgrzymkę.
Przewidywana trasa : Nowogard – Gniezno – Kruszwica – Częstochowa 

– Góra Świętej Anny – Legnica – Nowogard. Planowany wyjazd 23.05.08 r. o 
godz. 1.00 z dworca PKS w Nowogardzie, a powrót w nocy 25.05.08 r. Koszt 
przejazdu i dwóch noclegów 170 zł.

Informacje i zapisy pod nr. telefonu; 39 20 284 lub komórka 605 345 362.

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne 

spotkania. Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy po-
niedziałek i piątek W godzinach od 9 do 12.

Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam - nie 
zapomnijcie opłacić składki na ZKP.

Alina Ochman
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I LO z Certyfikatem Jakości 
„Szkoła Przedsiębiorczości”

Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się wojewódzka kon-
ferencja „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole”. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele I LO w Nowogardzie, którzy przedstawili 
działania podjęte przez szkołę w ramach szeroko rozumianej przedsiębior-
czości.

W sali Anny Jagiellonki za-
proszonych gości powitała pani 
Urszula Pańka, dyrektor Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia Na-
uczycieli w Szczecinie. Wystąpili 
również Jerzy Serdyński dyrektor 
Wydziału Kultury, Edukacji, Tu-
rystyki i Sportu, Renata Majewska 
doradca metodyczny Zachodnio-
pomorskiego Centrum Edukacji 
w Szczecinie i Anika Ochotnicka 
Dyrektor Departamentu Edukacji 
Komisji Nadzoru Finansowego. 
Wszyscy zgromadzeni mieli rów-
nież okazję zapoznać się z założe-
niami inicjatywy CD i DN Światło 
dla Oświaty, wyłaniającej postawy 
przedsiębiorcze w szkole, które 
przedstawiła pani Gabriela Heliń-
ska, Kierownik Ośrodka Marketin-
gu Oświatowego CD i DN w Szcze-
cinie. Z zaciekawieniem słuchano 
wystąpienia Prezesa Studenckiego 
Forum Business Center Club pana 
Gabriela Wesołowskiego, który 
zapewniał, że istnieje recepta na to 
jak zarobić pierwszy milion.

Podczas konferencji na Zamku 
Książąt Pomorskich swoje osiąg-
nięcia przedstawili uczniowie I 
LO w Nowogardzie. Reprezentanci 
szkoły to liczna grupa młodzieży 
z klasy IIc i IId. Przed publicz-
nością wystąpili: Kamil Nieradka, 
Beata Zawadzka, Marta Piaszczyk 
i Paweł Jagoda. W specjalnie na tę 
okazję przygotowanej prezentacji 
multimedialnej licealiści zawarli 
informacje o szkolnych mini-

przedsiębiorstwach, Szkolnym 
Klubie Przedsiębiorczości, uczest-
nictwie w Ogólnopolskim Dniu 
Przedsiębiorczości, Wagarach z 
Przedsiębiorczością, Konkursie 
Wiedzy o Bankach, sukcesach w 
dziedzinie ekonomii a także wielu 
innych działaniach zainicjowanych 
przez panią Barbarę Papuszkę na-
uczyciela przedsiębiorczości.

Punktem kulminacyjnym ponie-
działkowej gali było wręczenie  na-
uczycielom i dyrektorom  wyróż-
nionych placówek, Certyfikatów 
Jakości Szkoła Przedsiębiorczości. 
Wśród sześciu nagrodzonych w 
województwie zachodniopomor-
skim szkół jest  I Liceum Ogólno-
kształcące w Nowogardzie. Gra-
tulacje  z rąk organizatorów oraz 
certyfikat odebrała pani Dyrektor 
Irena Stasiewicz oraz pani Barbara 
Papuszka. 

Certyfikat jest już w szkole. Pa-
miątkowa tablica zostanie umiesz-
czona  w holu I LO. Przypomnijmy, 
że korzyści z udziału w programie 
to między  innymi przynależność 
do grona szkół, które lepiej niż 
inne dbają o swoich uczniów, przy-
gotowując ich do funkcjonowania 
w rzeczywistości oraz możliwość 
promocji szkoły i społeczności 
lokalnej w mediach lokalnych i 
ogólnopolskich.

Inf.basiula 
– opr. LMM

WKS w Długołęce
W niedzielę w Długołęce odbyła się kolejna spartakiada zorganizowana 

przez WKS.

 Nowością było prowadzenie za-
wodów przez sędziów z kwalifika-
cjami zrzeszonych w szczecińskich 
związkach sędziowskich. Wpłyneło 
to na poziom prowadzonych zawo-
dów, które odbyły się bez zbędnych 
dyskusji. ”Szczególnie chcieliśmy 
podziękować panu Adamowi Milew-
skiemu za pomoc i przyłączenie się 
do prowadzenia zawodów”- mówią 
zawodnicy.

Wśród piłkarzy najlepiej WKS 
Ostrzyca, przed WKS Wyszomierz i 
WKS Sikorki. Najlepszymi strzelcami 
turnieju piłki nożnej zostali : Maciej 
Gołdyn ( WKS Wyszomierz) oraz 
Mariusz Stachowiak (WKS Ostrzyca) 
zdobywając po 3 bramki. Turniej siat-
karzy wygrał WKS Żabowo. Drugie 
miejsce zajął WKS Sikorki a trzecie 
WKS Wierzbięcin. Najlepszymi 
zawodnikami turnieju siatkówki 
zostali wybrani Filip Zieliński( WKS 
Żabowo) oraz Mateusz Grzelak( 
WKS Sikorki).

Ponadto odbyły się zabawy i kon-
kursy dla dzieci, które przeprowadzo-
ne zostały przez  Annę Michalczuk i 
Angelikę Grygorcewicz. Mali uczest-
nicy mogli wykazać się sprawnością 
fizyczną i sprytem.

Kolejny raz na festyn zjawili się 
przedstawiciele większości kół WKS,  
którzy nawet nie biorąc udziału w 
rozgrywkach uczestniczyli w im-
prezie wspierając organizatorów. 
Jak mówi  prezes Andrzej Kania: 
„Zjawiły się wszystkie zespoły, które 
dotychczas uczestniczyły w LZS-
wskich spartakiadach. Wyjątkiem był 
zespół Wojcieszyna, który nie wiedział 
o przedsiewzięciu, którego podjęły się 
liczne sołectwa. Drzwi dla wszyst-
kich drużyn są otwarte. Zapraszamy 
również zespół z Wojcieszyna. Mam 
nadzieję, że koledzy się przyłączą do 
nas i podczas następnej imprezy, która 
odbędzie się w niedziele 18 maja i w 
Mietnie nie zabraknie nikogo”.

Impreza nie zostałaby przeprowa-
dzona tak sprawnie i dobrze przygo-
towana gdyby nie wsparcie sponso-
rów: A-Z Moto Naprawa – Marcin 
Kozielski, Warsztat Stolarski Lestor 
– Leszek Pastusiak

P.U.H. Grund-Max – Krzysztof 
Dobrowolski, Pro-Bud – Andrzej 
Kania, Wiesław Szczypior

Edyta i Agnieszka Grzeszczuk
ag

Zaprosili nas… 
…na XXXVI Ogólnopolski Turniej Tu-

rystyczno-Krajoznawczy – eliminacje 
województwa zachodiopomorskiego, 
który jest organizowany w Zespole 
Szkół Ogólnokztałcących w Nowogar-
dzie przy ul. Bohaterów Warszawy 
78.

Eliminacje rozgrywane będą w 
piątek, sobotę i niedzielę. 

W programie ciekawe konkurencje 
i konkursy.
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W obiektywie  Jana Korneluka    - Walne zebranie SM „Radosław” 

 Witamy wśród nas...

Córka Agnieszki Bartkowiak 
ur. 7.05.08 z Nowogardu

WITAMY WŚRÓD NAS...

Syn Iwony Orłowskiej 
ur. 9.05.08 z Maszkowa

Antoni syn Agnieszki i Krystiana 
ur. 8.05.08 ze Szczytna

Olaf syn Sylwi i Pawła Zubko 
ur. 8.05.08 ze Szczecina

Córka Andżeliki Kopaczewskiej 
ur. 9.05.08 z Reska

Córka Katarzyny Wilkowskiej 
ur. 11.05.08 ze Szczecina

Szczepan syn Eweliny Radosław 
ur. 11.05.08 ze Szczecina

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
1 dziecko

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców

Nowym prezesem SM „Radosław„ została wybrana (jednogłośnie) Pani Bożena Wiatr
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Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
szuka do wynajęcia od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06,  602 697 061.

Salon Budowlany REMBUD
ul. Wartcka 1 Nowogard

WIOSENNA PROMOCJA
Rabaty do 10% 

Oferujemy w atrakcyjnych cenach:
- płytki ścienne
- płytki podłogowe
- panele ścienne
- panele podłogowe już od 24 zł m kw
- kompakt + deska 197 zł
- kabina szklana + brodzik już od 800 zl

Oferujemy cały asortyment wystroju łazienek
Świadczymy usługi transportowe

Przy
jdź s

praw
dź

STOISKO Z MĘSKĄ 
ODZIEŻĄ

na ul. Wojska Polskiego 4

zaprasza
w godz. 10.00.- 18.00
soboty 10.00 - 14.00

zakupiony towar pakujemy 
także jako prezent

POLECAMY:
koszule, spodnie, bluzy, swetry, 

skarpety, bieliznę,
a także zapachy i dodatki

TOYOTA NOWOGARD
MK SP. Z O. O.

zatrudni osobę na stanowisko
GŁÓWNA   KSIĘGOWA

oferty kierować  na  adres:
kadry@toyotanowogard.pl

HURTOWNIA OGRODNICZA
Oferuje: 

drewnianą galanterię ogrodową
PROMOCJA

KORA SOSNOWA 801- 9,00 zł
Nowogard,

ul. Wojska Polskiego 54

UWAGA DZIECI!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

ORGANIZUJE OTWARTE ZAWODY 
WĘDKARSKIE DLA DZIECI 

W WIEKU DO LAT 16.

 Zawody odbędą się dnia 1 czerwca 2008 r. 
Zapisy przy Restauracji „Neptun” w dniu 
zawodów od godziny 7.30 do godz. 8.00. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma 
mieć siatkę na przechowywanie złowio-
nych ryb!

Zarząd

Zatrudnię pracownika 
w charakterze 

konsultanta i przedstawiciela 
od spraw handlowych

 i żywienia zwierząt
Wymagania:
1. Prawo jazdy (samochód)
2.Wykształcenie minimum śred-
nie (rolnicze lub zootechniczne 
– weterynaryjne)

Kontakt osobisty w Hurtowni 
CENTRAL SOYA Nowogard 

ul. Boh. Warszawy 71 
w godz. 8.00-16.00

Organizujemy kursy 
dla kierowców-operatorów 

wózków jezdniowych z napędem silnikowym (wózki widłowe)
Szczegółowe informacje i zapisy na kurs pod nr tel. 091 39 27 467

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zawiadamia wszystkich emerytów i rencistów 
uprawnionych o organizowanych imprezach w najbliższym czasie.
Maj – w dniu 28.05.2008 r. spotkanie integracyjne nad jeziorem 

(Promenada przy „domkach”). Udział własny 5 zł, poczęstu-
nek grochówka z wkładką.

Czerwiec – w dniu 3.06.2008 r. wycieczka do Kołobrzegu. Udział 
własny 15 zł od osoby (obiad zapewniony).

Lipiec – 13.07.2008 r. wycieczka – Lublin – Kazimierz Dolny i oko-
lice, powrót 18.07.2008 r. Odpłatność 260 zł od osoby.

Chętnych zapraszamy o zgłaszanie się do zarządu we wtorki od godz. 
11.00 do 13.00 oraz pod numerem tel. 091 39 21 830, 0601 750 697.

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 01.09.2008r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki. 

Podania należy składać w sekretariacie szkoły 
ul. Poniatowskiego 21, tel. 091 39 21 162.
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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.

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

GRA – DBUD
Firma z doświadczeniem

Usługi budowlane

• wznoszenie budynków
• wykończenia budynków

Tel. 607 083 872, 
091 39 20 812

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza
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NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 

60 m kw, I piętro plus garaż, centrum. 
Tel. 094 366 15 45, 784 694 158.

• Sprzedam działkę budowlaną, ul. Ogro-
dowa 25, działka nr 157/21, 787 m 
kw, uzbrojona, cena 73 tys. zł. Tel. 600 
051 961. 

• Sprzedam kawalerkę 42 m kw w cen-
trum Nowogardu, cena wywoławcza 90 
tys. zł. Tel. 693 120 148 po 18.00.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 1 
lub 2 pokojowego z kuchnią i łazienką w 
Noowgardzie lub w okolicach Nowogar-
du. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
bloku. 697 744 848.

• Sprzedam działkę w Redostowie. Tel. 
880 290 835.

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
w Olchowie. 091 39 21 454.

• Poszukuję lokalu na działalność gospo-
darczą z możliwością zamieszkania. Tel 
669 963 431.

• Mieszkanie 3 pokojowe w Nowogardzie 
pow. 62,7 m kw ul. 700 Lecia zamienię 
na mniejsze bez dopłaty też 3 pokojowe, 
niekoniecznie w Nowogardzie. Tel. 091 
39 22 857.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
516 310 809.

• Sprzedam pół bliźniaka, pow. 100 m kw, 
centrum. 506 27 23 36 po 16.00.

• Kupię garaż w pobliżu ul. Armii Krajo-
wej 51. Tel. 077 461 00 44, 605 670 643.

• Mieszkanie dwupokojowe w Dobrej 
Nowog., 40 m kw w otoczeniu zieleni, 
62 tys. zł. Tel. 889 133 882.

• Nowogard – prawa strona na wy-
jeździe na Stargard, 2 x 1,50 ha. Tel. 
502 103 432.

• Sprzedam działki rekreacyjne nad je-
ziorem w Nowogardzie pod zabudowę 
z możliwością podłączenia mediów. Tel. 
604 651 190.

• Sprzedam działkę 30 arów przy drodze 
na Stargard. Tel. 695 750 704.

• Sprzedam – stodoła murowana. Karsk 
35 A.

• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe. Tel. 505 
15 67 29.

• Sprzedam lub zamienię na dwupokojo-
we w Nowogardzie mieszkanie 100 m 
kw w Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Tel. 
661 209 252, 601 833 699.

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną, 
ul. Poniatowskiego. Tel. 608 347 107.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 5788 M KW I 
6883 M KW PRZY UL. W. REYMON-
TA I A. ASNYKA (NOWOGARD). 
603 669 427.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztu-

ki 195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Toyota Avensis, silnik 4D4, 
2 litry, rocznik 2000. Tel. 602 267 382. 
Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami letni-
mi fulda 205 55 R 15 w bdb stanie do 
mercedesa E - klasse, W - 124, 190, cena 
790 zł komplet, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 
CDTI (diesel 120 KM), 6 biegów, kolor 
bordowy metalik, rok. prod. 12.2004, 
model 2005, przebieg 98000km, bez-
wypadkowy, garażowany, książka ser-
wisowa, zadbany, nie wymaga żadnego 
wkładu finansowego. Nowe tarcze i klo-
cki hamulcowe przód i tył, wymieniony 
kompletny rozrząd, olej, filtry (kabino-
wy, oleju powietrza), płyn hamulcowy i 

chłodniczy, przegląd klimatyzacji, alufel-
gi 16” + nowe opony letnie,. Cena 49 800 
zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Skoda Octavia kombi, 1,6 
benzyna, 2000 r., cena do uzgodnienia 
oraz Ford Escort 1,8 TD kombi, cena do 
uzgodnienia. Tel. 603 03 89 44.

• Wartburg, 1991 r., silnik 1,3 Golf II, prze-
bieg 126 tys. km, aktualne ubezpieczenie 
i przegląd techniczny, stan techniczny 
bardzo dobry, dużo części zapasowych, 
cena 2500 zł – do negocjacji. Tel. 504 94 
62 95.

• Sprzedam skuter Piaggio 125 cm3, 
rok 1998, stan bdb. Tel. 504 078 763, 
601 061 176; cena 2700 zł. 

• Sprzedam Golf II, granat, 1,3 benzyna, 
1990 r. Tel. 500 266 928.

ROLNICTWO  
• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 

513 100 901.
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i woże-

nie bryczką na śluby. 607 73 98 66.
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 

603 353 789.
• Sprzedam krowy na ocieleniu, 2 – mięs-

ne, 1- mleczna. Tel. 503 310 438.
• Sprzedam zboże: owies, pszenżyto i żyto. 

0604 878 140.
• Sprzedam prosiaki oraz ziemniaki jadal-

ne. 091 39 18 307.
• Sprzedam silnik elektryczny 7,5 kW na 

wózku z włącznikiem dwubiegowym. 
Tel. 507 465 448.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Usługi budowalne, remonty, wykończe-

nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowane, stawianie ścian płyty kar-
tonowe, ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: wykop 

pod fundamenty, kable, itp. Tanio, fa-
chowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Kucharz, obsługa wesel. Tel. 
600 051 961.

• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-
wanie, hydraulikę, wycinka – przecinka 
drzew i krzewów, spulchnianie glebo-
gryzarką i zakładanie trawników. Kon-
takt tel. kom. 600 653 124.

• Przecieranie drzewa, dłużycy trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek, krokwi, 
usługi koparką, wykopy pod fundamen-
ty, kable, kanalizę, itp. Tel. 091 39 18 689, 
517 219 627.

• Docieplenia budynków. Malowanie 
wewnętrzne i zewnętrzne, kafelko-

wanie, hydraulika, elektryka, włoskie 
szpachle dekoracyjne. Tel. 609 605 621, 
697 612 803, 784 188 147, 605 168 658.

• Zespół muzyczny ACORD oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-
LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Przewozy bryczką, wesela, komunie, jaz-
da konna. 605 85 80 85.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. Ul. 
Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Auto-laweta – przewóz aut z kraju i z za-

granicy. Tel. 665 931 467.
• Usługi remontowo – budowlane – pe-

łen zakres (murowanie, szpachlowanie, 
tynkowanie, kafelkowanie, itp.). Tel.880 
690 659.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi  
dziecięcych. 66 77 84 333.

• Remonty mieszkań od a do z. Tel. 
667 435 942.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne emerytki do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barma-
na/kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 
091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Kierowca kat. B+C szuka pracy. 
692 478 465.

• Firma zatrudni mężczyzn do 28 lat. 
Zapewniamy bardzo wysokie wyna-
grodzenie, zakwaterowanie. Katowice 
– 692 896 523.

• Dwie osoby do obsługi kebaba – Pobie-
rowo, 1500 zł na rękę, od 15 czerwca do 
połowy sierpnia, zakwaterowanie + wy-
żywienie. Tel. 600 051 961.

• Mgr ekonomii specjalność Rachunko-
wość i Finanse (doświadczenie zawo-
dowe w pełnym zakresie księgowości) 
podejmie dodatkową pracę. Kontakt 
0604 552 032.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Poszukuję pracy, kobieta lat 20. 
517 847 775.

• Zatrudnię 2 młode operatywne osoby 
do ociepleń, przyuczę do zawodu. Mile 
widziane prawo jazdy. 0604 154 316.

• Zattrudnię dekarza, wymagane aktu-
alne badania lekarskie, do 45 lat. Tel. 
604 154 316.

• Szukam od września opiekunki do 1,5 
rocznej dziewczynki. Tel. 091 39 102 92, 
668 137 240.

• Poszukuję opiekunki – dzieci 7 i 11 lat. 
Tel. 091 39 25 906 po 19.00.

• Zatrudnię murarzy i pracowników do 
dociepleń. 504 595 424.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lo-
dowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 

(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysokości, 
do mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 
0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunk-
cyjne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, 
gwarancja serwisowa, ekonomiczne, 
tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe gaba-
ryty, moc 18-21 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, abru, 
gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 
446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, firmy 
niemieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., 
stojące, idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej wody w 
domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ), 
DRZWI POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z 
SZYBAMI, UŻYWANE DO MIESZ-
KANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 
513 100 901.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu w Ża-
bowie. Tel. 511 875 305.

• Sprzedam tanio manekiny sklepowe. 
665 86 11 05.

• Tanio sprzedam maszyny stolarskie, 
Nowogard, ul. Wiejska 11. Tel. 091 39 
21 186.

• W związku z likwidacją firmy sprzedam: 
przecinarka Stihl, zagęszczarka, skoczek 
i inny sprzęt. Tel. 606 879 329, 091 39 
26 824.

• Sprzedam dwie sofy dwuosobowe (100 
zł/ szt.). Tel. 0691 154 505.

• Sprzedam tanio piec do centralnego 
ogrzewania. 506 073 456.

OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131
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WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL

HURTOWNIA OGRODNICZA
Nowogard, ul. Wojska Polskiego 54 

17 maja zaprasza na
KIERMASZ MAJOWY
Tradycyjnie gwarantujemy 

grilla, napoje
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 20

Rozwiązania krzyżówki nr 18 – ŚWIĘTO LUDOWE – nadesłali:
Krystyna Piaszczyk (także 17) z Olchowa, Bo-

gumiła Urtnowska z Kulic, Maria Gortat z Czer-
mnicy, Teresa Młynarska ze Słajsina, Krystyna 
Tretiak i Maciej Mrówczyński z Maszkowa oraz z 
Nowogardu: Maria Wawreńczuk, Barbara Pakul-
ska, Jerzy Siedlecki, Halina Stefańska, Stanisława 
Pokorska, Teresa Powalska, Franciszek Palenica, 
Mirosława Rutkowska, Ryszard Gutowski, Halina 

Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Grażyna 
Kosmalska, Szczepan Falaciński, Magdalena Czu-
pryńska, Władysława Kubisz.   

Prenumeraty „DN”na czerwiec wylosowali:
- Krystyna Piaszczyk z Olchowa,
- Maciej Mrówczyński z Maszkowa,
- Maria Wawreńczuk z Nowogardu.

Gratulujemy!

Nie wytrzymał
Pewnego ranka wyszedł po mleko.
Nie ma go już lat dziesięć,
Choć w sumie – sklep niedaleko.

Na zielono
Bym nie został czarną wroną –
Dziś napiszę na zielono.
Kocham miętę i dziurawiec – tutaj kropka.
Pod niebiosa ślę swe modły,
By mnie przygarnęły jodły,
By wabiła mnie konwalia i stokrotka.
Na zielono jest weselej –
Tym nastrojem się podzielę,
Z każdym, który tylko o to mnie poprosi.
Wzrok zachwyca życie drzewka,
Por już wzrasta i marchewka,
Lada moment trzeba będzie trawkę kosić.
W chatach czas marnują kumy –
A ty bracia nie żuj gumy,
Tylko chwytaj to, czym darzy cię przyroda.
Choć maj mija – las się mai
I nie będę tego taił,
Że ma dusza jest na nowo piękna, młoda.
Z tym zielonym jest mi fajnie,
Znów oddycham w bzów ferajnie:
W dole mchy, a w górze śliczny błękit nieba.
Wkoło raźno brzęczą pszczoły,
Nastrój błogi i wesoły
I nic więcej mi do szczęścia już nie trzeba!

Savoir vivre
Do stołu się sadza,
Według pewnych zasad,
U szczytu jest władza,
Z boku niższa klasa.

Mydlana bańka
Była piękna,
Lecz życie jej zbrzydło.
Prysła! Nie dziwota –
To tylko woda i mydło.
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 12.05.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW,

 FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik więzienny
3. Magazynier
4. Robotnik budowlany
5. sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. spawacz, tokarz, 
8. Instruktor jazdy kat. B
9. Osoba do punktu optycznego
10.  osoba do obsługi sprzętu fitness
11. Kosmetyczka
12.  Asystentka ds. kadrowych
13.  Stolarz, pomocnik stolarza
14.  z-ca kierownika magazynu
15.  Ślusarz – mechanik maszyn
16.  Mechanik samochodów osobo-

wych
17. Sekretarka
18.  Barman/ka, kelner/ka, recepcjoni-

sta/ka 
19. spawacz – ślusarz
20.  Kierowca skutera – dowóz pizzy 
21.  Kierowca kat.B
22.  Pomocnik magazyniera

 OFERTY PRACY Z REJONU 
1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice),  

(Goleniów) (Węgorzyce) (Szczecin)
2. Wychowawca – terapeuta   

( Radowo – Małe )
3.   Przedstawiciel Ubezpieczeniowo 

– finansowy  
(woj. Zachodniopomorskie)

4.  Mechanik – konserwator  
(Szczecin – Dąbie)

5.  Menagera, przedstawiciel handlo-
wy ( woj.zachodniopomorskie )

6. Robotnik gospodarczy  
( Wyszomierki )

7. Operator koparki ( Wolin)
                                          
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Orzeł Trzcińsko Zdrój – Pomorzanin Nowogard 2:0 (2:0)

W Trzcińsku 
bez punktu

Pomorzanin: Marciniak – Kram (46’ Tomporowski), Nieradka, Skórniew-
ski, Lembas (60’ Dobrowolski), Ł. Marszałek, Nosek, Laszkieiwcz, Soska (55’ 
Borowik), Cyran, Gołdyn (80’ Dwojak).

Aktualna tabela:
1.  Hutnik Szczecin 26 58 48-12
2.  Vineta Wolin 26 51 49-19
3.  Piast Chociwel 26 49 35-21
4.  Polonia Płoty 26 48 47-40
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 26 44 41-40
6.  Odra Chojna 26 42 62-50
7.  Świt Skolwin 26 37 43-43
8.  Kłos Pełczyce 26 35 31-35
9.  GKS Mierzyn 25 35 40-38
10.  Stal Lipiany 26 31 36-50
11.  Mieszko Mieszkowice 26 30 34-33
12.  Kluczevia Stargard 26 28 38-41
13.  Sparta Gryfice 26 28 31-39
14.  KP II Police 26 25 30-49
15.  Arkonia Szczecin 25 24 30-37
16.  Pomorzanin Nowogard 26 7 25-73

Zawirowania pogodowe sprawiły, że 
Pomorzanin musiał ostatnio rozgrywać 
po dwa mecze tygodniowo. W końcu 
jednak wyszedł na prostą, ale nadrabianie 
zaległości zakończył bez żadnej zdobyczy 
punktowej, przegrywając w Trzcińsku 
Zdroju z tamtejszym Orłem 2:0.

Pierwsza połowa należała zdecy-
dowanie do gospodarzy i już w 18. 
minucie Orzeł wyszedł na prowadze-
nie. Po dośrodkowaniu z lewej strony 
i zamieszaniu w naszym polu karnym 
piłka spadła na piąty metr i napastnik 
miejscowych zdołał wepchnąć ją do 
siatki. Chwilę później w okolicy naszej 
bramki został faulowany zawodnik 
gospodarzy i sędzia podyktował rzut 
karny. Marciniak wyczuł jednak inten-
cje egzekutora i obronił jedenastkę., 
Jednak już w 30. minucie musiał po raz 
kolejny wyciągać piłkę z siatki. Sędzia 
podyktował rzut wolny z prawej strony 
pola karnego, zawodnik Orła wycofał 
piłkę na 16. metr do partnera i ten 
mocnym strzałem posłał ją w kierunku 
bramki. Marciniak zdołał ją sięgnąć, ale 
ta jednak wpadła do bramki.

Pomorzanin w tej odsłonie meczu 
ograniczał się do kontrataków, ale po 
żadnym z nich nie stworzył realnego 

zagrożenia pod bramką rywali.
Zupełnie inny przebieg miała druga 

połowa. Pomorzanin w końcu zaczął 
stwarzać sytuacje i dwie z nich powinny 
skończyć się bramkami. W 75. minucie 
Laszkiewicz świetnie podał do Dobro-
wolskiego, który znalazł się sam przed 
bramkarzem, ale nie wykorzystał tej 
okazji. Po chwili po rzucie wolnym i 
zamieszaniu w polu karnym Orła piłka 
trafiła w poprzeczkę i spadła tuż przed 
linią bramkową. Dopadł do niej Nosek, 
ale nie zdołał wepchnąć jej do bramki 
i mecz zakończył się dwubramkowym 
zwycięstwem miejscowych.

„Pierwsza połowę przespaliśmy, ale w 
drugiej połowie zaczęliśmy grać. Podoba-
ło mi się szczególnie końcowe trzydzieści 
minut. Myślałem, że to moi zawodnicy 
nie wytrzymają trudów spotkania, a to 
Orzeł do końca meczu musiał obawiać 
się o wynik.” – powiedział po tym spot-
kaniu trener nowogardzkiego zespołu 
Zbigniew Gumienny.

Wyniki pozostałych środkowych 
meczów: Kluczevia Stargard - GKS 
Mierzyn 3:3, Sparta Gryfice - Polonia 
Płoty 0:3.

Andrzej Garguliński

Przybywa Mieszko
W najbliższą sobotę Pomorzanin 

zmierzy się na własnym stadionie z 
Mieszkiem Mieszkowice. Meczu z tą 
drużyną w rundzie jesiennej nikt nie 
wspomina dobrze. Było to w czasie 
najbardziej burzliwej fazy konfliktu 
w nowogardzkim klubie i nasz zespół 
przegrał na wyjeździe z nienajlepiej 
wówczas notowanym rywalem aż 8:0. 
Dziś ten zespół prezentuje się nieco 
lepiej. Potrafił wywieźć w przedostat-
niej kolejce ł bezbramkowy remis z 
boiska Hutnika Szczecin. Początek 

meczu o godzinie 17.00.
Pozostałe mecze kolejki:
sobota: 17:00 Kluczevia Stargard 

- Arkonia Szczecin, 17:00 Polonia 
Płoty - Piast Chociwel, 16:00 GKS 
Mierzyn - Świt Skolwin, 16:00 Stal Li-
piany - Hutnik EKO TRAS Szczecin,

niedziela: 17:00 Kłos Pełczyce - 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój, 16:00 Vineta 
Wolin - Odra Chojna, 17:00 Sparta 
Gryfice - KP Police II.

Andrzej Garguliński

V liga juniorów

Trzy punkty 
w dwóch meczach

Świt Skolwin – Pomorzanin No-
wogard 4:2 (3:1)

Pomorzanin: Frąckowiak (46’ 
Ebert) – Skowroński, Fijałkowski, 
Wipplinger, Grzejszczak, Ogiewa, 
A. Żywica, Langner, Iwaniuk (65’ 
Bajerski), Piotrowicz, Gaik.

Bramki dla Pomorzanina: Gaik – 2.
W sobotę juniorzy Pomorzanina roz-

grywali wyjazdowe spotkanie ze Świ-
tem Skolwin ulegając rywalom 4:2.

W pierwszym kwadransie spotka-
nia gospodarze aż trzy razy pokony-
wali naszego bramkarza. W 7. minu-
cie podanie za plecy obrońców otwo-
rzyło drogę do bramki napastnikowi 
miejscowych. Pięć minut później po 
kopii tej sytuacji było już 2:0. W 15. 
minucie jeden z zawodników Świtu 
poradził sobie z dwoma obrońcami 
Pomorzanina i zdobył trzecią bramkę 
dla swojego zespołu. W 35. minucie 
po raz pierwszy trafił nasz zespół. 
Langner podał do Gaika, który mając 
przed sobą tylko bramkarza umieścił 
piłkę w siatce. W 60. minucie goście 
zdobyli bramkę kontaktową. Ebert 
dalekim wykopem uruchomił Gaika 
i ten zdobył swoją drugą bramkę. 
Marzenia o remisie zostały rozwiane 

w 90. minucie, gdy po zamieszaniu 
w polu karnym Świt zdobył bramkę 
na 4:2 i takim wynikiem skończył się 
sobotni mecz.

Orzeł Trzcińsko Zdrój – Pomo-
rzanin Nowogard 0:1 (0:0)

Pomorzanin: Baranowski – Sko-
wroński, Wipplinger, Fijałkowski, 
Grzejszczak, Ogiewa, Langner, Pio-
trowicz, A. Żywica, Gronowski (10’ 
D. Żywica), Gaik.

Bramka dla Pomorzanina: Gaik.
W środę juniorzy, podobnie jak ich 

starsi koledzy, nadrabiali zaległości i 
grali wyjazdowe spotkanie z Orłem 
Trzcińsko Zdrój.

Gra toczył się głównie w środku 
pola i do przerwy utrzymał się bez-
bramkowy remis. W 60. minucie 
czerwona kartkę ujrzał Baranowski i 
między słupkami musiał stanąć grają-
cy w obronie Fijałkowski. I właśnie on 
zapoczątkował akcję, po której padła 
jedyna bramka meczu. W 70. minucie 
posłał daleką piłkę do Gaika, który po 
minięciu zawodnika zdobył zwycię-
ską bramkę dla Pomorzanina.

Andrzej Garguliński

Młodzieżowcy Olimpii 
trenują w Wierzbięcinie
Rozpoczęły się treningi trampkarskich drużyn Olimpii Nowogard. Fre-
kwencja dopisuje. 
Treningi młodzieżowych drużyn Olimpii odbywają się w Wierzbięcinie na 
tamtejszym boisku. W poniedziałkowych zajęciach wzięło udział 45 mło-
dych piłkarzy. Zajęcia poprowadzili Paweł Kaczmarek, Gracjan Golema i 
Kamil Nieradka. Warto dodać, że dwaj ostatni w czerwcu odbędą staż tre-
nerski do Pogoni Szczecin. 
Treningi odbywają się w Wierzbięcinie gdyż właśnie tam powstaną zespoły, 
które w sezonie 2008/2009 wystartują w oficjalnych rozgrywkach Zachod-
niopomorskiego Związku Piłki Nożnej. 
Treningi odbywają się w poniedziałki oraz w czwartki o godzinie 16. Działa-
cze serdecznie zapraszają miejscową i okoliczną młodzież.

Andrzej Garguliński
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BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

• 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•

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
• doświadczenie zawodowe 3 lata na  
stanowisku  kierownika magazynu
• umiejętność organizacji pracy 
własnej i podległego zespołu
• wykształcenie  wyższe
• zaświadczenie o niekaralności
• uprawnienia na wózki jezdniowe
Oferujemy: • stabilne zatrudnienie 
w rozwijającej się firmie
• atrakcyjne warunki pracy i płacy

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 zatrudni 
KIEROWNIKA  MAGAZYNU 

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
• wykształcenie wyższe • bardzo 
dobra organizacja pracy, 
• dokładność • doświadczenia w 
pracy biurowej • obsługa kom-
putera i urządzeń biurowych • 
prawo jazdy kat. B • biegłość w 
obsłudze pakietu programów Mi-
crosoft Office • umiejętność pracy 
w zespole.
Oferujemy: • stabilne zatrudnienie 
w rozwijającej się firmie

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 ZATRUDNI SEKRETARKĘ 

Informujemy, że   

20 maja 2008 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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 Cena 1,20 zł

czytaj na s. 3

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

R E D A K C J A 
e-mail: dziennik@domjudy.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Rozkopana Ogrodowa

REKLAMAREKLAMA REKLAMA

Areszt 
za rozbój

czytaj na s. 2

Kostka granitowa
+akcesoria

Mac-Mar Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 71 

tel. 0 511 267 991
tel/fax. 091 392 01 68

I inne bolączki nowogardzian

czytaj na s. 4

Odbudowa 
kościoła 
w Błądkowie 

czytaj na s. 5

Ścieki do rzeki
czytaj na s. 3

Echa Ekofil-
mu- wywiad 
z rzeźbiarzem
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KALENDARIUM
20 MAJA
Imieniny:  Aleksander, Aste-
riusz, Anastazy, Bazyli, Bernar-
dyn, Bromir, Bronimir, Broni-
sąd, Elfryda, Karol, Kolumba, 
Rymwid, Saturnina, Taleleusz, 
Teodor i Wiktoria. 
• 1943 - II wojna światowa: 
Szare Szeregi przeprowadziły 
pod Celestynowem udaną 
akcję odbicia więźniów trans-
portowanych do Auschwitz. 
• 1944 - II wojna światowa: 

patrol AK odnalazł nad Bu-
giem niewybuch niemieckiej 
rakiety V-2.

21 MAJA
Imieniny:  Antioch, Donat, 
Jan Nepomucen, Polieukt, 
Przecława, Rycheza, Ryksa, Se-
kundyn, Serapion, Synezjusz, 
Teobald, Tymoteusz, Wiktor i 
Wszemir. 
• 1921 - Rozpoczęły się zacięte 
walki o Górę św. Anny, pod-
czas III powstania śląskiego.

22 MAJA
Imieniny: Amanda, Dorian, 
Emil, Fulko, Helena, Jan, Julia, 
Krzesisława, Marcjan, Piotr, 
Roma, Roman, Ryta, Wiesław, 
Wiesława i Wisława. 
• 1995 - Z jednodniową piel-
grzymką do Polski przybył 
papież Jan Paweł II, odprawił 
mszę w Skoczowie i uczestni-
czył w krótkich spotkaniach 
z wiernymi w Bielsku-Białej i 
Żywcu. 
• Boże Ciało

Kronika policyjna 

REKLAMA

Opłaty wędkarskie 
PZW Tęczak 

są przyjmowane 
w sklepie wędkarskim

“Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 

w godz. 
10.00 - 18.00

REKLAMA

UWAGA DZIECI!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

ORGANIZUJE OTWARTE ZAWODY 
WĘDKARSKIE DLA DZIECI 

W WIEKU DO LAT 16.

 Zawody odbędą się dnia 1 czerwca 2008 r. 
Zapisy przy Restauracji „Neptun” w dniu 
zawodów od godziny 7.30 do godz. 8.00. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma 
mieć siatkę na przechowywanie złowio-
nych ryb!

Zarząd

Gorące podziękowania 
za odnalezienie suczki 

asp. Arkadiuszowi Puchowi 
i mł. asp. Tomaszowi 

Prochowskiemu 
składa właścicielka i Lucky

PODZIĘKOWANIA

We wtorek nad ranem zgło-
szono w Osinie kradzież sa-
mochodu volkswagen golf  rok 
produkcji 1997. Auto wkrótce 
odnaleziono niemal kompletne. 
Brakowało tylko zupełnie nowe-
go akumulatora. 
Kilka godzin później, w Czer-

mnicy  zgłoszono kradzież sa-
mochodu marki suzuki. To auto 
również udało się odnaleźć i 
również nie kompletne. Brako-
wało akumulatora i środków 
ochrony roślin. Właściciel osza-
cował swoje straty na 500 zł.
W piątek około godziny 15.00 

do znajdującego się w sklepie 
„Biedronka” stoiska z biżuterią 
podeszły dwie osoby. Jedna za-
gadywała ekspedientkę, druga w 

tym czasie usiłowała wyjąć złoto. 
Gdy sprzedawczyni się zorien-
towała wyrwała częściowo już 
schowany łańcuszek. Podczas 
szarpaniny kobieta ucierpiała 
doznając złamani obojczyka. 
Udało jej się jednak zatrzymać 
jedną ze sprawczyń próby kra-
dzieży. Personalia towarzyszące-
go jej mężczyzny są już znane i 
trwają jego poszukiwania.
W niedzielę zgłoszono kra-

dzież torebki w Restauracji 
„Przystań”, w której poza do-
kumentami znajdowały się pie-
niądze i karty bankomatowe. 
Sprawca został opisany i kilka 
godzin później zatrzymany. Po 
wytrzeźwieniu przyznał się do 
winy i wkrótce stanie przed Są-

dem Grodzkim.
Jadący drogą Wierzbięcin – Do-

bra kierowca zauważył na wyso-
kości Osowa mężczyzn, którzy 
na jego widok zaczęli uciekać. 
O wszystkim powiadomił poli-
cję. Gdy na miejsce przybył pa-
trol zauważył wykopane doły a 
na ich dnie kabel przygotowany 
do wyciągnięcia. Wezwany pies 
tropiący doprowadził ich do sa-
mochodu, w którym znajdował 
się, mieszkaniec Szczecina. Nie 
przyznał się on do winy tłuma-
cząc się że po prostu odpoczy-
wa.

ag

Areszt za rozbój
Decyzją Sądu Rejonowego w Goleniowie 23-letni Marcin Z. trafił na 

trzy miesiące do aresztu. Postawiono mu zarzuty dokonania rozboju oraz 
przywłaszczenia mienia. Grozi mu za to kara kilkunastu lat pozbawienia 
wolności.

Do rozboju doszło kilka dni temu 
na drodze między Nowogardem a 
Glickiem. Marcin Z. pobił wówczas 
dotkliwie 46-letniego mężczyznę 
zadając mu ciosy nogami po całym 
ciele a następnie zabrał telefon ko-
mórkowy marki Nokia. Policjanci 
po złożeniu zawiadomienia przez po-
krzywdzonego jeszcze w tym samym 
dniu zatrzymali podejrzanego. To nie 
był jego jedyny wyczyn. W marcu na 

ulicy Warszawskiej dokonał również 
przywłaszczenia cudzego telefonu 
komórkowego marki LG KG 800.

Sprawca jest bardzo dobrze znany 
nowogardzkim policjantom. Był już 
karany za przestępstwa kryminalne i 
odsiadywał kilkuletni wyrok. Aktual-
nie podejrzany przebywa w Zakładzie 
Karnym w Goleniowie gdzie oczekuje 
na rozprawę sądową.

ag

Dziecko 
uratowane

Być może dzięki czujności sąsia-
dów i szybkiej akcji policji udało się 
uratować życie dwutygodniowego 
dziecka.

W czwartek policjanci zostali 
powiadomieni przez mieszkańców 
jednej z nowogardzkich ulic, że jed-
na z ich sąsiadek, matka dwutygo-
dniowego dziecka nie daje rady się 
nim zajmować. Gdy funkcjonariu-
sze zjawili się we wskazanym domu 
zastali tam warunki, w których 
małe dziecko nie powinno prze-
bywać. Powiadomili o wszystkim 
stosowne instytucje i za zgodą mat-
ki, która przyznała się do choroby 
psychicznej, przewieźli dziecko do 
nowogardzkiego szpitala.

„Godna pochwały jest postawa 
sąsiadów, którzy zauważyli problem 
i zgłosili go jakiejkolwiek instytucji, 
w tym przypadku policji. Być może 
dzięki temu uratowali życie tego 
dziecka.” - powiedział zastępca 
komendanta Komisariatu Policji 
w Nowogardzie komisarz Leszek 
Nowak.                                        ag

Znaleziono 
klucze

Do odebrania w redakcji zgubiony 
pęk kluczy do jednej z firm.
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„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II
Szkoła Podstawowa nr 4 

w Nowogardzie pragnie serdecznie podziękować:
- Pani Karinie Czernickiej
- Panu Markowi Kowalczyk
- Pani Renacie Brzost
- Zarządowi Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Nowogardzie
- PCK – Oddział Nowogard

oraz pozostałym anonimowym darczyńcom za otwartość serca 
i pomoc finansową w spełnieniu marzeń naszej uczennicy.

SP nr 4

PODZIĘKOWANIA

Czytelnicy proszą
o interwencję
Każdego dnia odbieramy telefony od zdenerwowanych Czytelników 
nieobojętnych na wszelkie bolączki jakie dotykają mieszkańców. Ostatnio 
poruszane problemy uważamy za bardzo ważne i pilne, dlatego publikuje-
my je na eksponowanym miejscu „DN”.

Rozkopana Ogrodowa
Problemy z budową nowej nawierzchni ulicy Ogrodowej znane są od lat. W 

końcu miasto podjęło problem i w wyniku przetargu rozpoczęto inwestycję. 
Radość mieszkanców nie trwała długo – budowlańcy rozkopali drogę i … 
zeszli z placu budowy. Kiedy wrócą? Mieszkańcy przeżywają koszmar, jezdnia 
na połowie długości jest wyłączona z ruchu!

Gdzie te place zabaw panie Szpilkowski?
W kampanii wyborczej i w pierwszym roku „rajcowania” radny Szpilkowski 

obiecywał nam nowoczesne place zabaw. A to przy ul. Kowalskiej, a to na 
każdym osiedlu, a to na plaży i obok plaży… Potem rozpoczął walkę z panem 
Kowalskim (czym ten chłop zasłużył na nagonkę?) i w efekcie plaża znalazła 
się we władaniu miasta i roboty ruszyły. Jest pięknie to prawda tylko, że tak 
samo jak za Kowalskiego – posprzątano, nawieziono piasku i …pozbawiono 
nadzoru. Teraz grupy młodzieńców rządzą tam niepodzielnie, a mamusie z 
małymi dziećmi siedzą na ławkach przy pustym placu. Tu pytanie – ile to 
już miasto wpompowało w tę „bezpłatną” plażę? Jedne mamy (bogatsze) 
przyprowadzają dzieci z rowerkemi i hulajnogami i mają spokój – dzieci 
wyżywają się na dróżkach i na alejkach. Inne mamy (te mniej zasobne) 
mogą oferować swoim pociechom co najwyżej … własne kolana – dzieci 
nie mają czym i w czym się bawić, w dodatku przeżywają rodzaj dziecięcego 
upokorzenia – dlaczego nie mam rowerka? Apeluję do radnych – spełnijcie 
obietnice, postawcie chociaż piaskownicę i karuzelę koło boiska na placu 
Szarych Szeregów!

Centrala Nasienna – kiełkuje nieszczęście!
Budynek po byłej Centrali Nasiennej przy ul. Bema obraca się w ruinę. 

Kto dopuścił się takich zaniedbań? Mnie, codziennie przechodzącej koło 
tego obiektu bardziej interesuje bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Obiekt 
opuszczony to doskonałe miejsce do zabaw i innych uciech. Czy ktoś zapo-
biegnie nieszczęściu dopóki jeszcze nic się nie wydarzyło?

Osowo  – znowu szambo na podwórku!
Problemy z odprowadzaniem tego co zwykle spływa kanalizacją w Osowie 

znane są od lat. Ostatni opad deszczu znowu przypomniał starą historię, 
która niestety powtarza się. Czytelniczka alarmuje – nie mogę wyjść z domu 
– wszędzie pospolity kał i materiały higieniczne do intymnych części ciała. 
W dodatku słoneczko i parujące przenikliwe zapachy. Może ktoś z UM 
przyjedzie na inhalację?

Ze spokojem wysłuchał LMM 

PS.Czytaj również „Płyną ścieki do rzeki”

Płyną ścieki 
do rzeki

W Wołowcu ścieki bytowe płyną do rzeki. Część mieszkańców zdecydo-
wała się na poinformowanie o wszystkim urzędników, lecz długo nie mogli 
doczekać się z ich strony żadnej reakcji.

Ścieki wypływają z kilkunastu domostw i trafiają do rzeki Rutki, a dalej 
do Regi. 

„Kiedyś pływało tu wiele gatunków ryb, można było nawet trafić na pstrąga. 
Dziś wśród śmieci można złapać, co najwyżej ciernika” – mówi pragnący za-
chować anonimowość mieszkaniec tej małej miejscowości. To on o wszystkim 
poinformował zajmującą się ochroną środowiska Lokalną Agendę’21 w No-
wogardzie. Jej pracownicy zasłaniają się problemami kadrowymi zapewnia-
jąc, że sprawą się zajęli. Uczynili to jednak nieskutecznie, gdyż ścieki nadal 
trafiały do rzeki. Jednak po naszej interwencji obiecali sprawie przyjrzeć się 
ponownie. Jak zapewnił nas Tadeusz Fiejdasz zostaną tam posłani ponownie 
pracownicy kierowanego przez niego Wydziału Ochrony Środowiska i do-
kładnie zbadają sprawę. 

tekst i foto ag
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Echa Ekofilmu

Zbigniew Jankowski – rzeźbiarz
Święto Ludowe w Nowogardzie

Wyróżnienia dla nowogardzkich 
zespołów!

„Wesoła Ferajna” i „Kapela Rycha” laureatami Przeglądu Ludowych Ze-
społów Obrzędowych, który był jednym z ważniejszych punktów programu 
Święta Ludowego.

Święto Powiatowe było nadzwyczaj udane. Dopisało wszystko – wymarzo-
na słoneczna aura majowa, liczni mieszkańcy i dostojni goście z mającym 
nowogardzkie korzenie dr Maciejem Trzeciakiem wiceministrem Ochrony 
Środowiska i Głównym Konserwatorem Przyrody  na czele. Wkomponowa-
nie przez organizatorów do programu plenerowe występy zespołów ludowych 
w ramach przeglądu pn. „Nasza tradycja zachodniopomorska” zaliczam do 
przysłowiowego „strzału w dziesiątkę”.

Rzeźbi w drewnie, członek grupy „Jantar”, bardzo fajny człowiek…
To właśnie pan Zbigniew wraz z grupą „Jantar” przez pierwsze trzy festi-

walowe dni okupował centralny plac miasta co było widać i słychać.  Poprze-
bierani za piastowskich wojów młodzi ludzie każdego popołudnia staczali 
brawurowe pojedynki na miecze, tudzież inne militaria ku uciesze najmłod-
szych widzów. Czynne były stoiska ze słowiańskim jadłem i stylizowanymi 
pamiątkami z tamtej epoki. Na jednym ze stoisk brylował mój rozmówca.

Mówi o sobie: Jestem snycerzem, 
rzeźbię w drewnie od 30 lat, żyję z tego, 
to jest mój zawód.

Pochodzę z Dolnego Śląska, jeszcze 
z Polkowic, bo moim marzeniem jest 
właśnie zamienić mieszkanie na domek 
na wsi. Po prostu lubię być blisko natury, 
blisko drewna w którym tworzę. W tak 
zwaną „archeologię żywą” bawię się od 
10 lat. Jest to trochę sposób na życie i 
promocja mojej sztuki. Coś tam zawsze 
się sprzeda.W zasadzie żyję z dużych 
rzeźb plenerowych. Jak nie ma promocji 
to nie ma sprzedaży, bo trudno sprzedać 
rzeźbe o wysokości 3-4 metry. Już nie 
chodzi nawet o pieniądze tylko jak ją  
pokazać, wyeksponować?

Kiedy odkryłeś w sobie artystyczne 
talenty?

W zasadzie rzeźbiarzem to się czło-
wiek rodzi. Już jako mały człowieczek-
bawiłem się rysunkami, plasteliną, bo 
do drewna trzeba dorosnąć. Pierwsze 
prace wykonałem mając lat 15. Moje 
wykształcenie jest właściwe techniczno-
górnicze, ale mam też dyplomy rzemiosła 
artystycznego. Kiedyś, jak była jeszcze 
nasza „ kochana komuna”, żeby mieć 
możliwości sprzedaży moich rzeźb mu-
siałem mieć odpowiednie papiery i zdać 
egzamin, dlatego jestem czeladnikiem 
snycerstwa.

Da się wyżyć ze sztuki?
Jak się nie jest za bardzo pazernym 

na pieniądze to można. Tyle, że cienko.
Zarabia się w granicach 2 – 4 tysiące mie-
sięcznie. Trzeba utrzymać co najmniej 2 
samochody. Mam starego busa do prze-
wozu rzeźb, materiałow itp., oraz osobo-
wy dla wygody. Teraz to standard.

Widzę po stroju, że upodobniłeś 
się do człowieka wczesnego średnio-
wiecza?

To jest grupa „Jantar” z Poznania i 
jestem z nią związany od roku. Jeżdżą 
po różnych festiwalach w Polsce, a ja 
jestem idywidualistą i nie we wszystkich 
pokazach biorę udział.

W ubiegłym roku na tzw.wojnach i 

zgrupowaniach byłem 11 razy. Uczestni-
czyłem w naprawdę wspaniałej imprezie 
pn.”Oblężenie Malborka”. To trzeba 
zobaczyć, tego się nie da opisać. Moim 
zdaniem jest to najładniejsza insceniza-
cja w Polsce.

Jakie są Twoje wrażenia z pobytu na 
naszym ekologicznym festiwalu?

Jestem w Nowogardzie po raz pierwszy. 
Usytuowano nas w samym centrum mia-
sta na betonie. Słońce praży. Trochę mi to 
pasuje jak świni siodlo. Ludzie generalnie 
są w porządku.

Raz tylko mieliśmy drobny kłopot 
z grupą pijanych nastolatków, którzy 
za wszelką cenę chcieli podpalić słomę 
koło namiotu- obyło się bez zwad – dali 
sobie wyperswadować ten piromański 
zamiar. Myślę, że daliśmy młodym i 
starszym trochę wiedzy historycznej. Jak 
w każym mieście tak i u was jest trochę 
„moherowych beretów”, bo jak zobaczyli 
rzeźbę diabła to uznali mnie za satanistę. 
Chrystusa i anioła nie zauważyli (tu 
rzeźbiarz się śmieje!).

Ale wiem, że tacy ludzie nigdy nie są 
zadowoleni. Muszą jednak być potrzebni, 
bo inaczej Pan Bóg by ich nie stworzył. 

A jakie było zainteresowanie jadłem 
słowiańskim?

Parę osób próbowało kosztować, ale 
generalnie nie za bardzo.Mieliśmy fajne 
rzeczy, bo i ogóry na miodzie, żeberka na 
kapuście i podpłomyki, czyli taką staro-
polską pizzę z czosnkiem i  kawałeczkiem 
warzywka np. cebulki lub pomidora. 
Dzieci jadły chetnie, ale dorośli patrzyli 
na nas jak na brudasów.

Sprzedałeś jakąś swoją pracę?
Parę drobiazgów po 20 lub 30 złotych, 

a rozdałem rzeźby za około 300 złotych. 
Stwierdzam brak zainteresowania, albo 
ludzie zobojętnieli albo nie mają pienię-
dzy. A może i jedno i drugie?Poza tym 
nie jest to impreza handlowa. Fakt, że 
miasto refunduje nam koszty pobytu, ale 
profitów nie mamy żadnych.

Co chciałbyś powiedzieć na koniec 
tak miłej pogawędki? Może być coś 
wesołego…

Proszę bardzo.No to wesołych świąt! 
Mam 50 lat i myślę, że jeszcze pożyję w 
takim zdrowiu, w takim klimacie jakieś 
10, 20 lat.

Życzę Ci nieco dłużej i dziękuję za 
rozmowę.

Rozmawiał w dniu 7 maja 2008 r. 
Marian A. Frydryk

Foto autora

W przeglądzie udział wzięło 6 zespo-
łów z województwa zachodniopomor-
skiego (2 wystąpiły poza konkursem), 
które przez bite 3 godziny (od 15.00 do 
18.00) znakomicie bawiły nowogardz-
ką publiczność. Byłem, słuchałem i 
potwierdzam.

Jury przewodniczył dr Bogdan Mat-
ławski adiunkt na Międzywydziałowym 
Centrum Nauk Humanistycznych 
Akademii Rolniczej w Szczecinie, 
wybitny znawca folkloru i kultury wsi 
Pomorza Zachodniego. Dokonując 
reasume przeglądu wykazał się dużym 
poczuciem humoru, za co otrzymał za-
służone brawa od zespołów i widowni. 
Demokratycznie, przy ocenie zespołów 
nie zastosowano tradycyjnego podziału 
na kolejność miejsc.

- w kategorii Teatr Ludowy tytuł 
laureata otrzymał zespół „Wesoła Feraj-
na” z Nowogardzkiego Domu Kultury 
kierowany przez Barbarę Źróbek.

- w kategorii Teatr Obrzędowy laure-
atami ex aequo zostały zespoły „Kapela 
Rycha” z Nowogardu kierowana przez 
Ryszarda Zagórskiego i „Stepniczanie” 
ze Stepnicy.

- w kategorii Zespoły Śpiewacze tytuł 
laureata przypadł „Wełtyniankom” z 
Wełtynia i zespołowi „Kalina” z Ko-
bylanki. Wyróżnienie otrzymał zespół 
„Leszczyna” z Pęcerzyna.

Ku wielkiemu zadowoleniu i zasko-
czeniu każdy zespół otrzymał skromną 
nagrodę pieniężną ufundowaną przez 
Burmistrza Nowogardu.

Na szczególną uwagę zasługuje pro-
gram zaprezentowany przez „Wesołą 
Ferajnę”, której „dobrym duszkiem” jest 
Barbara Źróbek. Właśnie ona wspólnie 

z Andrzejem Przybyszem wymyśliła 
scenariusz do widowiska „Magiel 
Nowogardzki”. Okazuje się, że prosty 
pomysł jest zawsze najlepszy. Przy 
maglu (oryginalnym zresztą) spotykają 
się: Niemka autochtonka, repatriantka 
ze Wschodu i Żydówka, aby dać upust 
swoim cietym językom. Sekundują im 
mieszkańcy – taki konglomerat małej 
społeczności zamieszkałej na Ziemiach 
Zachodnich po 1945 roku. Całość ład-
nie się komponuje  - czytelna i wyrazi-
sta konstrukcja poszczególnych postaci, 
brak sztuczności, potoczny, soczysty 
język, znane i lubiane piosenki (także 
te frontowe z repertuaru Ireny Szody), 
rozbrykane dzieci, klatki z kanarkami, 
itp. I odtwórcy i widzowie bawią się 
autentycznie, a to jest najważniejsze.

Warto nadmienić, że wszyscy człon-
kowie „Wesołej Ferajny” to „młodzież” 
z Polskiego Związku Emerytów i Ren-
cistów i że niektórzy z nich dojeżdżają 
z Gostomina i Wyszomierza.

Role dziecięce grali członkowie 
zespołu tanecznego Daga działającego 
w NDK.

Świat jest odrobinę jaśniejszy gdy 
jeszcze są na nim ludzie którym chce 
się chcieć!

Marian A. Frydryk
Foto autora i J.Korneluka

Post scriptum
Jury jednogłośnie stwierdziło, że 

Przegląd Zespołów Obrzędowych w 
Nowogardzie stanowi istotny element 
budowania tożsamości kulturowej 
mieszkańców Pomorza Zachodniego 
i ważny krok w upowszechnianiu i 
utrwalaniu kultury pomorskiej.
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Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie 

Ogłasza  przetarg 
nieograniczony  na dzierżawę:

4 lokali użytkowych zlokalizowanych 
na terenie ZBK Nowogard przy ul. 700- Lecia 14. 

Lokal użytkowy Nr 1 
Powierzchnia użytkowa 186.00 m 2 na okres do 6 lat.
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu ustala się na 
4 zł. Postąpienie przetargowe wynosi 0.50 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 2723,04 zł 
(3x czynsz miesięczny wg stawki wywoławczej + 22% VAT).

Lokal  użytkowy Nr 2 
 Powierzchnia użytkowa 76 m2 na okres do 6 lat.                             
Cenę wywoławczą stawki czynszu za 1 m 2 ustala się na 4 zł. Postąpienie 
przetargowe wynosi 0.50 zł.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 1112,64 
zł.(3x czynsz miesięczny wg stawki wywoławczej + 22% VAT) .
Lokal użytkowy wymaga wykonania remontu dachu. 

Lokal użytkowy Nr 3

Powierzchnia użytkowa 142.44 m2 na okres  do 6 lat.

Cenę wywoławcza stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni lokalu ustala się 
na 3.00 zł. Postąpienie przetargowe wynosi 0.50 zł.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 1563,99 
(trzymiesięczny czynsz wg stawki wywoławczej + 22% VAT).

Lokal użytkowy wymaga wykonania remontu dachu.

Lokal użytkowy Nr 4

Powierzchnia użytkowa – 138.50 m2 na okres do 6 lat.

Cenę wywoławczą stawki czynszu  za 1 m 2 ustala się  na 4 zł.  Postąpienie 
przetargowe wynosi  0.50 zł. Przystępujący do przetargu winni wpłacić 
wadium w wysokości 2027,64 zł (trzymiesięczny czynsz   wg stawki 
wywoławczej + 22% VAT).

Wadium należy wpłacić na rachunek w PKO S.A I O/Nowogard nr 12 
12 40 38 84 1111 0000 42 09 23 82 najpóźniej do dnia 3.06.2008 r. 

Osoby przystępujące do przetargu winny mieć uregulowane zobowiązania 
finansowe wobec wynajmującego (ZBK).
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie w całości za-
liczone 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 04.06.2008 r. o godzinie 9ºº w budynku ZBK 
w Nowogardzie ul.700-Lecia 14 –świetlica. 
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną. Najemca zobowiązany bę-
dzie do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wywozu nieczy-
stości stałych, podatku od nieruchomości, niezależnie od płacenia czynszu 
najmu z 22% podatkiem VAT. 

Lokal można oglądać od 2.06.2008 r. do 3.06.2008 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 uzasadnione przyczyny. 

Nowogard dnia 19.05.2008 r. 
    Kierownik ZBK

                                                                      Wiesław Kaliszewski

REKLAMA

Odbudowują kościół
Mieszkańcy Błądkowa chcą odbudować spalony w 1946 roku kościół, z któ-
rego została tylko zbudowana pod koniec XIX wieku ceglana wieża. Jak 
zwykle potrzeba tylko pieniędzy i to stosunkowo niedużych.Pierwsze pró-
by odbudowy świątyni podjęte były w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia. 

„Około trzydziestu lat temu miesz-
kańcy Błądkowa złożyli się na odbu-
dowę tego kościoła. Kupili materiał, 
nazbierali pieniędzy, ale to były czasy 
komuny i nie dostali pozwolenia. To 
wszystko leżało, niszczało i przepad-
ło. Później żaden z księży nie chciał 
się tym zająć.”  – mówi Elżbieta Ba-
luś, jedna z inicjatorek odbudowy.
Kościół położony jest niezwykle ma-
lowniczo, na wzgórzu i aż się prosi 
by go odbudować, tym bardziej, że 
msze święte odbywają się w zaadap-
towanym na kaplicę budynku po-
pegeerowskim. Po odbudowie sala 
ta mogłaby pełnić funkcję świetlicy, 
na brak której narzekają mieszkańcy 
Błądkowa. Przedstawiciele miesz-
kańców spotkali się już z konserwa-
torem zabytków, który skontaktował 
ich z projektantem mającym gotową 

dokumentację odbudowy takiego 
samego kościoła. Ta jednak kosztuje 
24.400 zł. Jeśli udałoby się go szybko 
zakupić to już w listopadzie można 
by pozyskać fundusze na ten cel z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jako wkład własny 
potraktowany byłby właśnie pro-
jekt techniczny. Do tego mieszkań-
cy zwożą kamienie niezbędne do 
odbudowy, zakupują cegłę, drewno 
oraz oferują swą pracę.
Cały misterny plan rozbija się jed-
nak o te pieniądze. Proboszcz parafii 
św. Klary w Dobrej założył specjal-
ne konto, na które można wpłacać 
pieniądze.  Oto jego numer: 79 9375 
1041 5502 4035 2000 0020 w tytu-
le wpłaty należy wpisać: kościół w 
Błądkowie.

ag
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W obiektywie  Jana Korneluka

- Rysuje w moim pamiętniku 

Hazard czy rozrywka?

Salon gier w Nowogardzie
Na stronie internetowej Urzędu Miasta można przeczytać lakoniczny komu-

nikat o następującej treści: „Rada Miejska w Nowogardzie będzie opiniowała 
wnioski w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach na terenie gminy 
Nowogard - zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach 
i zakładach wzajemnych ( Dz. U z 2004r. Nr 4, poz. 27 ze zm. ) W związku z 
powyższym zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem dzia-
łalności w tej branży do składania ofert w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
Plac Wolności 1, lub w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy”. 

Komunikat zrodził się po tym jak 
do Urzędu Miasta wpłynęło pismo od  
Estrady Polskiej sp. z o.o. z Opola z wnio-
skiem o pozytywne zaopiniowanie 

wniosku o lokalizację w naszym mie-
ście przy ul. 3 Maja 13 Salonu Gier na 
Automatach.

Przedstawiamy Państwu obszerne 
fragmenty tego pisma:

„ESTRADA POLSKA pragnie przy-
bliżyć  władzom samorządowym miasta 
Nowogard specyfikę prowadzonej od 
ponad 14 lat działalności. ESTRADA 
jest podmiotem legalnie działającym na 
rynku gier, działalność swą prowadzi 
- na postawie decyzji zezwoleń  Ministra 
Finansów na terenie całego kraju. 

Jest to działalność objęta szczególnym 
podatkiem liniowym zwanym podat-
kiem od gier ustalonym w najwyższym w 
kraju wymiarze 45% płatnym w Urzędzie 
Skarbowym miejsca działania salonu, 
w tym przypadku we właściwym dla 
miasta Nowogard Urzędzie Skarbowym. 

Nad prawidłowością działania salonu 
oprócz innych organów podatkowych 
czuwają również Urzędy Celne, gdyż 
ta działalność objęta jest szczególnym 
nadzorem podatkowym i każdy salon 
gier codziennie składa pisemne raporty 
na urzędowych drukach. Automaty, w 
którye wyposażony jest salon są do-
puszczone do działania po technicznej 
homologacji i zarejestrowaniu przez 
Ministra Finansów oraz zaplombowaniu 
przez właściwy Urząd Celny. Automaty 
rejestrują każdą transakcję/grę/ na 
zasadzie kasy fiskalnej. Uczestników 
gier mogą obsługiwać tylko pracownicy 
posiadający odpowiednie świadectwa 
zawodowe wydane przez Ministra Fi-
nansów w sposób zgodny z przepisami i 
regulaminem gier zatwierdzonym przez 
Ministra Finansów. W salonie będzie 
zatrudnionych co najmniej 12 pracow-
ników spośród mieszkańców miasta. 
Powyższe wskazuje, że legalna dzia-
łalność w zakresie gier na automatach 

jest kosztowna, wymaga od podmiotów 
prowadzących tę działalność dużych 
nakładów, ale gwarantuje skarbowi 
państwa rzetelność w odprowadzaniu 
podatków i stanowi najlepszą przeciw-
wagę dla uprawiania nielegalnego ha-
zardu i rozwoju szarej strefy. Do legalnie 
działających salonów Estrady mają wstęp 
tylko i wyłącznie dorośli powyżej osiem-
nastego roku życia. Wszystkie salony 
Estrady są całodobowo, wszechstronnie 
monitorowane przez wyspecjalizowane 
miejscowe agencje ochrony. Działalność 
salonów jest nieuciążliwa społecznie, 
klienci salonu nie przyczyniają się do 
zakłócania spokoju i porządku publicz-
nego, ponieważ do salonu mają wstęp 
tylko osoby trzeźwe.

ESTRADA oprócz tego szczegól-
nego podatku od gier płaci również 
wszystkie inne podatki obowiązujące 
podmioty gospodarcze działające w 
Polsce. ESTRADA POLSKA przeznacza 
znaczne środki finansowe na wspieranie 
kultury i dziedzictwa narodowego. Pro-
wadzi również działalność kulturalno-
artystyczną. 

Dotowała wiele imprez artystycznych, 
szczególnie tych niekomercyjnych, 
od festiwali Pieśni Religijnych w Czę-
stochowie, festiwali piosenek Janusza 
Gniatkowskiego, wspieranie imprez 
artystycznych typu „Święta Muzyki” 
po wielkie imprezy krajowych festiwali, 
dotowała nagrania niekomercyjnej mu-
zyki poważnej, Teatr Mroku w Łodzi, 
teatr EKO w Opolu, wspierała finansowo 
Fundację Norwidowską Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Ośrodek 
Promocji Kultury GAUDE MATER, 
remont dachu na zabytkowym (klasa 
0) Klasztorze Ojców Franciszkanów 
w Opolu (miejsce pochówku Piastów 
Śląskich), Zamku Piastów w Brzegu, 
Pałacu w Łańcucie, budowę pomnika 
Jana Pawła II w Chełmie. Wspierała 
również mniej popularne na rynku 
księgarskim wydawnictwa książkowe 
- poezje, fundowała stypendia młodym 
talentom, a także wspomagała finanso-
wo Polski Komitet Narodowy UNICEF. 
Związki Spółki z kulturą wynikają z 
faktu, że część wspólników Spółki to 
prywatne bądź samorządowe instytucje 
artystyczne, co jest gwarancją wspierania 
kultury polskiej. .

ESTRADA POLSKA będzie się rów-
nież przyczyniała do popierania inicja-
tyw kulturalno-artystycznych w Nowo-
gardzie. Wobec powyższego ESTRADA 
POLSKA Spółka z o.o. wnosi jak na wstę-
pie wniosku o pozytywne zaopiniowanie 
lokalizacji salonu gier na automatach w 
Nowogardzie przy ul. 3-go Maja 13”.

Jakby nie mówić oferta brzmi zachęca-
jąco – nowe miejsca pracy , dodatkowe 
wpływy podatkowe, promocja miasta i 
sponsor ing. Firma  Estrada Polska in-
formuje, że działa już na naszym terenie  
- najbliżej w Szczecinie i w Szczecinku. 
Mam nadzieję, że radni przed podjeciem 
ostatecznej decyzji zasięgną opinii u 
źródła.- np. u władz Szczecinka.

Lesław M. Marek

- Pan Stanisław Śliskowski Przewodniczący Jury Ekofilmu 2008
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

Po VI wystawie twórczości 
nieprofesjonalnej... 
10 maja 2008r. już po raz szósty organizowaliśmy spotkanie re-

gionalnych nieprofesjonalnych twórców. Spotkanie odbyło się w 
ramach obchodów Święta Ludowego i połączone było z Konkur-
sem na Potrawę Regionalną o Złotą Patelnię Burmistrza Miasta 
i Gminy Nowogard.

Na stoiskach wystawowych moż-
na było nacieszyć oczy (i kupić) 
wytwory rękodzielnicze najróż-
niejszych technik, m.in. obrazy 
igłą malowane (haft krzyżykowy, 
płaski, richelieu), obrazy olejne, 
pastele, ikony, obrazy na szkle,  
serwetki i ozdoby szydełkowe, 
frywolitkowe, na drutach, wyroby 
z bibuły,  drewna, wikliny, skóry, 
masy solnej, ceramiki, tkanin, sia-
nowije, biżuteria koralikowa i me-
taloplastyka, patchworki, elementy 
dekoracyjne i użytkowe w techni-
ce decoupage (dekupaż) i collage 
(kolaż) itp. Jednym słowem- pra-
wie wszystko....
Swoje dzieła sztuki prezentowali:  

Janina Detz, Danuta Nowak, Tere-
sa Mikłaszewicz, Krystyna Proko-
powicz, Barbara Kołtun, Barbara 
Sandecka, Anna Korchut, Wikto-
ria Kolasa, Grażyna Klonowska, 
Irena Marciniak, Wanda Rogow-
ska, Zbigniew Krauze, Danuta 
Go, Teresa Chojnacka, Janina Dy-
mała, Krystyna Połubska, Anna 
Kubiak, Wioletta Gronowska, 
Małgorzata Gadzalińska, Jo-
lanta Modrzejewska, Alicja Ja-
rosiewicz, Krystyna Kurczaba, 
Zofia Skrzypczuk, Teresa Za-
uliczna oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej(Nowogard) ,Dom 
Pomocy 
Społecznej(Nowogard), 
Stowarzyszenie
„Stajenka”(Miętno), Gmin-

ne Koło Gospodyń Chociwel, 
Koło Gospodyń Stepnica. 
W konkursie na najciekawszy 

wytwór rękodzielniczy I miejsce 
jury przyznało p. Annie Kubiak 
(Ostrzyca) za wyrafinowane 
ozdoby szydełkowe, II miejsce 
– p. Irenie Marciniak (Nowo-

gard) za subtelne kwiaty z bibuły,  
III miejsce – p.Wandzie Rogow-
skiej (Nowogard) za eleganckie 
prace ze skóry. Zwycięzcy kon-
kursu otrzymali z rąk Burmistrza 
Nowogardu dyplomy i nagrody 
książkowe.
Pozostali uczestnicy wystawy 

otrzymali dyplomy uczestnictwa 
oraz upominki, ufundowane przez 
Urząd Miejski w Nowogardzie
Tradycyjnie już, w ramach Święta 

Ludowego, można było „walczyć” 
o Złotą Patelnię Burmistrza No-
wogardu, sporządzając potrawę 
regionalną. W tym roku Złotą Pa-
telnię  jury przyznało Domu Po-
mocy Społecznej w Nowogardzie 
za potrawę „Różyczki z brokuł 
po staropolsku”, a drugie miejsce 
Zespołowi Szkół Ponadgimna-
zjalnych za „Golonkę w piwie”. 
Gratulujemy!
Zapraszamy za rok, miejmy na-

dzieję, w powiększonym gronie!
Organizatorzy Migawki z wy-

stawy…

P. Danuta Nowak z Nowogardu

P. Teresa Mikłaszewicz 
z  Nowogardu

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Nowogard

P.Grażyna Klonowska i Irena Mar-
ciniak wśród kwiatów z bibuły

P. Wanda Rogowska 
z  Nowogardu

Dom Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Ostrzycy

Pani Janina Detz z Osiny

Stoisko z Węgorzy
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

HURTOWNIA OGRODNICZA
Oferuje: 

drewnianą galanterię ogrodową
PROMOCJA

KORA SOSNOWA 801- 9,00 zł
Nowogard,

ul. Wojska Polskiego 54

TOYOTA NOWOGARD
MK SP. Z O. O.

zatrudni osobę na stanowisko
GŁÓWNA   KSIĘGOWA

oferty kierować  na  adres:
kadry@toyotanowogard.pl

GRA – DBUD
Firma z doświadczeniem

Usługi budowlane

• wznoszenie budynków
• wykończenia budynków

Tel. 607 083 872, 
091 39 20 812

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zawiadamia wszystkich emerytów i rencistów 
uprawnionych o organizowanych imprezach w najbliższym czasie.
Maj – w dniu 28.05.2008 r. spotkanie integracyjne nad jeziorem 

(Promenada przy „domkach”). Udział własny 5 zł, poczęstu-
nek grochówka z wkładką.

Czerwiec – w dniu 3.06.2008 r. wycieczka do Kołobrzegu. Udział 
własny 15 zł od osoby (obiad zapewniony).

Lipiec – 13.07.2008 r. wycieczka – Lublin – Kazimierz Dolny i oko-
lice, powrót 18.07.2008 r. Odpłatność 260 zł od osoby.

Chętnych zapraszamy o zgłaszanie się do zarządu we wtorki od godz. 
11.00 do 13.00 oraz pod numerem tel. 091 39 21 830, 0601 750 697.

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

Podaję do wiadomości, 
że Rada Miejska w Nowogardzie 

będzie opiniowała wnioski w sprawie lokalizacji salo-
nu gier na automatach na terenie gminy Nowogard 
- zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 lipca 

1992 r. o grach i zakładach wzajemnych 
(Dz. U z 2004r. Nr 4, poz. 27 ze zm.).

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców zainte-
resowanych podjęciem działalności w tej branży do składania 
ofert. 

Oferty wraz z proponowaną lokalizacją należy składać w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 1, 
lub promocja@nowogard.pl - do dnia 06 czerwca 2008 r. 
 
Szczegółowe informacje: 
Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy tel 091 39 26 233. 

Kierownik Wydz. RLiF
Tobiasz Lubczyński
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam kawalerkę 42 m kw w cen-

trum Nowogardu, cena wywoławcza 
90 tys. zł. Tel. 693 120 148 po 18.00.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 1 
lub 2 pokojowego z kuchnią i łazienką 
w Noowgardzie lub w okolicach No-
wogardu. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
bloku. 697 744 848.

• Mieszkanie 3 pokojowe w Nowogar-
dzie pow. 62,7 m kw ul. 700 Lecia za-
mienię na mniejsze bez dopłaty też 3 
pokojowe, niekoniecznie w Nowogar-
dzie. Tel. 091 39 22 857.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
516 310 809.

• Kupię garaż w pobliżu ul. Armii 
Krajowej 51. Tel. 077 461 00 44, 
605 670 643.

• Mieszkanie dwupokojowe w Dobrej 
Nowog., 40 m kw w otoczeniu zieleni, 
62 tys. zł. Tel. 889 133 882.

• Nowogard – prawa strona na wy-
jeździe na Stargard, 2 x 1,50 ha. Tel. 
502 103 432.

• Sprzedam – stodoła murowana. Karsk 
35 A.

• Sprzedam lub zamienię na dwupoko-
jowe w Nowogardzie mieszkanie 100 
m kw w Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną, ul. Poniatowskiego. Tel. 
608 347 107.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 5788 M KW I 
6883 M KW PRZY UL. W. REYMON-
TA I A. ASNYKA (NOWOGARD). 
603 669 427.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe os. 
Radosław. Tel. 665 938 793.

• Pilnie kupię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter lub I piętro, płatne gotówką. Tel. 
508 052 570, 091 39 14 198.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Toyota Avensis, silnik 4D4, 
2 litry, rocznik 2000. Tel. 602 267 382. 
Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami let-
nimi fulda 205 55 R 15 w bdb stanie 
do mercedesa E - klasse, W - 124, 190, 
cena 790 zł komplet, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 bie-
gów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowa-
ny, książka serwisowa, zadbany, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód 
i tył, wymieniony kompletny rozrząd, 
olej, filtry (kabinowy, oleju powietrza), 
płyn hamulcowy i chłodniczy, przegląd 
klimatyzacji, alufelgi 16” + nowe opo-
ny letnie,. Cena 49 800 zł do uzgodnie-
nia, tel: 0605 522 340.

• Wartburg, 1991 r., silnik 1,3 Golf II, 
przebieg 126 tys. km, aktualne ubez-
pieczenie i przegląd techniczny, stan 
techniczny bardzo dobry, dużo części 
zapasowych, cena 2500 zł – do nego-
cjacji. Tel. 504 94 62 95.

• Sprzedam skuter Piaggio 125 cm3, 
rok 1998, stan bdb. Tel. 504 078 763, 
601 061 176; cena 2700 zł. 

• Sprzedam Golf II, granat, 1,3 benzyna, 
1990 r. Tel. 500 266 928.

• Kupię Simson S51 lub S50. Tel. 
605 882 110.

• Sprzedam Renault 19, 1991 r., poj. 
1991 r., poj. 1,7, ubezpieczenie i prze-
gląd ważny do 2009 r., cena 1700 do 
negocjacji. Tel. 091 39 21 405 wieczo-
rem, 783 122 310.

ROLNICTWO  
• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 

513 100 901.
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 

603 353 789.
• Śrutownik „Bąk” z wymiennymi sitami 

7 kW – sprzedam. 603 895 622.
• Sprzedam klacz ujeżdżoną i ogiera rasy 

wielkopolskiej. Karsk, tel. 606 10 61 
42.

• Truskawki – sadzonki sprzedam, od-
miana Alsanta, Pandora. Tel. 502 85 35 
73.

• Jęczmień, mieszanka zbożowa – sprze-
dam. Tel. 502 85 35 73.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Usługi budowalne, remonty, wykoń-

czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, ma-
lowanie, szpachlowane, stawianie ścian 
płyty kartonowe, ocieplanie poddaszy, 
panele, itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: wy-

kop pod fundamenty, kable, itp. Tanio, 

fachowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.
• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-

wanie, hydraulikę, wycinka – prze-
cinka drzew i krzewów, spulchnianie 
glebogryzarką i zakładanie trawników. 
Kontakt tel. kom. 600 653 124.

• Przecieranie drzewa, dłużycy trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek, kro-
kwi, usługi koparką, wykopy pod fun-
damenty, kable, kanalizę, itp. Tel. 091 
39 18 689, 517 219 627.

• Docieplenia budynków. Malo-
wanie wewnętrzne i zewnętrzne, 
kafelkowanie, hydraulika, elek-
tryka, włoskie szpachle dekoracyj-
ne. Tel. 609 605 621, 697 612 803, 
784 188 147, 605 168 658.

• Zespół muzyczny ACORD oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-
LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Przewozy bryczką, wesela, komunie, 
jazda konna. 605 85 80 85.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. Ul. 
Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi  

dziecięcych. 66 77 84 333.
• Remonty mieszkań od a do z. Tel. 

667 435 942.
• Montaż ogrodzeń betonowych i 

innych. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi transportowe, przeprowadzki. 
511 923 692.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Kierowca kat. B+C szuka pracy. 
692 478 465.

• Mgr ekonomii specjalność Rachun-
kowość i Finanse (doświadczenie 
zawodowe w pełnym zakresie księ-
gowości) podejmie dodatkową pracę. 
Kontakt 0604 552 032.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Poszukuję pracy, kobieta lat 20. 
517 847 775.

• Zatrudnię dekarza, wymagane aktu-
alne badania lekarskie, do 45 lat. Tel. 
604 154 316.

• Szukam od września opiekunki do 1,5 
rocznej dziewczynki. Tel. 091 39 102 
92, 668 137 240.

• Poszukuję opiekunki – dzieci 7 i 11 lat. 
Tel. 091 39 25 906 po 19.00.

• Zatrudnię murarzy i pracowników do 

dociepleń. 504 595 424.
• Zatrudnię kierowcę kat D + C. Tel. 

509 099 626,509 099 627.
• Przyjmę do pracy w ciastkarni. Tel. 091 

39 21 986.
• Zatrudnię sprzedawczynię. Tel. 

602 677 563.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_
lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysokości, 
do mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 
0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunk-
cyjne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, 
gwarancja serwisowa, ekonomiczne, 
tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe ga-
baryty, moc 18-21 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, abru, 
gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 
446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, fir-
my niemieckiej Vaillant, 130,160,190 
litr., stojące, idealne gdy są 2-4 łazien-
ki, kuchnie – to komfort ciepłej wody 
w domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowa-
ne cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ), 
DRZWI POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z 
SZYBAMI, UŻYWANE DO MIESZ-
KANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Skup kamienia polnego 10 zł/ tona. 
513 100 901.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu w 
Żabowie. Tel. 511 875 305.

• Sprzedam tanio manekiny sklepowe. 
665 86 11 05.

• W związku z likwidacją firmy sprze-
dam: przecinarka Stihl, zagęszczarka, 
skoczek i inny sprzęt. Tel. 606 879 329, 
091 39 26 824.

• Sprzedam dwie sofy dwuosobowe (100 
zł/ szt.). Tel. 0691 154 505.

• Sprzedam tanio piec do centralnego 
ogrzewania. 506 073 456.

• Sprzedam zamrażarkę 4 szufladową i 
kuchenkę. Tel. 501 141 655.

• Za symboliczną kwotę oddam piec ka-
flowy. Tel. 664 058 705, 662 115 944.

• Sprzedam betoniarkę i silnik do Mer-
cedesa 240 D. 091 39 27 000.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki 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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 12.05.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW,

 FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik więzienny
3. Magazynier
4. Robotnik budowlany
5. sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. spawacz, tokarz, 
8. Instruktor jazdy kat. B
9. Osoba do punktu optycznego
10.  osoba do obsługi sprzętu fitness
11. Kosmetyczka
12.  Asystentka ds. kadrowych
13.  Stolarz, pomocnik stolarza
14.  z-ca kierownika magazynu
15.  Ślusarz – mechanik maszyn
16.  Mechanik samochodów osobo-

wych
17. Sekretarka
18.  Barman/ka, kelner/ka, recepcjoni-

sta/ka 
19. spawacz – ślusarz
20.  Kierowca skutera – dowóz pizzy 
21.  Kierowca kat.B
22.  Pomocnik magazyniera

 OFERTY PRACY Z REJONU 
1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice),  

(Goleniów) (Węgorzyce) (Szczecin)
2. Wychowawca – terapeuta   

( Radowo – Małe )
3.   Przedstawiciel Ubezpieczeniowo 

– finansowy  
(woj. Zachodniopomorskie)

4.  Mechanik – konserwator  
(Szczecin – Dąbie)

5.  Menagera, przedstawiciel handlo-
wy ( woj.zachodniopomorskie )

6. Robotnik gospodarczy  
( Wyszomierki )

7. Operator koparki ( Wolin)
                                          
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Pomorzanin Nowogard – Mieszko Mieszkowice 1:1 (1:0)

Połowiczny rewanż
Pomorzanin: Krupski - Nieradka, Skórniewski, Tomporowski (60’ Dobro-

wolski), Ł. Marszałek, Soska (70’Kram), T. Marszałek, Cyran (45’Borowik 75’ 
D. Gruszczyński), M. Miklas, Nosek, Gołdyn

Bramka dla Pomorzanina: Gołdyn.

Jesienią Pomorzanin przegrał w 
Mieszkowicach z Mieszkiem aż oś-
mioma bramkami, więc chęć rewan-
żu była jak najbardziej uzasadniona. 
Ten udał się tylko połowicznie, bo 
spotkanie zakończyło się remisem.

Od początku spotkania zarysowała 
się niewielka przewaga Pomorzanina 
i w 6. minucie po podaniu z rzutu 
wolnego Skórniewskiego Nosek ude-
rzył głową na bramkę. Jego strzał był 
jednak zbyt lekki i piłka znalazł się 
w rękach bramkarza. W 17. minucie 
nasz zespół był jeszcze bliżej zdobycia 
bramki i to po ładnej akcji. Nosek 
piętą zagrał do wbiegającego Goł-
dyna, ten znalazł się w dogodnej do 
strzału pozycji, uderzył, ale bramkarz 

sparował piłkę i jeden z obrońców 
dalekim wybiciem zażegnał niebez-
pieczeństwo.

Goście pierwszą groźną akcję 
stworzyli sobie w 8. minucie gdy po 
dalekim podaniu napastnik Mieszka 
uderzył z ostrego kąta, ale obrońcy 
wybili piłkę. Drugi raz zagrozili 
bramce Pomorzanina dopiero w 23. 

minucie, ale tym razem piłka znala-
zła się w bramce. Znajdujący się tuż 
przed linią pola karnego zawodnik 
przyjezdnych łatwo ograł T. Marszał-
ka, zdołał celnie uderzyć i Mieszko 
objął prowadzenie.

Pomorzanin rzucił się do odrabia-
nia strat kilka razy stwarzając groźne 
akcje. W 39. minucie prostopadłe 
podanie trafia do Noska, ten uderza 
z pierwszej piłki, ale ta przelatuje nad 
bramką. Jeszcze bliżej zdobycia wy-
równania był Gołdyn, który w samej 
końcówce pierwszej połowy dwa razy 
stawał przed szansą. Najpierw z rzutu 
wolnego po faulu na Nosku uderzył 
mocno i celnie, ale prosto w bram-
karza. Po chwili, po dośrodkowaniu 

z prawej strony, strzelił głową, ale 
tym razem piłka minimalnie minęła 
bramkę.

Po zmianie stron siła i częstotliwość 
ataków Pomorzanina zaczęły maleć. 
W 58. minucie groźnie ale nieskutecz-
nie uderzył Nosek. Na kolejne akcje 
gospodarzy trzeba było poczekać do 
końcówki meczu. W międzyczasie, 

1.  Hutnik Szczecin 27 61 49-12
2.  Vineta Wolin 27 54 51-20
3.  Piast Chociwel 27 52 36-21
4.  Polonia Płoty 27 48 47-41
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 27 44 41-41
6.  Odra Chojna 27 42 63-52
7.  Kłos Pełczyce 27 38 32-35
8.  GKS Mierzyn 26 38 42-38
9.  Świt Skolwin 27 37 43-45
10.  Stal Lipiany 27 31 36-51
11.  Mieszko Mieszkowice 27 31 35-34
12.  KP II Police 27 28 34-50
13.  Kluczevia Stargard 27 28 38-43
14.  Sparta Gryfice 27 28 32-43
15.  Arkonia Szczecin 26 27 32-37
16.  Pomorzanin Nowogard 27 8 26-74

dokładnie w 86. minucie, jeden z 
niepilnowanych rywali zdecydował 
się na uderzenie z dystansu i piłka po 
jego strzale trafiła w poprzeczkę. Po 
tej sytuacji znów zaatakował Pomo-
rzanin i tym razem dopiął swego. W 
89. minucie rzut rożny wykonywał 
Dobrowolski, jego dośrodkowanie 
wybili zawodnicy Mieszka, piłka 
znowu trafiła pod jego nogi, więc 
zdecydował się na poprawkę. Tym 
razem błąd popełnił bramkarz gości, 
piłka spadła pod nogę Gołdyna i ten 

wepchnął ją do bramki zdobywając 
bramkę wyrównującą. 

Pozostałe wyniki meczów:
GKS Mierzyn - Świt Skolwin 2:0, 

Stal Lipiany - Hutnik Szczecin 0:1, 
Kluczevia Stargard - Arkonia Szcze-
cin 0:2, Polonia Płoty - Piast Chociwel 
0:1, Vineta Wolin - Odra Chojna 
2:1, Kłos Pełczyce - Orzeł Trzciń-
sko-Zdrój 1:0, Sparta Gryfice - KP 
II Police 1:4.

Andrzej Garguliński

Kryterium jakiego nie było!
Nowogardzcy kibice kolarstwa będą mieli nie lada frajdę – w dniu 1 czerwca 

rozegrane zostanie Kryterium uliczne o Puchar Burmistrza Nowogardu.
Dzięki Ryszardowi Posackiemu, Henrykowi Sawickiemu i nieocenionemu 

Zbigniewowi Szczepkowskiemu  w kalendarz imprez Polskiego Związku Ko-
larskiego wpisano wyścig w bardzo dogodnym terminie – tuż przed startem 
wyścigu Bałtyk – Karkonosze. Dzięki temu wyścig zyskuje wyjątkowo silną 
obsadę i będzie wpisany do najwyższej w kraju kategorii wyścigów. Komitet 
Organizacyjny załatwił już kluczowe dla wyścigu sprawy – wytyczono trasę 
(patrz mapka), jest zapewnione na wysokim poziomie zabezpieczenie trasy 
i nagłośnienie imprezy, zatwierdzony jest regulamin wyścigu, przyjmowane 
są zgłoszenia drużyn i serdecznie witani sponsorzy. Zarezerwowano również 
miejsca noclegowe dla obsługi technicznej i przyjezdnych zawodników oraz 
wyznaczono miejsca parkingowe.

Uczczony zostanie także Dzień Dziecka – wyścigi w kategorii dzieci i kate-
gorii „sprawni inaczej” będą mieć odpowiednią rangę i nagrody.

Dalsze szczegóły w kolejnych wydaniach „DN”
LMM
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

375

12,000BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
• doświadczenie zawodowe 3 lata na  
stanowisku  kierownika magazynu
• umiejętność organizacji pracy 
własnej i podległego zespołu
• wykształcenie  wyższe
• zaświadczenie o niekaralności
• uprawnienia na wózki jezdniowe
Oferujemy: • stabilne zatrudnienie 
w rozwijającej się firmie
• atrakcyjne warunki pracy i płacy

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 zatrudni 
KIEROWNIKA  MAGAZYNU 

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
• wykształcenie wyższe • bardzo 
dobra organizacja pracy, 
• dokładność • doświadczenia w 
pracy biurowej • obsługa kom-
putera i urządzeń biurowych • 
prawo jazdy kat. B • biegłość w 
obsłudze pakietu programów Mi-
crosoft Office • umiejętność pracy 
w zespole.
Oferujemy: • stabilne zatrudnienie 
w rozwijającej się firmie

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 ZATRUDNI SEKRETARKĘ 

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

72-200 Nowogard,
ul. 3 Maja 27a
tel. 091 39 25 600 fax. 091 39 25 601
www.opelkozlowski.pl 

70-777 Szczecin,
ul. A. Struga 31b

tel. 091 464 48 80 fax. 091 464 48 79
www.opelkozlowski.pl 
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Poszliśmy za panem...

REKLAMA

czytaj na s. 3

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

SALON SPRZEDAŻY 
DETALICZNEJ “HURTPOL”

NOWOGARD 
MŁYNARSKA 1A

ZAPRASZA NA PROMOCJĘ 
Z CERSANITEM

SZCZEGÓŁY S. 12  

REKLAMA REKLAMA

Kostka granitowa
+akcesoria

Mac-Mar Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 71 

tel. 0 511 267 991
tel/fax. 091 392 01 68

foto J. Korneluk

YK
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KALENDARIUM
23 MAJA
Imieniny:  Bolelut, Budziwoj, 
Dezyderia, Dezyderiusz, Dezy-
dery, Emilia, Eufrozyna, Euty-
chiusz, Florencjusz, Gwibert, 
Iwona, Jan, Julian, Lucjusz, Łu-
cjusz, Michał, Symeon i Wibert.
• 1940 - II wojna światowa:

po raz ostatni nawiązano 
kontakt z okrętem podwod-
nym ORP Orzeł. Okręt wyszedł 
tego dnia w swój ostatni rejs, z 
którego nie powrócił. Zatonął 
na Morzu Północnym, prawdo-
podobnie 25 maja.

24 MAJA
Imieniny:  Amalia, Donacjan, 
Franciszek, Jan, Joanna, Ludwik, 
Maria, Milena, Orion, Tomira, Uby-
sława, Wincenty i Zuzanna 
• Polska - Wspomnienie Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych

25 MAJA
Imieniny:  Aldhelm, Beda, Borzy-
sław, Dionizy, Grzegorz, Heladia, 
Heladiusz, Imisława, Leon, Leona, 
Magda, Marcjanna, Mariusz, We-
nerand, Wioleta i Zenobiusz 
• 1990 - Polska złożyła w Bruk-
seli oficjalny wniosek o rozpo-
częcie negocjacji w sprawie 
umowy o stowarzyszeniu ze 
Wspólnotami Europejskimi.

26 MAJA
Imieniny:    Adalwin, Adalwina, 
Alwin, Alwina, Angelika, Eleute-
ria, Eleuteriusz, Eleutery, Emil, 
Ewelina, Filip, Filip Neriusz, Lam-
bert, Lamberta, Paulina, Teodor, 
Więcemił, Zachariasz i Zachary 
• 1648 - odbyła się Bitwa pod 
Korsuniem, między wojskami 
polskimi a Kozakami w czasie 
powstania Chmielnickiego 
• Polska - Dzień Matki

REKLAMA

Za dwa lata pojedziemy obwodnicą?
Zgodnie z informacjami z  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad już pod koniec 2010 roku będziemy 

mogli przejechać się świeżo ukończoną obwodnicą Nowogardu.

Według tego dokumentu obwod-
nica naszego miasta będzie drogą 
dwupasmową. Na każdej jezdni będą 
po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 
m oraz pas awaryjny szerokości 2 
m. Wariant północno – zachodni 
pozostaje aktualny, nikt się nawet nie 
zająknął na temat jego zmiany. Wyty-
czona tam droga będzie miała 9,5 km. 
długości. W jej ciągu wybudowane 
zostaną trzy dwupoziomowe węzły, 
poza tym inwestycja wiązać się będzie 
z przebudową sześciu skrzyżowań, 
instalacją ekranów akustycznych oraz 
izolacyjnych pasów zieleni. Zostaną 
wykonane przejścia dla zwierząt.  
Szczelny system kanalizacji deszczo-
wej zabezpieczy nasze ujęcia wody. 

Procedury już się rozpoczęły. 
Właśnie toczy się postępowanie 
administracyjne w sprawie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację obwodnicy. ma 
się ono zakończyć do końca czerwca. 
Przygotowane są już opinie Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Środowiska. 
Zgodnie z tymi planami do końca 
września ma zapaść ostateczna de-
cyzja lokalizacyjna, a do końca tego 
roku ma być gotowa dokumentacja 
przetargowa i mają się rozpocząć 
procedury przetargowe dla wyko-
nawców i nadzoru. Najpóźniej do 
31 grudnia 2008 ma powstać projekt 
budowlany.

W pierwszym kwartale 2009 roku 
mają być podpisane umowy z wy-
konawcą robót, nadzorem, ma być 
wydane pozwolenie na budowę i 
wreszcie mają rozpocząć się roboty. 
Do końca czerwca przyszłego roku 

ma zakończyć się wykup gruntów i 
wówczas – według GDDKiA – nic 
nie będzie stało na przeszkodzie by 
pod koniec 2010 roku pierwsze sa-
mochody ominęły Nowogard nową 
obwodnicą.

Podobnymi zapewnieniami jeste-
śmy karmieni już od lat. Czy tak jest 
i tym razem przekonamy się nieba-
wem. Jeśli jednak obwodnica nie po-
wstanie to nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. Gdy nasze miasto 
zostanie zakorkowane samochodami 
kibiców jadących na mecze do Gdań-
ska będzie można rozstawić stragany 
z szalikami, koszulkami i innymi 
piłkarskimi gadżetami w barwach 
krajów, których reprezentacje będę 
rywalizować na Baltic Arena.

ag

Radni  i proboszcz skazani
Sąd Rejonowy w Goleniowie uznał oskarżonych o organizację i udział w blokadzie drogi krajowej nr 6 za win-

nych. Skończyło się na naganie.
Na poprzedniej rozprawie do orga-

nizacji blokady przyznał się tylko rad-
ny Krzysztof Kosiński. Reszta oskar-
żonych o organizację tłumaczyła się, 
że o całej akcji usłyszeli od kogoś, dziś 
już nie pamiętają, od kogo. Sąd nie dał 
wiary tym tłumaczeniom i uznał, że 
sprawcami całego zamieszania poza 
Kosińskim byli wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Tomasz Szafran 
oraz radny Andrzej Wasiak. Z kolei 
radnych Jerzego Kubickiego i Mieczy-
sława Laskowskiego sąd uniewinnił 
od zarzutu organizacji i podobnie 
jak pozostała dziesiątka oskarżonych 
ukarani zostali uznani winnymi tylko 
udziału w manifestacji. Wszystkim, 
uczestnikom i organizatorom, wymie-
rzono karę nagany. Przy okazji mieli-

Oskarżeni oglądają materiały dowodowe

śmy pokaz nieuchronności kary i jej 
błyskawicznego wymierzenia. Jeszcze 
na sali rozpraw sędzia... pogroził 
oskarżonym palcem. Dosłownie. I o 
to było to całe zamieszanie. . 

Przy okazji dowiedzieliśmy się, ze 
sąd też człowiek i popiera budowę 
obwodnicy naszego miasta. 

„Bywam czasami w Nowogardzie i 
wiem jak sytuacja wygląda na prze-
sławnych jednych i drugich światłach. 
Moim zdaniem, jeśli chodzi o samą 
budowę obwodnicy, to ten protest był 
jak najbardziej uzasadniony i słuszny.” 
– stwierdził sędzia.

Poprzednia rozprawa odbyła się 28 
kwietnia, ale z powodu nieobecności 
mającego składać zeznania w cha-
rakterze świadka Artura Gałęskiego 

wyrok nie zapadł. W poniedziałek 
ówczesny wiceburmistrz pojawił się 
na sali rozpraw i złożył zeznania. 
Stwierdził, że nie wie kto był organi-
zatorem blokady, o wszystkim dowie-
dział się od znajomych i rodziny.

Przypomnijmy, blokada odbyła 
się w październiku ub.r. Wówczas 
mieszkańcy gminy Nowogard prze-
chodząc przez przejście dla pieszych 
koło Ratusza blokowało drogę do-
magając się przyspieszenia budowy 
obwodnicy miasta. Policja złożyła 
wniosek  o ukaranie piętnastu osób 
za udział i organizację demonstracji. 
28 kwietnia zasiedli oni na ławie 
oskarżonych.

ag
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Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Czwartek 22 maja

Uroczystość 
Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa

Procesja w uroczystość Boże-
go Ciała już od wielu wieków 
wpisana jest w krajobraz miast 
i wsi, a także w serca wielu 
pokoleń Polaków. Nikogo nie 
dziwi widok tłumów wiernych 
klęczących i pochylających gło-
wy przed Najświętszą Hostią. 
Pierwsza procesja odbyła się w 
Liege (dzisiejsza Belgia) w 1246 
r., za sprawą cudownych obja-
wień, których świadkiem była 
bł. Julianna de Retinne. Papież 
Urban IV kilkanaście lat później 
rozciągnął uroczystość Bożego 
Ciała na cały Kościół. Stanowi 
ona publiczne wyznanie wiary 
w realną obecność Jezusa Chry-
stusa pod postaciami chleba i 

wina. Każdy wierzący, radując 
się z tego wydarzenia, zaprasza 
tym samym Boga na niełatwe 
ścieżki swojego życia, aby zmar-
twychwstały Chrystus był jego 
Przewodnikiem ku wieczności. 
Obecnie Polska jest jednym z 
nielicznych państw, w którym 
zwyczaj organizowania procesji 
do czterech ołtarzy – w uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pana Jezusa przypada w czwar-
tek po Niedzieli Trójcy Świętej. 
Jest to prawdziwy ewenement 
na skalę Europy. My nowogar-
dzianie mamy powód do dumy –
wczoraj pozostaliśmy wierni tej 
tradycji i poszliśmy za Panem.

Red.

Wczoraj Kościół Katolicki obchodził uroczystość Bożego Ciała. Jak co roku 
w nowogardzkich parafiach odbyły się procesje eucharystyczne. Najświętszy 
Sakrament wyszedł na ulice, aby wierni mogli dać publiczny wyraz swej 
wierze w Słowo Wcielone.

Pan Sudomierski jak co roku  przygotowuje jeden z czterech ołtarzy

foto J. Korneluk
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Sygnały Czytelników

Aromaty „Poldanoru”

Poldanor S.A. posiada wszelkie niezbędne pozwolenia na prowa-
dzenie chowu trzody chlewnej w fermie Miętno i we wszystkich 
innych użytkowanych przez Spółkę fermach. Najważniejszym z nich 
jest tzw. Pozwolenie Zintegrowane, które ferma Miętnie otrzymała, 
jako jedna z pierwszych w kraju, już w roku 2004, tzn. w terminie 
przewidzianym ustawą.

Ferma w Miętnie posiada również zatwierdzony przez Stację Che-
miczno-Rolniczą plan nawożenia gnojowicą, zgodnie z którym na-
wozi pola.

W bieżącym sezonie nawożenie w Miętnie odbywało się w dniach 
23.04 - 30.04, w dniach od 5 maja do 10 maja (do godz. 9 rano) i w 
dniach 12-13 maja.

W naszym harmonogramie przewidywaliśmy nawożenie na Mięt-
nie na początku kwietnia, ale warunki pogodowe nie pozwoliły zre-
alizować tych założeń (duże opady deszczu i śniegu - do połowy 
kwietnia spadło około 130 mm deszczu). W takich warunkach pola 
były zbyt mokre aby prowadzić na nich zabiegi nawożenia. W dniach 
23-24 kwietnia nawoziliśmy pogłównie pola pszenicy na areale oko-
ło 50 ha. Poza tym nawoziliśmy pola przed siewem kukurydzy w re-
jonie Miętna i Bochlina. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na 
wszystkich polach nawóz został przykryty za pomocą kultywatora w 
ciągu 24 godzin po nawożeniu.

Informację o planowanym nawożeniu została przekazana do se-
kretariatu Burmistrza Nowogardu oraz do lokalnego sklepu w Mięt-
nie.

Następne nawożenie gnojowicą w Miętnie przewidziane jest na 
koniec października początek listopada, w zależności od warunków 
pogodowych.

Dodatkowo pragnę poinformować, że Ferma Miętno jest przynaj-
mniej raz w roku kontrolowana przez Wojewódzką Inspekcję Ochro-
ny Środowiska ze Szczecina.

Ostatnie kontrole odbyły się w maju 2006 r.  i w lutym 2007 r. 
Kontrolowane były wszystkie elementy fermy i wpływy na środowi-
sko. Żadnych kar ani mandatów nie nałożono, przekroczeń wpływu 
na środowisko też nie było. Zarządzenie pokontrolne dotyczyło od-
powiedniego stosowania kodów odpadów  i formalnych zagadnień 
gospodarki odpadami. W całości zostało wykonane od razu.

Na koniec pragniemy uspokoić Czytelnika i wszystkich, którym 
stan środowiska nie jest obojętnym, że w naszej działalności czyni-
my wszystko aby nie wywierać negatywnego wpływu na przyrodę, 
a dowodem naszych starań są chociażby wyniki państwowego mo-
nitoringu i kontroli naszych gospodarstw, które wykazują, że nie 
wpływamy negatywnie na środowisko, a nasze rozwiązania tech-
nologiczne (np. biogazownie rolnicze) przyczyniają się wprost do 
poprawy stanu środowiska.
Żyjemy sami w sąsiedztwie naszych ferm i to nam samym bardzo 

zależy na zachowaniu czystego środowiska naturalnego.
W razie potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji 

proszę o kontakt: g.brodziak@poldanor.com.pl, Tel. 608 308 420.
Z poważaniem

Grzegorz Brodziak
Wiceprezes Zarządu

Poldanor S.A.

Od redakcji:
Po otrzymaniu listu Czytelnika postanowiliśmy wyjaśnić problem u żródła 

czyli w firmie „Poldanor”. Oto obszerne wyjaśnienia jakie uzyskaliśmy: 

W odniesieniu do przesłanego listu od Czytelnika pragniemy wyjaś-
nić, że:

- Wszystkie wskazane przez Czytelnika wymogi dotyczące nawoże-
nia gnojowica są przez naszą Spółkę przestrzegane.

- Gnojowica nie jest ściekiem, który zawiera ładunek zanieczysz-
czeń stanowiący duże zagrożenie dla środowiska, lecz nawozem natu-
ralnym, zawierającym składniki odżywcze niezbędne do wzrostu roślin 
(dzięki temu oszczędzamy na zużyciu nawozów sztucznych, których 
produkcja jest bardzo energochłonna uciążliwa dla środowiska).

Mam pytanie odnośnie zamieszczonej przez Burmistrza Nowogardu w DN 
nr 35 z dn.09.05.2008r informacji w sprawie nawożenia pól gnojowicą w 
obrębie wsi Miętno i o uciążliwościach zapachowych do dnia 12.05.2008r: 
dlaczego jeszcze dziś tj.13.05 w dalszym ciągu firma POLDANOR smrodzi 
i wylewa gnojowicę?
Korzystając z okazji przesyłam parę informacji na ten temat.
Zabrania się stosowania gnojowicy:
- w okresie od 1 grudnia do końca (28 -29) lutego,
- na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych 
  do 30 cm,
- w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochrony ujęć wodnych, 
  źródeł, brzegu zbiorników, cieków wodnych i kąpielisk,
- na terenach gdzie poziom wód gruntowych jest powyżej 1,2 m,
- na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach 
  o nachyleniu większym niż 10%,
- w trakcie wegetacji roślin przeznaczonych bezpośrednio do spożycia 
  przez ludzi lub do skarmiania przez zwierzęta. 
Z powyższego wynika, że w warunkach jakie w tej chwili panują (na  więk-
szości pól stoi woda) wylewanie gnojowicy jest całkowicie zabronione! 
Gnojowica jest źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, które mogą 
przenikać do wód lub przemieszczać się wraz z powietrzem (np. gron-
kowiec, pałeczki grupy Coli, paciorkowce, streptokoki fekalne, grzyby 
itp.).,
Przypadek „Poldanoru” może więc łatwo doprowadzić do zakażenia wody 
naszego wspaniałego jeziora Nowogardzkiego!
Duńska spółka POLDANOR od 10 lat produkuje trzodę chlewną w woje-
wództwach Pomorskim i Zachodniopomorskim. Smród, który do niedawna 
unosił się ze zbiorników na gnojowicę dotarł aż do Kopenhagi. Rozpętała 
się afera. 
„Ja przyjeżdżam po to, żeby zobaczyć efekty tego co się stało. To znaczy jak 
działalność POLDANOR-u wpłynęła na środowisko. Jak zanieczyszczenie 
otoczenia tych farm wpływa na mieszkańców, jakie są zagrożenia dla ich 
życia i zdrowia. A może przede wszystkim chciałabym sprawdzić, jak pol-
skie władze na to reagują. Jakie środki chcą przedsięwziąć żeby sobie z tym 
problemem poradzić” - powiedziała Margrete Auken duńska poseł do euro-
parlamentu. Zdaniem pani poseł firma zbija w Polsce majątek wykorzystując 
luki w naszym prawie. „Fundusze pomocowe zostały wykorzystane przez 
prywatne biznesy dla zysku jednocześnie powodując wielkie zniszczenia w 
środowisku naturalnym” - dodała Margrete Auken.
Kończąc powtarzam pytanie postawione przez posłankę duńską: czy w Pol-
sce ktoś takie badania przeprowadził, ponieważ duża liczba mieszkańców 
przy każdym nawożeniu pól odczuwa bóle głowy i duszności?
Mam nadzieję, że firma POLDANOR ulegnie likwidacji, a wtedy nasze pięk-
ne tereny zaczną tętnić życiem i czerpać korzyści z turystyki, bo w chwili 
obecnej „wczasy pod gruszą „ są w tym rejonie nie do wytrzymania.
Gdy jednak firma „Poldanor” otrzyma zgodę na funkcjonowanie przez na-
stępne lata to spełni się czarny scenariusz: nieznośny fetor, zanieczyszczenie 
cieków wodnych, zagrożenie ujęć wody pitnej, degradacja środowiska natu-
ralnego i jego walorów turystyczno-rekreacyjnych. Taka wizja może stać się 
rzeczywistością w północnej Polsce już wkrótce.
Pozdrawiam.

Stały czytelnik

- Obawy o zanieczyszczenie wód powierzchniowych, wód pod-
ziemnych czy gleby są zupełnie bezpodstawne. Od 14 lat prowa-
dzimy działalność i jednocześnie prowadzony jest przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska monitoring jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych w sąsiedztwie naszych ferm. Wyniki tego wieloletnie-
go monitoringu dowodzą, że nasze fermy nie wpływają negatywnie 
na jakość wód, co więcej - jakość wód w ciągu tych kilkunastu lat 
w wielu miejscach polepszyła się.

- Wizyta, którą złożyła na Pomorzu w roku 2005 duńska euro-
posłanka Margrete Auken miała charakter kampanii politycznej, 
w której europosłanka posługiwała się niesprawdzonymi informa-
cjami, stereotypami myślowymi i sloganami. Po wizycie w naszych 
fermach europosłanka przyznała, że przedstawiono jej niepełną 
informację o Poldanorze. W szczególności pragniemy wyjaśnić, że 
nasza spółka nigdy nie otrzymała funduszy pomocowych na rozwój 
i prowadzenie działalności.



523-26.05.2008 r. 

Model 137 - 2,2 KM 
899 zł

• Kosiarki spalinowe od 699 zł
• Kosy spalinowe od 799 zł
• Podkaszarki spalinowe od 399 zł
• Pilarki spalinowe od 499 zł Raty na dowód 

osobisty
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Z okazji Dnia Matki 
Pani 

Annie 
Szymanowicz

dużo zdrowia, radości, 
uśmiechu na co dzień

oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń

życzą

Agnieszka, Łukasz, Adrian 
oraz wnusio Maciuś

Z okazji Dnia Mamy 
Danucie 

Rutkowskiej
życzenia wszystkiego 

najlepszego, dużo zdrowia
 i pomyślności

jak najmniej smutków 
i wiele radości 

składają 
Aneta, Krzysztof 

i Damian

REKLAMA REKLAMA

Jeszcze raz o plaży
Radni powinni ponosić odpowiedzial-

ność finansową za swoje dzieła. Wiele 
szalonych i nierealnych wizji i pomysłów 
nie ujrzałoby wtedy światła dziennego.

Tworzenie propagandy sukcesu mod-
ne było w latach 70-tych - obecnie należy 
podawać fakty a ocenę ich pozostawić 
czytelnikom. Fakty w przypadku plaży są 
inne, niż te, które podał Szpilkowski. Na 
razie na zaoranej plaży nie ma ani nowe-
go piasku ani zbyt wiele trawy. Za to jest 
wiele potłuczonych butelek i śmieci.

Faktem jest, iż pod naciskiem kilku 
radnych, głównie Szpilkowskiego, wy-
powiedziano umowę dzierżawy. Termin 
wypowiedzenia upływał 1 lipca tego 
roku. Nie trudno zauważyć, że jest to 
okres lata, wakacji i sezonu. Oto jakie 
skutki, a głównie zagrożenia spowodo-
wała taka decyzja. Po stronie dzierżawcy 
pozostawiono posezonową opiekę nad 
ośrodkiem, czyli koszty, a po stronie 
miasta działalność w sezonie, czyli do-
chody. Odebrano dzierżawcy możliwość 
przygotowania plaży do sezonu letniego. 
Uniemożliwiono zatrudnienie ratowni-
ków. Miasto również sobie zablokowało 
możliwość przygotowania plaży do se-
zonu. Określone procedury przetargowe 
wykluczyły możliwość ogłoszenia prze-
targu na kolejną dzierżawę. Stworzono 
problem dla obydwu stron. Patowa sytu-
acja, bez możliwości osiągnięcia korzyści 
dla kogokolwiek. Zamiast kpić sobie w 
tym względzie o przekazaniu domków 
na plaży, każdemu, kto da 2 zł Szpilkow-
ski powinien przestudiować ustawę o 
zamówieniach publicznych. Finał wy-
glądałby tak: Do końca czerwca, a może 
i dłużej bramy plaży byłyby zamknięte. 
Na plaży górowałaby przerośnięta trawa 
i śmieci. Kąpielisko byłoby zamknięte 
do czasu jego przekazania, a w wodzie 
na niestrzeżonym kąpielisku kąpałyby 
się dzieci. Tragiczne skutki nie trudne są 
do przewidzenia. Czyjeś łzy, prokurator i 
zrzucanie winy jeden na drugiego. Twór-
cy bałaganu prawdopodobnie jak zwykle 
pochowaliby głowy 

w piasek. Radni, którzy wcześniej 
mówili o trosce o bezpieczeństwo, 

spowodowali sytuację zagrożenia życia 
osób przebywających na kąpielisku. 
Rozpoczęcie procesu przekazywania 
ośrodka i kąpieliska miało mieć początek 
w czasie, gdy mieszkańcy miasta chcą 
wejść na plażę, wykąpać się i odpocząć. 
Bałaganu, jaki by temu towarzyszył nawet 
nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Inne 
skutki to to, że został sparaliżowany ruch 
turystyczny i jego obsługa i tym samym 
zmarnowano wieloletnią pracę na rzecz 
rozwoju turystyki. Wygenerowano nie-
potrzebne koszty dla dzierżawcy i miasta. 
Właśnie do akceptowania takich decyzji 
pod naciskiem… głównie radnego Szpil-
kowskiego został zmuszony burmistrz. 
To czy był to nacisk kierowany rozumem, 
logiką i rachunkiem ekonomicznym 
poddaje pod ocenę czytelników.

Zimą komisja gminna dokonała w 
terenie przeglądu innych kąpielisk w wo-
jewództwie. Wniosek po wizji był jeden. 
Przejęcie kąpieliska było nieuzasadnione 
ekonomicznie, wszystkie miasta dopłaca-
ją do swoich kąpielisk. Komisja dowie-
działa się również o innych kłopotach, 
które występują podczas prowadzenia 
kąpieliska, no i oczywiście to, że ich roz-
wiązywanie i odpowiedzialność za nie, 
będzie tym razem spoczywała na nich. 
Jako informację dodatkową trzeba dodać, 
iż, mimo, że wspomnianymi kąpieliskami 
zarządzają gminy, to w latach ubiegłych 
notowane były na wielu z nich przypadki 
utonięć. Efekt na dzisiaj – zdemontowane 
stopnie miejskiej zjeżdżalni wodnej, duży 
znak zakazu wstępu i jeszcze większy 
znak zapytania, co do tego, czy miasto 
odważy się ją uruchomić.

W celu niedopuszczenia do przedsta-
wionego powyżej tragicznego scenariu-
sza, by społeczeństwo naszego miasta 
nie odczuło na własnej skórze skutków 
działania i nacisku radnych, jako zarzą-
dzający plażą zaproponowałem, by gmina 
przed ustawowym terminem rozwiązania 
umowy przejęła ode mnie kąpielisko, 
molo, plac zabaw i zjeżdżalnie. To, że 
dzisiaj zaczyna na plaży rosnąć nowa tra-
wa nie jest, więc w żaden sposób zasługą 
jakiegokolwiek radnego. To moja decyzja 

umożliwiła gminie przystąpienie do prac 
przygotowujących plażę do sezonu.

Dokonano konkretnej analizy kosztów 
i natychmiast rozwiane zostały medialne 
mity o tym, jakie ogromne zyski przynosi 
plaża. Do plaży zawsze trzeba dopłacać 
tak do nowogardzkiej jak i do każdej in-
nej. Dzięki błędnej wizji Szpilkowskiego 
już w tym roku do września z budżetu 
gminy na utrzymanie plaży wydatkowa-
nych będzie około 50.000 zł. Dotyczy to 
tylko utrzymania ratowników, terenów 
zielonych, sprzątania, oświetlenia, ubez-
pieczeń i certyfikatów WOPR. Są to stałe 
koszty, które ponoszone będą, co roku. 
Nie wolno okłamywać ludzi złudzeniami, 
że w latach kolejnych koszty będą mniej-
sze. Prawda jest taka, że będą większe. 
Nie wspomniałem jeszcze o wyposażeniu 
kąpieliska w sprzęt ratowniczy a należy 
zaznaczyć, że sprzęt, którym dysponuje 
Nowogardzki WOPR nie nadaje się do 
użytku. Obecnie jedna wiosłowa łódź 
ratownicza kosztuje 3900 zł. Deska do 
transportowania poszkodowanego to 
kolejne 3.000 zł, aparat tlenowy 5.000 zł, 
defibrylator 6.000 zł, sprzęt do nurkowa-
nia 10.000 zł. Ogólnie na sprzęt trzeba 
będzie wydać kolejne 50.000 zł.

W latach ubiegłych miasto nie ponosi-
ło tych kosztów. Nie musiało ich również 
ponieść w tym roku. Stało się inaczej, 
teraz za błąd radnego Szpilkowskiego 
płacić będziemy wszyscy. Jaki trzeba mieć 
tupet, by w tej sytuacji pisać, że była to 
decyzja słuszna? 

Kolejny mit o dochodach z domków na 
plaży. Z tego, co pisze Szpilkowski odnosi 
się wrażenie, że tam również są tylko zy-
ski. Kolejny raz nie ma słowa o kosztach, 
i mówi to ktoś, kto z niezrozumiałych 
powodów jest przewodniczącym komisji 
finansowej. W przyszłym roku rozwieje 
się i ten mit – radni i urzednicy zobaczą 
ile kosztuje utrzymanie tych obiektów 
i jakie osiąga się dochody. Jeśli ktoś 
jako przykład na osiąganie ogromnych 
zysków podaje informacje, że budowa 
obwodnicy spowoduje wzrost dochodów 
ośrodka (turystycznego, a nie hotelu ro-
botniczego) z uwagi na to, że będą w nim 
mieszkać robotnicy budowlani, to jest 
to kolejny fałsz wynikający z absolutnej 
nieznajomości rynku. Mówiąc wprost 
jest to bzdura. 

Finał działania Szpilkowskiego jest 
jeden: zniszczył to, o co dbałem i rozwija-
łem przez 18 lat. Wypędził z Nowogardu 
turystów, którzy przyjeżdżali do nas 
na wypoczynek. Wpędził Nowogard w 
koszty, które rocznie wynosiły będą od 
100.000 do 200.000 zł.

Zasada użytkowania kąpieliska do 
tej pory była bardzo prosta, czytelna i 
uczciwa. 

W 2000 roku dokonano analizy prob-
lemu i stwierdzono, że kąpielisko jak 
wszystkie tego typu obiekty przynosi 
straty. W celu ich zmniejszenia po-
stanowiono oddać je w dzierżawę. 
Dzierżawca ponosił koszty utrzymania 
ośrodka, i zabezpieczał bezpieczeństwo 

na kąpielisku. Miasto ponosiło w miarę 
swoich możliwości koszty remontów i 
inwestycji. Wszystko po to by oszczędzić 
budżet gminy, zapewnić rozwój turystyki 
w mieście i bezpieczeństwo na plaży. Ten 
system działał. Kosztowało to miasto od 5 
do 10 tysięcy rocznie. Dzisiaj z inicjatywy 
radnego Szpilkowskiego koszty wzrosły 
dziesięciokrotnie. Pytam czy jakość usług 
również wzrośnie dziesięciokrotnie? 
Czy miasto stać jest na takie wydatki? 
Przez 18 lat słyszałem zawsze o ważniej-
szych potrzebach niż plaża, która działa 
raptem kilka dni w roku. Był to szpital, 
oświata i szereg innych. Czy coś się w 
tym względzie zmieniło? Przez 18 lat na 
nowogardzkiej plaży nie było utonięć. 
Ośrodek z gołego placu z domkami stał 
się ładnym i atrakcyjnym miejscem do 
wypoczynku. Stał się jednak również 
łakomym kąskiem dla wielu cwaniaków, 
którzy na czyjejś pracy chcieli zbić własny 
kapitał. Taki los spotkał już kilka podob-
nych instytucji w naszym województwie. 
Nowogard nie jest tu wyjątkiem. Zasada 
jest bardzo prosta. Najpierw zniszczyć 
zarządcę, odebrać mu majątek a w latach 
kolejnych rozgrabić to, co po nim zostało. 
Przypominam - radny Szpilkowski już 
dwukrotnie oświadczył, że domki na 
plaży należy sprzedać.

Proszę nie zapominać, że to ja wy-
myśliłem i wylansowałem atrakcyjny 
i oryginalny produkt turystyczny dla 
naszego regionu. Ja wprowadziłem do na-
szego miasta windsurfing i nurkowanie. 
Wychowałem dziesiątki nurków. Radny 
Szpilkowski również wprowadził nową 
wartość, zawiść, kłótnie i intrygi. Na 
tej bazie nie zbuduje się jednak niczego 
dobrego. Utrzymanie kąpieliska i ośrodka 
w latach kolejnych kosztowało będzie 
gminę od 100.000 do 200.000 rocznie 
bez szansy na ich zwrot. No cóż w tym 
przypadku najważniejszy jest interes. 
(czyj? Czas pokaże).

Proszę by Szpilkowski nie omamiał 
czytelników hasłami typu złotówka 
za dzierżawę tylko mówić o finalnym 
rachunku ekonomicznym, który w tym 
przypadku zawsze wychodzi i wychodził 
będzie na niekorzyść dla Gminy. Proszę 
posługiwać się liczbami, a nie nośnymi 
medialnie sloganami. Proszę uderzyć 
się w pierś, powiedzieć popełniłem błąd 
i więcej nie szkodzić temu miastu i jego 
mieszkańcom. O słowie przepraszam 
nawet nie wspomnę, ponieważ ta osoba 
nie zna znaczenia tego słowa.

Apeluję do czytelników. Sprawdzajcie 
u źródeł prawdziwość informacji i sen-
sacji, o których wypisuje Szpilkowski, bo 
prawda w przypadku takiego autora jest 
całkowicie odmienna i leży po stronie 
osoby oczernianej.

Na koniec mam jeszcze jedno pytanie, 
oczywiście nie odnosząc się do osób z 
artykułu. Jak długo jeszcze, nieudolni 
działacze realizować będą za państwowe 
i samorządowe pieniądze swoje chore wi-
zje walcząc jedynie o wyborcze punkty?

Rk.
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XXL
Stoisko z odzieżą 

damską
w dużych 

i bardzo dużych 
rozmiarach

ul. Bankowa Nowogard
w Pawilonie Handlowym

serdecznie zapraszamy

• duży wybór, szeroki asortyment
• wysoka jakość opału
• atrakcyjne ceny
• koks, węgiel, miał i węgiel brunatny

DOWÓZ GRATIS POWYŻEJ 2 TON

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU

Płoty, ul. Jagiellonów 9
Tel. 0691 632 354

OGŁOSZENIE
Zakład Karny w Nowogardzie 72-200 Nowogard ul Zamkowa 7

ogłasza aukcję, 
która odbędzie się w dniu 09 czerwca 2008 roku 

w siedzibie sprzedającego - Zakład Karny Nowogard ul. Zamkowa 7,

Sprzedawane składniki majątku ruchomego oglądać można na terenie 
garaży zamawiającego Zakład Karny Nowogard ul. Zamkowa 2 w termi-
nie od 26 maja do 09 czerwca 2007 roku.

Przedmiotem aukcji jest:
Samochód marki DAEWO Lublin II.
Model 3302 2.9 t Nr rejestracyjny SME 6971 Rok produkcji 1998

Wysokość wadium ustala się na kwotę:- 300 zł (trzysta złoty),
które należy wnieść na konto sprzedającego NBP o/Sz-n 20101015990058
871391200000 z takim wyprzedzeniem żeby w trakcie aukcji przedstawić 
dowód przelewu bankowego
Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi: 5 900,00 zł ( pięć tysięcy 
dziewięćset zł 00/100).
Postąpienie wynosi 60 złoty.
Zastosowanie mają:  §14,1  przy czym wadium ustala się na 5  %, oraz §§ 
21-23 Rozporządzenia RM w sprawie (...) z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.
U. Nr. 191 póz 1957).

REKLAMA

Finał akcji KIDS CLUB  
25 maja br. o godzinie 10:00 w siedzibie Zboru ul.Kościuszki 3 
(Przedszkole nr.4) odbędzie się szczególne spotkanie w trakcie , 

któregowszystkie dzieci wraz z rodzicami otrzymają okolicznościowe 
paczki orazdyplomy uczestnictwa w programie KIDS CLUB  w roku 
szkolnym 2007/2008. Akcja prowadzona jest przez Chrześcijańskie 
Centrum Pomocy Agendę Nowogardzkiego Zboru.

Pastor Cezary Komisarz

UWAGA DZIECI!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

ORGANIZUJE OTWARTE ZAWODY 
WĘDKARSKIE DLA DZIECI 

W WIEKU DO LAT 16.

 Zawody odbędą się dnia 1 czerwca 2008 r. 
Zapisy przy Restauracji „Neptun” w dniu 
zawodów od godziny 7.30 do godz. 8.00. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma 
mieć siatkę na przechowywanie złowio-
nych ryb!

Zarząd

REKLAMA

Gimnazjum nr 2

Wyróżnienia 
od Kuratora Oświaty

W jednej ze szczecińskich szkół podstawowych odbyła się gala wręczenia 
nagród najlepszym z najlepszych – laureatom konkursów przedmiotowych. 
Dzień 8 maja zapisze się zapewne w pamięci dwojga uczniów Gimnazjum 
nr 2 - Milena Ćmil i Jakub Konieczny w tym roku szkolnym sięgnęli po naj-
wyższe laury i dołączyli do grona najwybitniejszych, Milena – laureatów 
Konkursu Historycznego, Jakub – Konkursu Języka Polskiego.

Nagrody książkowe, wręczył Za-
chodniopomorski Wicekurator 
Oświaty Krzysztof Rembowski, listy 
gratulacyjne nauczycielkom, które 
przygotowały gimnazjalistów do 
konkursów, Edycie Bosiackiej  i An-
nie  Nowosielskiej wręczyła Dyrektor 
CDiDN  Urszula Pańka, rodzicom 
Mileny i Jakuba podziękowała Wice-
prezydent Miasta Szczecina Elżbieta 
Masojć.

Osiągnięcia naszych uczniów cieszą 
i mobilizują do dalszej pracy, dlatego 
tak ważne jest, aby znaleźć sprzymie-
rzeńców, przewodników i mistrzów, 
którzy wskażą drogę, doradzą, będą 
wspierać i motywować  – o tej donio-

słej roli rodziców i nauczycieli mó-
wiła Urszula Pańka, zwracając uwagę 
na to, że sukcesy są tym większe, jeśli 
mamy je z kim dzielić.

Przez trzy lata gimnazjum Milena 
i Kuba zadziwiali nas swoją wiedzą i 
umiejętnościami, a przy tym wielką 
skromnością i koleżeństwem. Tłu-
maczyli tematy, pomagali w nauce, 
mając przecież wiele pracy przed 
konkursami. Chyba dlatego zawsze 
je wygrywali. Są chlubą naszej klasy. 
Życzymy im dużo sukcesów w liceum 
– mówią o laureatach koleżanki i 
koledzy z III C.

Inf.własna- opr. LMM

Milena Cmil z nauczycielkami Edytą Bosiacką i Anną Nowosielską

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Renci-

stów do naszego grona, na nasze 
wspólne spotkania. 

Z nami nigdy nie będziecie sa-
motni. Spotykamy się w każdy 
poniedziałek i piątek 

W godzinach od 9 do 12.
Członkom Polskiego Związku 

Emerytów i Rencistów przypo-
minam - nie zapomnijcie opłacić 
składki na ZKP. do końca czerwca

Alina 
Ochman
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W obiektywie  Jana Korneluka    - Red. Naczelny DN Marek Słomski

 czyta dzieciom 

WITAMY WŚRÓD NAS...

 Witamy wśród nas...

Syn Kamili Topolskiej ur. 13.05.08 
z Redła

Córka Doroty Jaworskiej 
ur. 13.05.08 ze Sikorek

Córka Zofi Lewandowskiej 
ur. 13.05.08 z Czermnicy

Syn Angeliki Rzeteckiej 
ur. 13.05.08 z Błotna

Julia córka Marty Majchrzak 
ur. 18.05.08 z Kożuchowa

Córka Eweliny Matyjasik 
ur. 19.05.08 z Dobropola

Syn Ewy i Piotra Ziemlak 
ur. 15.05.08 z Zalipia

Córka Renaty Afeltowicz 
ur. 19.05.08 
z Dąbrowy Nowogardzkiej

Syn Ewy Antonowicz ur. 14.05.08 
z Konkolewic

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
1 dziecko

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców

Pani Dyr. Biblioteki Zofia Pilarz powiedziała, że było to najdłuższe i najciekawsze spotkanie.
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Salon Budowlany REMBUD
ul. Wartcka 1 Nowogard

WIOSENNA PROMOCJA
Rabaty do 10% 

Oferujemy w atrakcyjnych cenach:
- płytki ścienne
- płytki podłogowe
- panele ścienne
- panele podłogowe już od 24 zł m kw
- kompakt + deska 197 zł
- kabina szklana + brodzik już od 800 zl

Oferujemy cały asortyment wystroju łazienek
Świadczymy usługi transportowe

Przy
jdź s

praw
dź

TOYOTA NOWOGARD
MK SP. Z O. O.

zatrudni osobę na stanowisko
GŁÓWNA   KSIĘGOWA

oferty kierować  na  adres:
kadry@toyotanowogard.pl

HURTOWNIA OGRODNICZA
Oferuje: 

drewnianą galanterię ogrodową
PROMOCJA

KORA SOSNOWA 801- 9,00 zł
Nowogard,

ul. Wojska Polskiego 54

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 01.09.2008r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki. 

Podania należy składać w sekretariacie szkoły 
ul. Poniatowskiego 21, tel. 091 39 21 162.72-200 Nowogard,

ul. 3 Maja 27a
tel. 091 39 25 600 fax. 091 39 25 601
www.opelkozlowski.pl 

70-777 Szczecin,
ul. A. Struga 31b

tel. 091 464 48 80 fax. 091 464 48 79
www.opelkozlowski.pl 

Podaję do wiadomości, 
że Rada Miejska w Nowogardzie 

będzie opiniowała wnioski w sprawie lokalizacji salo-
nu gier na automatach na terenie gminy Nowogard 
- zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 lipca 

1992 r. o grach i zakładach wzajemnych 
(Dz. U z 2004r. Nr 4, poz. 27 ze zm.).

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców zainte-
resowanych podjęciem działalności w tej branży do składania 
ofert. 

Oferty wraz z proponowaną lokalizacją należy składać w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 1, 
lub promocja@nowogard.pl - do dnia 06 czerwca 2008 r. 
 
Szczegółowe informacje: 
Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy tel 091 39 26 233. 

Kierownik Wydz. RLiF
Tobiasz Lubczyński

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Firma Geodezyjna 
GEO GIS Projekt sp. z o.o.

przyjmie do pracy 
pomiarowego geodezyjnego

Tel. 091 39 26 622, ul. 3 Maja 31

Tylko teraz niezawodna Astra Classic z ABS-em, 2 poduszkami 
powietrznymi, wspomaganiem kierownicy i silnikiem o mocy 90 KM 
w tak rewelacyjnej cenie. Takiej okazji nie wolno przegapić.
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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.

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

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
szuka do wynajęcia od 1 września 

domku jednorodzinnego lub szeregowca 
(min. 4 pokoje, salon, kuchnia, łazienka). 

Kontakt: 091 418 12 06,  602 697 061.
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NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 1 

lub 2 pokojowego z kuchnią i łazienką w 
Nowogardzie lub w okolicach Nowogar-
du. Tel. 663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
bloku. 697 744 848.

• Mieszkanie 3 pokojowe w Nowogardzie 
pow. 62,7 m kw ul. 700 Lecia zamienię 
na mniejsze bez dopłaty też 3 pokojowe, 
niekoniecznie w Nowogardzie. Tel. 091 
39 22 857.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia. 
516 310 809.

• Kupię garaż w pobliżu ul. Armii Krajo-
wej 51. Tel. 077 461 00 44, 605 670 643.

• Mieszkanie dwupokojowe w Dobrej 
Nowog., 40 m kw w otoczeniu zieleni, 
62 tys. zł. Tel. 889 133 882.

• Nowogard – prawa strona na wy-
jeździe na Stargard, 2 x 1,50 ha. Tel. 
502 103 432.

• Sprzedam – stodoła murowana. Karsk 
35 A.

• Sprzedam lub zamienię na dwupokojo-
we w Nowogardzie mieszkanie 100 m 
kw w Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 5788 M KW I 
6883 M KW PRZY UL. W. REYMON-
TA I A. ASNYKA (NOWOGARD). 
603 669 427.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe os. 
Radosław. Tel. 665 938 793.

• Pilnie kupię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter lub I piętro, płatne gotówką. Tel. 
508 052 570, 091 39 14 198.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2 lub 3 pokojowego. Tel. 661 209 252, 
601 833 699.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2 pokojowego w Nowogardzie. Tel. 
607 061 462.

• Poszukuję – wynajmę halę produkcyj-
ną (200-400 m, prąd, plac utwardzony) 
na wsi. Oferty – mail: prodago@proda-
go.com. Tel. 500 007 407 pn – pt g. 11.00 
– 19.00.

• Kupię działkę budowlaną Nowogard 
lub okolice. 660 171 386.

• Sprzedam – działka siedliskowa 84 ary, 
media, ogrodzona, staw, 17zł/ m, przy 
drodze na Długołękę (5 km od Nowo-
gardu). Tel. 606 655 958.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztu-

ki 195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Toyota Avensis, silnik 4D4, 
2 litry, rocznik 2000. Tel. 602 267 382. 
Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami letni-
mi fulda 205 55 R 15 w bdb stanie do 
mercedesa E - klasse, W - 124, 190, cena 
790 zł komplet, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 
CDTI (diesel 120 KM), 6 biegów, kolor 
bordowy metalik, rok. prod. 12.2004, 
model 2005, przebieg 98000km, bez-
wypadkowy, garażowany, książka ser-
wisowa, zadbany, nie wymaga żadnego 
wkładu finansowego. Nowe tarcze i klo-
cki hamulcowe przód i tył, wymieniony 
kompletny rozrząd, olej, filtry (kabino-
wy, oleju powietrza), płyn hamulcowy i 
chłodniczy, przegląd klimatyzacji, alufel-
gi 16” + nowe opony letnie,. Cena 49 800 
zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Golf II, granat, 1,3 benzyna, 
1990 r. Tel. 500 266 928.

• Kupię Simson S51 lub S50. Tel. 
605 882 110.

• Sprzedam Renault 19, 1991 r., poj. 1991 
r., poj. 1,7, ubezpieczenie i przegląd 

ważny do 2009 r., cena 1700 do nego-
cjacji. Tel. 091 39 21 405 wieczorem, 
783 122 310.

• Sprzedam Volkswagen Passat, 1995 r., 
B4, wspomaganie kierownicy, 2 x airbag, 
ABS, przegląd + tłumaczenie, sprowa-
dzony z Danii, cena 5000 zł do uzgod-
nienia. Tel. 603 876 237.

• Sprzedam skuter Quest na części. Tel. 
667 065 952.

ROLNICTWO  
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 

603 353 789.
• Śrutownik „Bąk” z wymiennymi sitami 

7 kW – sprzedam. 603 895 622.
• Sprzedam klacz ujeżdżoną i ogiera rasy 

wielkopolskiej. Karsk, tel. 606 10 61 42.
• Truskawki – sadzonki sprzedam, od-

miana Alsanta, Pandora. Tel. 502 85 35 
73.

• Jęczmień, mieszanka zbożowa – sprze-
dam. Tel. 502 85 35 73.

• Sprzedam kaczki białe i francuskie. 091 
39 501 40.

• Kupię talerzówkę do 60. 091 39 501 40.
• Sprzedam przyczepę ciągnikową, roz-

rzutnik obornika, rozsiewacz nawozu 
„Kos”. 665 335 914.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Usługi budowalne, remonty, wykończe-

nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowane, stawianie ścian płyty kar-
tonowe, ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: wykop 

pod fundamenty, kable, itp. Tanio, fa-
chowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-
wanie, hydraulikę, wycinka – przecinka 
drzew i krzewów, spulchnianie glebo-
gryzarką i zakładanie trawników. Kon-
takt tel. kom. 600 653 124.

• Przecieranie drzewa, dłużycy trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek, krokwi, 
usługi koparką, wykopy pod fundamen-
ty, kable, kanalizę, itp. Tel. 091 39 18 689, 
517 219 627.

• Docieplenia budynków. Malowanie 
wewnętrzne i zewnętrzne, kafelko-
wanie, hydraulika, elektryka, włoskie 
szpachle dekoracyjne. Tel. 609 605 621, 
697 612 803, 784 188 147, 605 168 658.

• Zespół muzyczny ACORD oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.
• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 

sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. Ul. 
Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi  

dziecięcych. 66 77 84 333.
• Remonty mieszkań od a do z. Tel. 

667 435 942.
• Montaż ogrodzeń betonowych i in-

nych. Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. 

511 923 692.
• Naprawa okien i drzwi poreklamacyj-

nych. Tel. 505 801 778.
• Produkcja i naprawa plandek samo-

chodowych. Tel. 091 39 20 303.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barma-
na/kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 
091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Kierowca kat. B+C szuka pracy. 
692 478 465.

• Mgr ekonomii specjalność Rachunko-
wość i Finanse (doświadczenie zawo-
dowe w pełnym zakresie księgowości) 
podejmie dodatkową pracę. Kontakt 
0604 552 032.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Poszukuję pracy, kobieta lat 20. 
517 847 775.

• Zatrudnię dekarza, wymagane aktu-
alne badania lekarskie, do 45 lat. Tel. 
604 154 316.

• Szukam od września opiekunki do 1,5 
rocznej dziewczynki. Tel. 091 39 102 92, 
668 137 240.

• Poszukuję opiekunki – dzieci 7 i 11 lat. 
Tel. 091 39 25 906 po 19.00.

• Zatrudnię murarzy i pracowników do 
dociepleń. 504 595 424.

• Zatrudnię kierowcę kat D + C. Tel. 
509 099 626,509 099 627.

• Przyjmę do pracy w ciastkarni. Tel. 091 
39 21 986.

• Zatrudnię sprzedawczynię. Tel. 
602 677 563.

• Zatrudnię kierowcę kat. D, może być 
emeryt lub rencista. 607 310 591.

• Elektryka z doświadczeniem w zawodzie 
zatrudnię na dobrych warunkach. Tel. 
696 757 393.

• Zatrudnię blacharza samochodowego. 
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271.

• Zatrudnię fachowca do dociepleń. Tel. 
782 860 130.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lo-
dowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemie-
ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 
także nietypowe długości, wysokości, 
do mieszkania, dmku, warsztatu, Tel. 
0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, 
ogrzewanie + ciepła woda, dwufunk-
cyjne cena 1200 zł, zapłon iskrowy, 
gwarancja serwisowa, ekonomiczne, 
tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe pod-
grzewacze wody – 380 V, małe gaba-
ryty, moc 18-21 kw, ekonomiczne, 
idealne do domku, warsztatu, abru, 
gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 
446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-
sobnikowe podgrzewacze wody, firmy 
niemieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., 
stojące, idealne gdy są 2-4 łazienki, 
kuchnie – to komfort ciepłej wody w 
domu, koszt 40 zł/ m-c, serwisowane 
cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ), 
DRZWI POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z 
SZYBAMI, UŻYWANE DO MIESZ-
KANIA W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu w Ża-
bowie. Tel. 511 875 305.

• Sprzedam tanio manekiny sklepowe. 
665 86 11 05.

• W związku z likwidacją firmy sprzedam: 
przecinarka Stihl, zagęszczarka, skoczek 
i inny sprzęt. Tel. 606 879 329, 091 39 
26 824.

• Sprzedam dwie sofy dwuosobowe (100 
zł/ szt.). Tel. 0691 154 505.

• Sprzedam tanio piec do centralnego 
ogrzewania. 506 073 456.

• Sprzedam zamrażarkę 4 szufladową i 
kuchenkę. Tel. 501 141 655.

• Za symboliczną kwotę oddam piec ka-
flowy. Tel. 664 058 705, 662 115 944.

• Sprzedam betoniarkę i silnik do Merce-
desa 240 D. 091 39 27 000.

• Sprzedam tokarnię do metalu, typ TUM 
– 35D1, rok prod. 1990. Tel. 510 24 39 
92.

OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131
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WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL

375

12,000

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128 ram
Dysk:      120 Gb 40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

Tel. 0 781 085 520
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 21

Stary wykręt
Często mnie drażni moja żona,
Gra mi na nerwach 
w nocnych scenach:
To bardzo śpiąca, to zmęczona,
To znów dokucza jej migrena.

Matka jest jedna
Pamiętasz, Mamo, dawne lata:
Raz wytargałaś mnie za ucho,
Bo stłukłęm wazę (duża strata,
Nie uszło wtedy mi na sucho),
Albo gdy Kornel szybę wybił…?
Niewinnie wtedy wziąłem w skórę.
Ja spudłowałem – on nie chybił,
Uciekł… i schował się za murem.
Ech, były czasy, Mamo, były…
Twe serce drżało z niepokoju,
Gdy się dzieciaki pokłóciły
I racji dochodziły w boju.
Minione chwile (każda cenna),
Dal czasu na uwięzi trzyma.
My jedni wiemy, żeś niezmienna,
Ciebie się wcale czas nie ima.
Kto tak zna zycie, jak Ty, Mamo?
Kto dzieciom każdą troskę zmniejsza?
Dla nas wyglądasz wciąż tak samo,
Ty – z wszystkich kobiet najpiękniejsza.
Naszej wdzięczności są wyrazem,
Tak szczere slowa, jak i róże.
Chcemy być z Tobą zawsze razem,
Obyś nam żyła jak najdłużej.

Postać
Kim na równi się zachwyca,
I lewica, i prawica?
Kto zachwyty szczere słyszy,
Od Rydzyka i Senyszyn?
Czyj bezsporny autorytet,
Jedna Ziobrę i Rokitę? 

   Kto oklaski głośne zbiera?
Postać Leo Beenhakkera!

Rozwiązania krzyżówki nr 20 – MIODY NOWOGARDZKIE – nadesłali:
Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 

Janina Grudzińska, Halina Stefańska, Bogumiła 
Urtnowska (Kulice), Stanisława Pokorska, Mag-
dalena Czupryńska, Franciszek Palenica, Andrzej 
Czarnowski (Osowo), Szczepan Falaciński, Teresa 
Powalska, Cezary Kubisz, Władysława Kubisz.

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Magdalena Czupryńska,
- Józef Górzyński,
- Cezary Kubisz.

Gratulujemy! 
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 19.05.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik więzienny
3. Magazynier
4. Robotnik budowlany
5. Sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. Spawacz, tokarz, 
8. Instruktor jazdy kat. B
9.  Kosmetyczka
10.  Asystentka ds. kadrowych
11.  Stolarz, pomocnik stolarza
12.  z-ca kierownika magazynu
13.  Ślusarz – mechanik maszyn
14.  Mechanik samochodów osobo-

wych
15. Mechanik , elektryk
16.  Barman/ka, kelner/ka, recepcjoni-

sta/ka 
17. spawacz – ślusarz
18.  Kierowca skutera – dowóz pizzy 
19.  Kierowca kat.B
20.  Pomocnik magazyniera
21.  spawacz
22.  Przedstawiciel handlowy
23. Kierowca C+E
24.  Robotnik lesny
25. Dekarz
26.  Obsługa sprzętu fitness
27.  Kierownik magazynu, sekretarka 
28.  Wizażysta - stylista

  OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   ( Gryfice ),  

(Goleniów) (Węgorzyce) (Szczecin)
2.    Wychowawca – terapeuta   

(Radowo – Małe)
3.   Przedstawiciel Ubezpieczeniowo 

– finansowy ( woj. Zachodniopo-
morskie )

4.  Mechanik – konserwator (Szczecin 
– Dąbie)

5.  Menager, przedstawiciel handlowy 
( woj.zachodniopomorskie)

6. Robotnik gospodarczy (Wyszo-
mierki)

7. Operator koparki (Wolin)
8.  Referent (Goleniów)
9.  Drobiarz – pakowacz (Goleniów)
                                          
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Kryterium 
w Koronie Miast

Sympatycy kolarstwa z niecierp-
liwością czekają na zapowiadany 
wyścig kolarski o Puchar Burmistrza 
Nowogardu. Doceniając silną obsa-
dę naszego Kryterium pan Dariusz 
Wojciechowski inicjator i organizator 
wyścigów o nazwie Korona Miast 
zaproponował naszym działaczom 
włączenie nowogardzkiego wyścigu 
do wspomnianego cyklu.

Korona Miast (zwana także Proligą 
Polsatu) to kryteria uliczne o bardzo 
silnej obsadzie organizowane w kilku 
miastach Polski (w roku 2007 było to 
6 wyścigów). Zwycięzcą i zdobywcą 
główej nagrody czyli Korony Miast 
jest zawodnik, który w całym cyklu 
zgromadzi najwięcej punktów. Orga-
nizatorzy czynią starania by nagrodą 
był samochód.

Skoro mowa o punktach przypo-
mnę zasady rozgrywania kryteriów. 
Wyścig taki rozgrywany jest na trasie 
zamkniętej pętli, którą kolarze poko-
nują kilka lub kilkadziesiąt razy. Co 
kilka okrążeń rozgrywany jest lotny 
finisz punktowany - za 1 miejsce za-
wodnik zdobywa 5 pkt, za II – 4 pkt, 
za III – 3 pkt, za IV – 2 pkt i za V – 1 
pkt. Zwycięzcą wyścigu zostaje za-
wodnik, który zdobył największą licz-
bę punktów (niekoniecznie pierwszy 
na mecie kończącej wyścig). Bywa, że 
organizatorzy uatrakcyjniają wyścig 

ustalając dodatkowe premie – np. 
premia górska, premia „kocich łbów’ 
czyli o tytuł „Brukarza” itp.).

Oczywista sprawa, że najlepsi 
kolarze są zawodowcami dlatego 
zwycięzcóow trzeba odpowiednio 
nagradzać. W kryterium ważna jest 
stwka za każdy punkt. U nas będzie 
to 50 złotych uważane w peletonie 
za stawkę przyzwoitą. W innych 
kategoriach wiekowych (młodzicy i 
juniorzy młodsi) także się punktuje, 
ale nagrody otrzymują tylko trzej 
pierwsi w punktacji końcowej i są 
to określone kwoty, albo nagrody 
rzeczowe i puchary.  

Zachęcam do kibicowania!
LMM

V liga juniorów: 

Pomorzanin Nowogard – Mieszko Mieszkowice 0:0

Bez bramek
Pomorzanin: Łuczak (46’ Skrzypa), A. Żwyica, Piotrowicz, Mordzak, Sko-

wroński, Gaik, Pozierak, Iwaniuk, Sobczak, Bajerski, Idziak.

Bezbramkowym remisem zakoń-
czył się mecz juniorów Pomorzanina 
z Mieszkiem Mieszkowice. 

Nieznaczna przewaga była po 
stronie gospodarzy, ale w pierwszej 
połowie tylko goście zdołali zagrozić 
bramce Łuczaka. W 39. minucie nie-
typowo podkręcony strzał z 25. me-
trów nasz bramkarz zdołał obronić.

Po przerwie obraz gry zmienił się 
o tyle, że juniorzy Pomorzanina w 

końcu zaczęli uderzać na bramkę. 
W 48. minucie Bajerski uderzył nad 
bramką. Dziesięć minut później rajd 
Idziaka również kończy się strzałem 
nad poprzeczką. W 70. minucie Sob-
czak uderzył w światło bramki, ale 
nie zdołał pokonać bramkarza gości, 
który do końca spotkania zachował 
czyste konto. 

Andrzej Garguliński

Outsider z liderem
Teoretycznie rzecz ujmując Po-

morzanin jedzie do Szczecina na 
pożarcie. Nasz zespół zmierzy się w 
niedzielę z liderem V ligi Hutnikiem 
Szczecin, a do tego mecz odbędzie 
się na jego boisku. Szczecinianie od 
jedenastu kolejek są niepokonani. Po 
raz ostatni przegrali 10 listopada 2007 
roku w Płotach, z Polonią. Hutnik z 
siedmioma punktami przewagi nad 
drugą Vinetą pewnie prowadzi w ta-
beli. Nasz zespół z ośmioma punkta-
mi pewnie zamyka V ligę. W rundzie 
jesiennej sytuacja wyglądała jeszcze 

gorzej a mimo to Hutnik męczył się z 
Pomorzaninem wygrywając zaledwie 
1:0. Kibice liczą na niespodziankę.

Początek meczu o godzinie 16.00
sobota: 13:30 Arkonia Szczecin 

- Stal Lipiany, 16:00 Świt Szczecin 
- Vineta Wolin, 17:00 Odra Chojna 
- Polonia Płoty, 17:00 Piast Chociwel 
- Sparta Gryfice, 17:00 Orzeł Trzciń-
sko-Zdrój - Kluczevia Stargard,

niedziela: 16:00 Mieszko Mieszko-
wice - GKS Mierzyn, 16:00 KP Police 
II - Kłos Pełczyce. 

Andrzej Garguliński

WKS w Miętnie
W minioną niedzielę w odbył się kolejny festyn Wiejskich Klubów Spor-

towych. Tym razem gościł w Miętnie. 

W turnieju piłki nożnej wystarto-
wało osiem drużyn Pierwsze miejsce 
zajęła ekipa WKS Osowa. Drugie 
miejsce zajął Wojcieszyn, który po 
raz pierwszy wziął udział w imprezie 
od razu wdrapując się na podium. Na 
trzecim miejscu uplasował się WKS 
Wyszomierz. Nieco większą obsadę 
miał turniej siatkarki, do którego 
zgłosiło się dziesięć ekip. Rywalizację 
wygrał WKS Żabowo przed WKS 
Czermnica i WKS Sikorki. 

W Miętnie zespoły rozgrywały jesz-
cze swoje mecze systemem pucharo-
wym. Organizatorzy zastanawiają 
się nad zmianą systemu rozgrywek i 
wprowadzenia od następnej imprezy 
podziału na grupy. 

Puchary w imieniu głównego spon-
sora, firmy Poldanor, wręczył sołtys 
Miętna a zarazem główny organizator 
tego festynu Zbigniew Litwin. 

Poza tymi turniejami przygoto-
wano szereg atrakcji dla dzieci i dla 
dorosłych takich jak przeciąganie 

liny, wyciskanie ciężarka, konkurs 
strzałów na bramkę, konkursy rzu-
tów karnych. Dzieci mogły pobawić 
się na dmuchanej zjeżdżalni „Nie 
byłoby takiego splendoru bez pomocy 
sponsorów i mieszkańców, którym 
chciałbym bardzo podziękować” 
- mówi sołtys Litwin wymieniając 
firmę Poldanor, Stanisława i Tadeusza 
Wronę, Jana Szoplika, Małgorzatę 
Litwin, Stowarzyszenie „ Stajenka „ 
z Miętna oraz Wojciecha Kubickiego. 
O r g a n i z a t o r z y  p r z e k a z a -
li również komplet strojów pił-
karskich zespołowi z Miętna. 
Kolejna impreza odbędzie się do-
piero 15 czerwca w Błotnie. Jednak 
już w sobotę 31 maja od godz. 13.00 
zapraszamy wszystkie dzieci oraz 
ich rodziców na Dzień Dziecka, or-
ganizowany przez sołtysa Wiesława 
Olesinskiego w miejscowości Ol-
chowo. Jak zapewnia WKS atrakcje 
gwarantowane.

Andrzej Garguliński

Gutowski w drodze 
do Szwajcarii

Znany nowogardzki miłośnik wypraw rowerowych wyrusza na trasę. Tym 
razem pragnie kibicować piłkarzom na boiskach Szwajcarii. Rower do po-
dróży przygotował panu Ryszardowi Jan Zugaj za co szczególny kolarz składa 
szczególne podziękowania.

LMM 
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BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

• 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•

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
• doświadczenie zawodowe 3 lata na  
stanowisku  kierownika magazynu
• umiejętność organizacji pracy 
własnej i podległego zespołu
• wykształcenie  wyższe
• zaświadczenie o niekaralności
• uprawnienia na wózki jezdniowe
Oferujemy: • stabilne zatrudnienie 
w rozwijającej się firmie
• atrakcyjne warunki pracy i płacy

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 zatrudni 
KIEROWNIKA  MAGAZYNU 
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KALENDARIUM
27 MAJA
Imieniny:  Augustyn, Eutro-
piusz, Fryderyk, Fryderyka, 
Izydor, Jan, Julian, Lucjan, 
Małgorzata, Oliwer, Oliwier, 
Radowit i Świętobor.

28 MAJA
Imieniny:  Augustyn, Balla-
dyna, Bogurad, Emil, German, 
Heladia, Heladiusz, Herkulan, 
Ignacy, Jaromiar, Just, Lucjusz, 
Łucjusz, Maria, Wiktor, Wilhelm 
i Wolrad. 
• 1642 - Objawienia Maryjne 
we Włoszczowie, narodził się 
kult Matki Boskiej Włoszczow-
skiej, patronki dzieci i rodzin.
• 1923 - Został powołany drugi 
rząd Wincentego Witosa.
• 1943 - II wojna światowa: po 
pacyfikacji Leżajska hitlerowcy 
rozstrzelali 28 mieszkańców 
miasta.
• 2006 - Zakończyła się I piel-
grzymka Ojca Świętego Bene-
dykta XVI do Polski.

29 MAJA
Imieniny: Aleksander, Andrzej, 
Bogusław, Izbylut,Maria, Mag-
dalena, Maksymin, Maksymina, 
Rajmund, Stefan, Syzyniusz, 
Urszula i Wilhelm.    
• 1792 - Zawieszono obrady 
Sejmu Wielkiego.
• 1920 - Wojna polsko-bolsze-
wicka: Armia Czerwona rozpo-
częła ofensywę na Ukrainie.
• 1993 - Prezydent Lech Wa-
łęsa rozwiązał Sejm i Senat, 
zarządzając przedterminowe 
wybory.

Kronika policyjna 

REKLAMA

Opłaty wędkarskie 
PZW Tęczak 

są przyjmowane 
w sklepie wędkarskim

“Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 

w godz. 
10.00 - 18.00

REKLAMA

UWAGA DZIECI!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

ORGANIZUJE OTWARTE ZAWODY 
WĘDKARSKIE DLA DZIECI 

W WIEKU DO LAT 16.

 Zawody odbędą się dnia 1 czerwca 2008 r. 
Zapisy przy Restauracji „Neptun” w dniu 
zawodów od godziny 7.30 do godz. 8.00. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma 
mieć siatkę na przechowywanie złowio-
nych ryb!

Zarząd

Z okazji urodzin 
najukochańszemu mężowi 

Cezaremu 
Leśniewskiemu

wiele radości, uśmiechu, 
spełnienia najskrytszych 

marzeń oraz samych 
pogodnych dni

życzy 
żona, syn Norbert z żoną 

i córkami, córka Katarzyna 
z mężem i córką oraz córki 

Nina i Elwira

ŻYCZENIA

W poniedziałek na ulicy 15 Lutego 
patrol zatrzymał pijanego rowerzystę. 
Krzysztof K. miał w wydychanym 
powietrzu 2,82 promila alkoholu.

We wtorek w jednym z mieszkań w 
Kulicach znaleziono zwłoki mężczy-
zna. Mieszkał on samotnie. Przybyły 
na miejsce lekarz pogotowia wyklu-
czył działanie osób trzecich.

W środę włamano się do pomiesz-
czenia gospodarczego w Ostrzycy. 
Złodzieje skradli 500 litrów oleju 
napędowego i narzędzia.

W czwartek tuż po północy na 
skrzyżowaniu jadący ulicą Armii 
Krajowej od strony centrum miasta 
oplem corsa Jacek K. skręcając w 
ulicę Kościuszki wjechał wprost pod 
jadącego od Gryfic tira. Mężczyzna 
nie odniósł poważniejszych obrażeń, 
ale badanie alkomatem wykazało, że 
miał on w wydychanym powietrzu 
ponad dwa promile alkoholu.

Kilka godzin później idąca ulicą 
Armii Krajowej kobieta z dziećmi 
nie upilnowała jednego z dzieci, które 
przebiegło przez ulicę. Zaraz za nim 
wyrwała się czteroletnia dziewczynka 

i wbiegła wprost pod nadjeżdżający 
autobus. Tylko refleksowi kierowcy 
zawdzięcza że nie została potrącona, 
a jedynie uderzyła w bok pojazdu. 
Dziewczynka z lekkimi obrażeniami 
została przetransportowana śmi-
głowcem do szpitala w Szczecinie. 
Matka odpowie za nieupilnowanie 
dziecka.

Na drodze Nowogard - Dobra 
policjanci zatrzymali Józefa S., który 
jadąc rowerem miał w wydychanym 
powietrzu 3,11 promila alkoholu.

W piątek policjanci zostali poin-
formowani, że w okolicy sklepu mo-
toryzacyjnego przy ulicy Bohaterów 
Warszawy młodzi ludzie spożywają 
alkohol. Po przybyciu na miejsce pa-
trol zastał jedenaście osób nieletnich. 
Dziesięć z nich było pod wpływem 
alkoholu. Zostali oni przewiezieni na 
Komisariat skąd za pokwitowaniem 
odbierali ich rodzice. O wszystkim 
zostanie poinformowana szkoła co 
zapewne będzie miało wpływ na 
ocenę ze sprawowania.

Policja od dłuższego czasu pro-
wadzi akcję „Nielat” i zapowiada 

kontrole na terenach szkół i przed-
szkoli.

W sobotę w Ostrzycy nieletni 
Mateusz M. ukradł części cudzego 
motoroweru i włożył je do swojego 
pojazdu. Sprawą zajęła się policja.

W niedzielę zgłoszono, że z jedne-
go z budynków przy ulicy 700-lecia 
skradziono elementy instalacji elek-
trycznej tym samym uszkadzając ją. 
Sprawcami byli zapewne złodzieje 
złomu.

Około godziny 15.00 zatrzymano 
dwoje uciekinierów z Domu Dziecka 
w Mostach, Justynę B i Mateusza P. 
Trzeciej uciekinierki, Pauliny D. nie 
udało się jeszcze zatrzymać.

Jadący seatem ibizą Robert S. ude-
rzył w ogrodzenie posesji przy ulicy 
Fabrycznej. Przybyła na miejsce po-
licja sprawdziła trzeźwość kierowcy. 
Badanie alkomatem potwierdziło ich 
przypuszczenia. Kierowca miał 3,17 
promila alkoholu.

ag

Wojsko się promuje W sobotę na Placu Wolności 
stanął wojskowy wóz opancerzo-
ny i samochód wzbudzając spore 
zainteresowanie mieszkańców 
miasta.

Powody tego widowiskowego 
postoju wyjaśniali żołnierze sie-
dzący za znajdującym się tuż obok 
stolikiem. Jak nam powiedzieli jest 
to akcja promująca Wojsko Polskie. 
Zapewnili, że przynosi spodziewane 
efekty. Patrząc na zainteresowanie 
sprzętem wojskowym nie tylko 
mężczyzn ale i kobiet, można uznać 
te słowa za prawdziwe.

ag
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Proboszczami parafii byli kolej-
no kapłani: ks. Zdzisław Ferenc 
(1957-1960), ks. Stanisław Gołę-
biewski (1960-1970), ks. Alojzy 
Mochalski (1970-1982), ks. Cze-
sław Grajkowski (1982-1984), ks. 
Albin Klóska (1984-2003), ks. Mi-
rosław Oliwiak (2003- 2007) i od 
roku 2007 ks. Janusz Zachęcki.
Podczas uroczystości 50-lecia 

ksiądz proboszcz 
Zachęcki powie-
dział m.in.
„Parafia jest okre-

śloną wspólnotą 
wiernych, utworzo-
ną na sposób stały 
w Kościele partyku-
larnym, nad którą 
troskę pasterską, 
pod władzą biskupa 
diecezjalnego, po-
wierza się jej włas-
nemu pasterzowi. 
Jest ona miejscem, 
gdzie wszyscy wierni 
mogą się zgromadzić 
na niedzielną cele-
brację Eucharystii. 
Parafia wprowadza 
lud chrześcijański 
do uczestniczenia w 
życiu liturgicznym 
i gromadzi go pod-
czas tej celebracji; 
głosi zbawczą naukę 
Chrystusa; prakty-
kuje miłość Pana w 
dobrych i braterskich uczynkach. 
Parafia jest podstawowym miej-
scem katechezy dzieci i rodziców. 
Dlatego dziś obchodząc 50 rocznicę 
powstania parafii pod przewod-
nictwem Pasterza naszej diecezji, 
księdza biskupa Błażeja Mariana 
Kruszyłowicza i zgromadzonymi 
kapłanami wspólnie chcemy dzię-
kować Panu Bogu, za otrzymane 
dary w postaci osób, które tę pa-
rafię tworzyły i tworzą; licznych 
dzieł przez parafian podejmowa-
nych: jak remontowanie kościołów, 

ich upiększanie, powstanie i dzia-
łanie nielicznych jeszcze wspól-
not.  Chcemy to wspólnie uczynić. 
Oczywiście, każdy z nas, parafian, 
przyniesie w sercu na to wspólne 
świętowanie inne osoby i inne zda-
rzenia i to będzie bogactwo! Gdy 
spoglądamy na 50 lat życia naszej 
parafii, to widzimy nie tylko dobro, 
za które Panu Bogu i bliźnim dzię-

kujemy, ale dostrzegamy i nasze 
mankamenty, braki, słabości, grze-
chy. Przepraszamy więc. A skoro 
przepraszamy to i chcemy zmienić 
nasze życie, uczynić je piękniej-
szym. Modlimy się i staramy, aby 
każda nasza rodzina i cała nasza 
parafia była - tak jak chciał Sługa 
Boży Jan Paweł II - wspólnotą życia 
i miłości”.
Przebieg uroczystości i fotorepor-

taż w kolejnym wydaniu „DN”.

LMM

REKLAMAREKLAMA

Strajk w szkołach
Dziś strajkują nauczyciele i pracownicy oświatowi. Akcję poparła zdecy-

dowana większość pracowników szkół.

Zanim zapadła decyzja o strajku 
we wszystkich szkołach odbyło się 
referendum w tej sprawie. Nauczyciele 
i pracownicy szkół uprawnieni do 
głosowania mieli zdecydować czy w 
przypadku niespełnienia wystosowa-
nych postulatów, czyli zagwarantowania 
zwiększenia do 2010 r. wynagrodzeń 
o co najmniej 50% m.in. przez zwięk-
szenie nakładów na oświatę publiczną, 
utrzymania dotychczasowego zakresu 
praw i obowiązków wynikających z 
Karty Nauczyciela oraz utrzymania 
dotychczasowych uprawnień emery-
talnych, zdecydują się na strajk. Zde-
cydowana większość poparła strajk. 
We wszystkich szkołach głosowało 348 
z 491 uprawnionych, co stanowi 70,9 
%. Za strajkiem opowiedziało się 86,78 
%, czyli 302 nauczycieli i pracowników 
oświatowych. Największe poparcie ak-
cja zyskała w nowogardzkich Szkołach 
Podstawowych nr 2 i nr 4, w Szkołach 
w Długołęce, Orzechowie, Strzelewie 
i Żabowie, w Gimnazjum nr 1 oraz w 
Przedszkolu nr 1 gdzie ZA głosowali 
wszyscy biorący udział w referendum. 
Na drugim biegunie znaleźli się pracow-

nicy szkoły w Wierzbięcinie. Przeciw 
organizacji strajku głosowało 14 z 18 
tam zatrudnionych pracowników, czyli 
77,8 % i tam zajęcia będą odbywać się 
normalnie.

Akcja prowadzona jest w całym kraju. 
Organizatorem strajku jest Związek 
Nauczycielstwa Polskiego. Jego zdaniem 
rząd zamierza wykluczyć nauczycieli z 
zawodów o szczególnym charakterze 
i pozbawić ich tym samym prawa do 
emerytury pomostowej. Likwidację 
subwencji oświatowej i uproszczenie 
procedur przekazywania samorządo-
wych placówek oświatowych innym 
podmiotom nazywa działaniami wy-
mierzonymi w publiczną edukację i w 
jej pracowników i zamierzają walczyć o 
swoje prawa. Akcję popierają konkuren-
cyjne organizacje związkowe. 

„Związek Zawodowy Solidarność nie 
jest organizatorem strajku, ale popieramy 
postulaty, które oni zgłaszają. Związek 
pozostawia decyzję swoim członkom czy 
chce strajkować czy nie.” – powiedziała 
Anna Krzywania z NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty i Wychowania.

ag

Parafia rzymsko-katolicka
w Sikorkach ma już 50 lat! 
Parafię w Sikorkach erygował dekretem  z 24 października 1957 r. 

ks. biskup Teodor Bensz ordynariusz ówczesnej diecezji gorzowskiej. 
Natomiast dekretem z dnia 25 lutego 1963 roku Prymas Polski Sługa 
Boży ks. kardynał Stefan Wyszyński patronem parafii ustanowił Je-
zusa Chrystusa Króla.  Dziś parafia obejmuje 17 miejscowości -  Błot-
no, Błotny Młyn, Bochlin, Dobroszyn, Glicko, Grabin,  Łęgno, Orze-
chowo, Orzesze, Struga,  Szczytniki, Sikorki, Wierzchy, Wierzchę-
cin,  Wołowiec, Zakłodzie, Zatocze.  W parafii są cztery kościoły: w 
Sikorkach, Wołowcu, Orzechowie i Grabinie. Wszystkie poświęcił w 
1945 r. ks. Bogdan Szczepanowski z Towarzystwa   Chrystusowego 

Jarchlino

Festyn na Dzień Dziecka
W niedzielę 1 czerwca br.zorganizowany zostanie festyn z okazji Dnia Dziecka.
Rozpoczęcie na boisku wiejskim o godzinie 11:30, a przewidywane zakończenie 

ok. godziny 19:00. Będzie to impreza bezalkoholowa!
W programie wiele atrakcji:
- zamek dmuchany, helikopter + ciuchcia dla dzieci - bezpłatnie
- pokaz z udziałem funkcjonariusza Policji oraz psa policyjnego z KP Goleniów
- dyskusja z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania się na drogach
- pokaz z udziałem Straży Pożarniej z Nowogardu
- mikrofon dla wszystkich
- przejeżdżka dzieci koniem i kucykiem
- zabawa dla dzieci
Ponadto: ognisko, grill, konkursy, szczudlarze rozdający balony.
(Informację przesłał Tomasz Olszewski – sołtys).
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Uczniowie z Heide w II LO
W dniach 16 – 23.05 młodzież II Liceum Ogólnokształcącego gościła  13 

uczniów z Gymnasium Heide – Ost w Niemczech. Wymiana uczniowska 
między naszymi szkołami trwa już od 12 lat. Co roku nowogardzka młodzież 
spędza we wrześniu 7 dni w Heide, a w maju następuje rewizyta. 

Jadąc tu niemieccy uczniowie wie-
dzieli o naszym kraju bardzo mało. 
Obawiali się problemów z komuni-
kacją, tego jak zostaną przyjęci przez 
rodziny goszczące, zgubienia się, braku 
akceptacji i nudy. Mieli jednak nadzie-
ję, że ich oczekiwania się spełnią, że 
poznają tu nowych przyjaciół, miło 
spędzą czas, poznają polską kulturę, 
nasze zwyczaje i inny sposób życia, że 
zwiedzą Polskę i nauczą się podstawo-
wych zwrotów po polsku.

W realizacji tych zamierzeń po-
mógł interesujący program, którego 
realizacja była możliwa dzięki dofi-
nansowaniu przez Polsko – Niemiecką 
Współpracę Młodzieży, za które ser-
decznie dziękujemy. Oprócz wycieczki 
rowerowej, wycieczek do Kołobrzegu, 
Szczecina i Przelewic w programie były 
również m. in. rozgrywki sportowe, 
warsztaty taneczne Latino, nauka 
języka polskiego, krótka prezentacja 
o Polsce, udział w lekcjach,  kajaki, 
dyskoteka, grill i wspólne ogniska. 
Ważnym punktem programu była wi-
zyta w ratuszu, gdzie zostaliśmy miło 

przyjęci przez burmistrza Kazimierza 
Ziembę i  zastępcę burmistrza Artura 
Danilewskiego.  W ostatnim dniu 
wymiany wiedza uczniów z Niemiec 
na temat Polski została sprawdzona w 
quizie. Pytania były trudne, np. ile km 
autostrad jest w Polsce, jak nazywa się 
polski prezydent lub kiedy Nowogard 
otrzymał prawa miejskie. Okazało 
się, że nasi goście znają też wiele słów 
po polsku, np. smacznego, dobranoc, 
dziękuję, gruszka, jabłko czy do widze-
nia oraz znają typowo polskie potrawy 
jak barszcz czerwony, pierogi i flaki.     

Było kilka rzeczy, które niemieckich 
uczniów w Polsce bardzo zdziwiło. 
Dziwnym było np.  to, że do śnia-
dania i kolacji pije się u nas herbatę 
(w Niemczech raczej soki, wodę lub 
kawę), że jemy pizzę z ketchupem i 
że tak późno jemy obiad (w Niem-
czech obiad spożywa się ok. godz. 
13.00 i niekoniecznie całą rodziną). 
W systemie szkolnictwa rówież za-
uważyliśmy wiele różnic. Najlepszą 
oceną w Niemczech jest 1, a najgorszą 
6. Kontakt uczniów z nauczycielami 

jest luźniejszy – do nauczyciela ucz-
niowie mogą mówić „cześć” lub „do 
zobaczenia”. Podział roku szkolnego 
jest także inny – niemieccy uczniowie 
mają tylko 6 tygodni wakacji, ale w 
zamian mają ferie jesienne, wielka-
nocne czy z okazji Zielonych Świątek, 
których w Polsce nie ma. Lekcje w 
Heide zaczynają się wcześniej, bo już 
o 7.30 i kończą się najpóźniej ok. godz. 
12.30. Niemieccy uczestnicy wymia-
ny nie znają też słowa „liceum” – w 
Niemczech szkoła podstawowa trwa 
4 lata, po której można uczęszczać do 
gimnazjum, które trwa od piątej do 
trzynastej klasy.

Niemieckim uczestnikom wymiany 

najbardziej podobały się polska goś-
cinność i pyszne jedzenie. Spędzony 
tydzień w Polsce oceniają bardzo po-
zytywnie.    Mają miłe wspomnienia i 
co najważniejsze, ich złe uprzedzenia 
nie potwierdziły się.   Najlepszym 
podsumowaniem wymiany jest wy-
powiedź Merle, uczennicy z Heide: 
„W Polsce jest wspaniale. Nie mogę w 
to uwierzyć, że wszystko tak szybko się 
skończyło. Chciałabym tutaj jeszcze 
zostać. Poznałam tu wielu nowych 
przyjaciół i spędziłam cudowny czas. 
Chcę tu jeszcze wrócić.”

Maja Stelmaszak

Sejmik stawia na rozwój kolei
Zgodnie z postanowieniami i zapisami art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 

2003 (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 16 poz. 94) o transporcie kolejowym, or-
ganizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, 
wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz 
nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samo-
rządu województwa. Z tych względów w opracowywanym Programie Rozwoju 
Regionalnego bardzo poważnie potraktowano rozwój kolei.

Województwo Zachodniopomorskie 
obecnie dysponuje 10 pojazdami 
kolejowymi do obsługi połączeń 
regionalnych na liniach niezelektry-
fikowanych. Cztery z nich to pojazdy 
nowe (lata produkcji 2004 – 2005), 
posiadające 53 – 66 miejsc siedzących. 
Tabor ten z uwagi na swoją pojemność 
wykorzystywany jest do obsługi po-
łączeń o najmniejszej frekwencji – tj. 
na trasach Szczecin – Kalisz Pomorski 
– Szczecin, Sławno – Darłowo – Sław-
no oraz wybranych pociągów na trasie 
Szczecin – Kołobrzeg – Szczecin, 
kursujących poza szczytami przewo-
zowymi. Pozostałe sześć pojazdów to 
spalinowe zespoły trakcyjne użyczone 
województwu przez koleje niemieckie 
Deutsche Bahn AG. Posiadają one 
około 160 – 240 miejsc siedzących (w 
zależności od ich zestawienia). Tabor 
ten, ze względu na dużą pojemność i 
wynikającą z tego uniwersalność, wy-
konuje większość pracy przewozowej 
na najbardziej obciążonych liniach 
niezelektryfikowanych na obszarze 
Województwa Zachodniopomorskie-
go. Pojazdy wyprodukowane zostały 
w latach 1966 – 1968 i okres ich 
eksploatacji powinien dobiec końca 
w 2011- 2012 roku. W związku z po-
wyższym w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 2007-2013 
zapisano kwotę 40 mln euro na zakup 
nowego taboru kolejowego do obsługi 
połączeń regionalnych w obrębie wo-
jewództwa oraz na liniach stycznych 
z województwami sąsiednimi. Tabor 
ten ma umożliwić efektywną obsługę 
wszystkich niezelektryfikowanych 
linii obecnie eksploatowanych oraz 
przynajmniej w stopniu podsta-
wowym połączeń planowanych do 

uruchomienia. W Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013 zapisano kwotę około 19 mln 
euro na modernizację regionalnych 
linii kolejowych nr 402 na odcinku 
Goleniów – Kołobrzeg oraz nr 403 na 
odcinku Wałcz – Ulikowo, a także na 
budowę łącznicy kolejowej do Portu 
Lotniczego Szczecin-Goleniów. W 
przypadku linii Goleniów –Kołobrzeg 
modernizacja poprawi parametry eks-
ploatacyjne infrastruktury kolejowej, 
co umożliwi podniesienie prędkości 
maksymalnych pociągów pasażerskich 
do 120 km/h oraz poprawi przepusto-
wość tej linii kolejowej. Będzie to pod-
stawą do poprawy oferty przewozowej, 
tak w odniesieniu do czasu przejazdu, 
jak i do ilości uruchamianych po-
łączeń. Budowa łącznicy do Portu 
Lotniczego Szczecin-Goleniów, dzięki 
skróceniu czasu przejazdu z centrum 
Szczecina pod sam terminal lotniczy 
z obecnych 50-60 do 30-40 minut, 
przyczyni się do zwiększenia dostęp-
ności komunikacyjnej tego lotniska i 
da impuls do jego dalszego rozwoju. 
Ułatwi pozyskiwanie nowych lotni-
czych połączeń międzynarodowych, 
co w konsekwencji może poprawić do-
stępność komunikacyjną oraz atrak-
cyjność turystyczną i inwestycyjną 
całego Pomorza Zachodniego. Projekt 
łącznicy przewiduje wybudowanie 
jej w sposób umożliwiający wjazd 
pociągów na stację przy terminalu 
lotniczym od strony Goleniowa oraz 
od strony Nowogardu. Pozwoli to na 
kursowanie pociągów relacji Szczecin 
– Kołobrzeg z postojem na stacji Port 
Lotniczy Szczecin-Goleniów.       
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Odpady poremontowe

Pod rozwagę radnym i ZUK
Nielegalne wysypiska gruzu poremontowego stają się zjawiskiem po-

wszechnym. Spotkać je można w każdym ustronnym miejscu, najczęściej w 
lesie. Czasami bywa najmniej szkodliwie – ktoś wyrzuca gruz na boczną, 
nieutwardzoną drogę w miejscu częstych kałuż…
Problem dotyka nie tylko Nowo-

gardu, ale u innych próbują prob-
lem rozwiązać. My nie!
Nam wystarczy zapis w uchwale 

o utrzymaniu czystości w Gminie, 
który określa obowiązki mieszkan-
ców krótko: przewidujesz remont, 
zamów w ZUK kontener. Kontener 
będzie dostarczony, odebrany i wy-
stawiona będzie faktura do zapłaty. 
Cóż więcej wymagać?
W społeczeństwie o utrwalonych 

nawykach przestrzegania prawa wy-
starczy, u nas w kraju jeszcze nie. 
Uchwała Rady Miejskiej nie jest 
przestrzegana, nie ma organu, który 
kontrolowałby przestrzegania. Po 
co więc płacić ma obywatel? Wywo-
zi do lasu i spokój. Spokój ale dla 
kogo? Dla obywatela, bo pozbył się 
darmo odpadów, dla radnych, bo 
przecież problem „rozwiązali sto-
sowną uchwałą”. Tylko dla środo-
wiska nie jest to obojętne, a co za 
tym idzie także dla burmistrza. Bur-
mistrz musi dbać o porządek i dba! 
Co roku w budżecie przeznacza co-
raz większe kwoty na … likwidację 
dzikich wysypisk. Po co więc robić 
sztuczny obrot gotówkowy i po-
bierać opłaty za odpady? Nie lepiej 

od razu przeznaczyć odpowiednią 
kwotę dla ZUK, a Zakład już za-
dba o usuwanie odpadów budow-
lanych?
Nie musi to być calkowita odpłat-

ność, ale taka kwota która usprawni 
odbiór odpadów.
O sposobie w Goleniowie już pisa-

liśmy. Ostatnio problem rozgryzano 
na Sesji Rady Miejskiej w Stargar-
dzie. Tam osiągnieto porozumienie 
z Zakładem Oczyszczania Miasta 
– ZOM stawia do dyspozycji miesz-
kanców nie prowadzących dzia-
łalności gospodarczej kontener na 
odpady budowlane do 300 kg na te-
renie swojej bazy, a ci dostarczają do 
niego gruz własnym transportem w 
dni robocze od 8-14. Gruz o mniej-
szej wadze może być gromadzony 
obok altanek z pojemnikami na po-
sesjach, w workach o pojemności 
120 litrów. ZOM – po uprzednim 
zgłoszeniu takiego zlecenia - usuwa 
go swoim transportem pobierając 
stosowną opłatę. Może nadchodzi 
czas by i u nas zaczęto elastyczniej 
stosować przyjętą przez radnych 
uchwałę?
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Wyszomierz

Czas na postawienie przystanku
Długo trwało burzenie rozsypującego się budynku dworca kolejowego 

wWyszomierzu. Czy równie długo zajmie kolei postawienie tam przystan-
ku?

Po wielu miesiącach oczekiwania, kilku telefonach przypominających 
kolej zburzyła stary budynek dworcowy i właściwie uporządkowała teren. 
Co więcej, postawiono tam nowe słupy i podłączono oświetlenie. Do ideału 
brakuje tylko jakiejkolwiek budki, w której pasażerowie będą mogli schować 
się przed wiatrem czy deszczem. Czekamy z niecierpliwością.

ag

Zdaniem radnego

Biednego nie stać 
na rozrzutność!

Po raz trzeci wpływa do Rady Miejskiej przygotowany przez burmistrza 
Ziembę projekt uchwały w sprawie sprzedaży gminnych lokali handlowych 
i usługowych. Za pierwszym razem uchwała nie przeszła przez komisje. Za 
drugim razem weszła na sesję, ale została przez Radę Miejską odesłana do 
poprawek. W tym tygodniu uchwała jak bumerang znów wraca. W prawie 
niezmienionej postaci. O co chodzi w tej uchwale? O to, że dotychczasowi 
dzierżawcy gminnych lokali handlowych i usługowych mieliby otrzymać 
możliwość kupna tych lokali w drodze bezprzetargowej. Za cenę ustaloną 
przez biegłego rzeczoznawcę.

Z punktu widzenia budżetu gminy, przetarg jest najwłaściwszą formą 
sprzedaży nieruchomości. Cena po licytacji może bardzo odbiegać od tej, 
jaką ustalił rzeczoznawca. Najlepszym tego dowodem jest doskonały interes, 
który zrobiła gmina w styczniu 2007 roku na sprzedaży lokalu przy ul. 3 Maja, 
w którym mieściła się księgarnia Bajka. Proszę o uwagę, tu nie ma żadnej 
pomyłki. Cenę wywoławczą na przetargu ustalono na 73.083 zł. Najwyższe 
przebicie w czasie licytacji wyniosło 215.000 zł! Jak łatwo policzyć, dzięki prze-
targowi gmina zarobiła 142.000 zł. Gdyby gmina sprzedała ten lokal w trybie 
bezprzetargowym, nie zarobiłaby ani złotówki ponad cenę wywoławczą. 

Jeszcze bardziej spektakularną cenę, a co za tym idzie i dochód przyniósł 
gminie grunt przeznaczony pod budowę obiektów wielorodzinnych zlokali-
zowany przy ul. Gryfitów.  Został on sprzedany w bieżącym roku również w 
drodze przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 76.491 zł. Zaś cena końcowa 
osiągnęła zawrotną sumę 346.000 zł. Czysty zysk gminy – bagatela, niemal 
270.000 zł! Tylko dzięki przetargowi.

Znajomość przytoczonych powyżej cyfr jest podstawą do oceny problemu, 
którego dotyka ten artykuł. Otóż burmistrz jest autorem projektu uchwały, 
która pozwala sprzedać bez przetargu m. in. lokal przy Pl. Wolności, w którym 
na podstawie umowy dzierżawy mieści się apteka firmy CEFARM Szczecin. 
Otóż ta właśnie firma miałaby kupić ten lokal za cenę ustaloną przez biegłego 
rzeczoznawcę. Jaka cena padłaby na przetargowej licytacji? Czy byłaby wyższa 
o 100, 200, a może 300 tysięcy zł? Możemy się tego nigdy nie dowiedzieć. 
Jeżeli uchwała „przejdzie” w proponowanym brzmieniu.

Obecnie lokalem tym zarządza gminny Zarząd Budynków Komunalnych. 
To on wydzierżawia go Cefarmowi. Pod ocenę czytelników, należy poddać 
stawkę czynszu dzierżawnego, jaką obecnie płaci Cefarm. Wynosi ona 6 zł/
m2 za jedną część i 4 zł/m2 za drugą część. Według danych ZBK miesięczny 
czynsz dzierżawny za położony w ścisłym centrum miasta lokal o łącznej 
powierzchni ok. 200 m2 wynosi niecałe 1500 zł! W taki to sposób ZBK za-
rządza mieniem gminnym.

Nasz burmistrz, w którego gestii leży bieżący zarząd mieniem gminnym i 
któremu podlega ZBK, jest bardzo łaskawy dla szczecińskiej firmy farmaceu-
tycznej. Jeszcze łaskawszy chce być w swoim dążeniu do sprzedania jej w trybie 
bezprzetargowym dzierżawionego przez nią za te śmieszne kwoty lokalu. A 
przyznać trzeba, że na biednego nie trafiło. Cefarm Szczecin jest częścią grupy 
kapitałowej Farmacol S.A. - wiodącego dystrybutora farmaceutycznego w Pol-
sce obejmującego swoim działaniem teren całego kraju. Farmacol jako dobrze 
zarządzana i prężnie funkcjonująca spółka  osiągnął w 2007 r. przychód netto 
ze sprzedaży w wysokości 1 miliarda zł. Dla porównania cały zeszłoroczny 
dochód własny gminy Nowogard wyniósł raptem 16 mln zł. W porównaniu 
z Farmacolem jesteśmy po prostu finansową mrówką. 

Czy naszą gminę stać na robienie takich prezentów finansowym reki-
nom? Czy nasza gmina jest tak bogata, że nie potrzebuje pieniędzy? Ilość 
niezrealizowanych wniosków budżetowych świadczy o tym, że jest wręcz 
przeciwnie, że pożądana jest każda złotówka. Potrzeb jest tyle, że nie wia-
domo jak rozsądzić, która z nich jest najpilniejsza. Naszej gminy nie stać na 
taką rozrzutność. Musimy umieć zarabiać pieniądze na sprzedaży naszego 
wspólnego mienia. Dlatego mam nadzieję, że zgodzą się ze mną pozostali 
członkowie Rady Miejskiej w Nowogardzie i wspólnie zablokujemy możliwość 
bezprzetargowej sprzedaży lokalu, w którym działa obecnie apteka. Po to, aby 
sprzedać go później na przetargu za najlepszą możliwą cenę. A pieniądze w 
ten sposób uzyskane będziemy mogli z radością wydać na nasze gminnne 
szkoły, przedszkola, drogi, boiska, place zabaw.

Rafał Szpilkowski
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W obiektywie  Jana Korneluka - Boże Ciało - cztery ołtarze

SP2

Konkurs ortograficzny
Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się miejsko-

gminny konkurs „Mistrz ortografii klas II” zorganizowany przez 
Izabelę Płaczek i Magdalenę Kozioł. Jego celem było rozbudzenie u 
uczniów potrzeby starannego i poprawnego pisania oraz dodatkowe 
zdopingowanie do planowej i systematycznej pracy.

Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie z pięciu szkół naszej 
gminy: SP Orzechowo, SP Strzelewo, SP Wierzbięcin oraz SP2 i SP3 
z Nowogardu.

Komisja składająca się z opiekunów startujących w konkursie ucz-
niów wyłoniła zwyciężców:

I miejsce – Amanda Puszcz z SP2,
II miejsce – Klaudia Pasik z SP Orzechowo,
III miejsce – Martyna Świderska z SP Wierzbięcin.
Wyróżnienie przyznano Julii Drobińskiej z SP3.
Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów!

Inf.własna – opr.LMM

SP2

Konkurs ekologiczny 
„Coś z niczego”

Miejsko-gminny konkurs ekologiczny miał na celu kształtowanie postawy 
ekologicznej poprzez umiejętność wykorzystania surowców wtórnych oraz 
rozbudzenie działań na rzecz ochrony przyrody. Warunkiem uczestnictwa 
było wykonanie pracy przestrzennej czyli „coś” z surowców wtórnych, czyli 
„z niczego”. Jak informują organizatorki  – Magdalena Kozioł i Izabela Płaczek 
prace wykonane przez uczniów czterech szkół biorących udział w konkursie 
(SP Błotno , SP1, SP2, SP3) okazały się niezwykle ciekawe i pomysłowe.

Komisja wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – Alicja Gruszczyńska z SP Błotno,
II miejsce – Kacper Borowiecki z SP3,
III miejsce – Ada Leśniewska z SP2.
Przyznano również 3 wyróżnienia: Adriannie Klimczak z SP2, Adriannie 

Ozimek z SP3 i Kacprowi Kubiakowi z SP3.
Opr.red. LMM   

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne 

spotkania. 
Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy poniedziałek 

i piątek 
w godzinach od 9 do 12. Członkom Polskiego Związku Emerytów i Ren-

cistów przypominam - nie zapomnijcie opłacić składki na ZKP – czerwiec 
to ostateczny termin!

Alina Ochman
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

 SZTUKA, KULTURA I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA 

GWARANTEM SUKCESU INTELEKTUALNEGO MŁODZIEŻY
Od 22 października 2007 do 30 

grudnia 2007 uczniowie i nauczy-
ciele Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych imienia Stanisława Staszica 
w Nowogardzie realizowali Projekt 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach EFS oraz ze 
środków budżetu państwa „Szko-
ła Równych Szans”. W projekcie 
uczestniczyli wszyscy uczniowie 
naszej szkoły. Dziś prezentujemy 
naszym Czytelnikom relację z cało-
rocznego cyklu zajęć:
„Zajęcia dydaktyczno-wyrównaw-

cze weekendowe z języka angielskie-
go” oraz „Wycieczki realioznawcze”.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
weekendowe z języka angielskiego
W zajęciach dydaktyczno-wyrów-

nawczych z języka angielskiego 
wzięło udział 15 uczniów. Były one 
prowadzone w 2 grupach: podsta-
wowej (7 osób) i zaawansowanej (8 
osób).
• Łączna ilość godzin przeprowa-

dzonych zajęć wyniosła 60 (po 30 
godzin na grupę podstawową i za-
awansowaną)
• W grupie zaawansowanej fre-

kwencja wyniosła 87,5% a w grupie 
podstawowej 88,5% .
Podsumowując pracę na zajęciach 

stwierdza się, iż okazały się one nie-
zwykle pomocne zarówno dla ucz-
niów jak i prowadzącego. 
Uczniowie dostrzegli w tych spot-

kaniach następujące korzyści:
• Każdy uczestnik otrzymał bez-

płatnie podręcznik wraz z ćwicze-
niem i płytą CD,
(jest to bardzo istotne bowiem w 

naszej szkole jest wielu uczniów, 
których nie stać na zakup podręcz-
ników)
• Uczniowie mieli możliwość sko-

rzystania z multimedialnych po-
mocy w nauczaniu języka. Lekcje z 
użyciem telewizora i materiałów od-
twarzanych na DVD spotykały się z 
dużym zainteresowaniem i ożywiały 
zajęcia.

• Spotkaniom towarzyszyła miła 
i luźna atmosfera, którą tworzyli-
śmy wspólnie rozpoczynając każde 
zajęcia elementem rozgrzewki ję-
zykowej, np. w postaci „głuchego 
telefonu”, zagadek, rebusów, zapa-
miętywania jak największej ilości 
słówek itp.
• Z uwagi na małą liczbę osób w 

grupie, był czas, aby każdemu z 
osobna poświęcić uwagę, gdy zaist-
niała taka potrzeba.
• Niewielka ilość osób pozwoliła 

także stworzyć lepsze warunki pod-
czas ćwiczeń ze słuchu. Uczniom z 
grupy podstawowej były potrzeb-
ne ćwiczenia, na których mogli się 
swobodnie skoncentrować. 
• W zajęciach brali udział ucznio-

wie z różnych klas i nie wszyscy się 
znali, zatem spotkania te przyczyni-
ły się również do zawarcia nowych 
szkolnych znajomości.
• Brak wymogu oceniania uczniów 

wpływał na nich bezstresowo ale nie 
oznacza to, że uczniowie nie mie-
li motywacji. Bowiem pod koniec 
każdych zajęć wybieraliśmy wspól-
nie najaktywniejszego ucznia w da-
nym dniu. Poza tym każdy uczeń 
otrzymał adnotację do dziennika o 
uczestnictwie w zajęciach pozalek-
cyjnych.
Jeśli chodzi o umiejętności uczniów 

to:
• Zaobserwowano próby pokony-

wania oporu przed wypowiedziami 
ustnymi (w grupie podstawowej). 
Jest to najważniejsze osiągnięcie bo-
wiem wypowiedzi ustne są dla ucz-
niów (szczególnie tych słabszych) 
najbardziej stresującym elementem 
w uczeniu się języka obcego. Jednak 
nie jest to olbrzymi postęp z uwagi 
na stosunkowo niewielką ilość go-
dzin zajęć.
• Zaobserwowano poprawę w umie-

jętności pisania dłuższych tekstów 
użytkowych ( w grupie zaawanso-
wanej). Jest to element, który spra-
wia uczniom dużo problemów i jest 
niechętnie przez nich realizowany.

• W grupie zaawansowanej pojawiła 
się tzw. zdrowa rywalizacja. Wypo-
wiedzi kolegów motywowały innych 
do wygłaszania swojego zdania.
• Udział uczniów (szczególnie z gru-

py podstawowej) w tych zajęciach 
spowodował, że nabrali oni więcej 
pewności siebie i próbują „otwierać 
się” na zajęciach.

Wycieczki realioznawcze 
W dniu 30.10.2007 odbyła się wycieczka realioznawcza do Gryfina. 35 ucz-

niów naszej szkoły zwiedzało miasto oraz odwiedziliśmy szkołę językową w 
Gryfinie. Po zwiedzaniu miasta udaliśmy się  na basen „Laguna”, aby odprężyć 
się przed przyjazdem do Nowogardu. Każdy z uczestników otrzymał posiłek w 
restauracji „Mamamija”.

HOROSKOP
Baran – Ostatnio nie błyszczysz wśród towarzystwa, ale to wszystko 

niebawem się zmieni. Znajdziesz sposób na to jak zainteresować sobą 
ludzi i staniesz się bardzo rozchwytywany przez wszystkich. Tylko po-
zazdrościć.  
Byk – Musisz ostatnio na siebie bardzo uważać. Ze zdrowiem będzie 

już coraz lepiej, jako że uda Ci się w końcu odpocząć. Jak zwykle sam 
wiesz, czego chcesz i nikt nie musi Cię  do tego przekonywać.  
Bliźnięta – Jesteś bardzo pewny siebie. Znasz swoją wartość. Niko-

mu nie udaje się obniżyć Twojej samooceny. Właściwie to dobrze, bo 
przecież nie jesteś egoistą. To po prostu optymistyczne podejście do 
świata i wiara we własne siły. 
Rak – Już kilkakrotnie próbujesz zabrać się do tego, aby dokończyć 

wcześniej zaczętą pracę. Zawsze coś lub ktoś Ci przeszkadza. Jednakże 
w tym tygodniu nareszcie znajdziesz na to czas. Nie odkładaj niczego 
na później.  
Lew – Czasem nie wiesz co powiedzieć. Zdarza Ci się źle oceniać sytu-

acje i komentować w sposób niestosowny. Warto przyjrzeć się dokład-
niej zagadnieniu zamiast od razu wyciągać błędne wnioski. Po prostu 
zapytaj.
Panna – Przepracowujesz się. Mimo że masz za sobą długi weekend, 

nie jesteś gotowy do pracy. W tym tygodniu jednak nadal nie odpocz-
niesz. Uda Ci się to dopiero w niedzielę. Bliskie osoby na pewno to 
zrozumieją. 
Waga – Znów nic nie robisz. Lenistwo nie popłaca. Będziesz musiał 

ten przedłużony odpoczynek odpracować w najbliższym czasie. Zajęć 
będziesz miał bardzo wiele. Możliwe, że nie zdążysz z wykonaniem pra-
cy. Zacznij już teraz.
Skorpion – Nie czekaj na to, aż ktoś inny wykona za Ciebie wszyst-

kie obowiązki. Niech każdy zajmuje się własnymi. Tak będzie najlepiej. 
Zarówno Ty,  jak i Twoi bliscy z całą pewnością wyjdziecie na tym ko-
rzystniej. Uwierz Gwiazdom.
Strzelec – Ostatnio nieźle się bawiłeś. Nie narzekasz na brak towa-

rzystwa, jednak długi weekend już się skończył. Teraz musisz trochę 
popracować. Jednak nie martw się, chwile w których będziesz mógł 
zapomnieć o obowiązkach niebawem wrócą. 
Koziorożec – Los odwdzięczy Ci się za ofiarowaną pomoc bliskiej 

osobie. Nikt o dobrych uczynkach nie zapomina. Możesz czekać na 
niespodziankę. Ten tydzień zapowiada się naprawdę wspaniale. 
Wodnik – Nareszcie będziesz mógł pozwolić sobie na spędzenie tro-

chę czasu ze znajomymi. Zaniedbujesz ich przez swoje obowiązki. Oni 
rozumieją to, że jesteś zajęty, ale znajdź dla nich odrobinę czasu. Będą 
wdzięczni.
Ryby – Z Twoim zdrowiem ostatnio nie jest najlepiej, ale nie martw się. 

Gwiazdy wróżą szybką rekonwalescencję. Uda Ci się wyjść na prostą, a i 
sprawy osobiste również się ułożą. Zapowiada się udany tydzień.
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

ZARZĄD POWIATU W GOLENIOWIE
ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie, ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać:
 Wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca sta-
nowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i 
placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).

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 uzyska-
ła 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 przystąpieniem 
do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykony-
wania 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 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz 
nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 
niej postępowanie karne;
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
B) O stanowisko dyrektora może ubiegać się również osoba niebędąca nauczycielem jeżeli 
spełnia następujące warunki:
1) ukończyła studia wyższe magisterskie;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształ-
cenia w szkole;
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 roz-
woju szkoły, 

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności infor-
mację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydak-
tycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz doku-
menty 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 oświatą, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakre-
su zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu      z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszcze-
gólnych typach szkół  i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.),
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 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.) 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 kierowni-
czych związanych  
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobo-
wych zgodnie      z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem „Konkurs - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie” w ter-
minie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres Starostwo Powiatowe, ul. 
Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.
IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w 
Goleniowie. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandy-
daci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacji o konkursie udziela 

inspektor Izabela Furmańska, tel. 091 418 05 12 wew. 218. 
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OG£OSZENIA DROBNE

REKLAMA

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Firma Geodezyjna 
GEO GIS Projekt sp. z o.o.

przyjmie do pracy 
pomiarowego geodezyjnego

Tel. 091 39 26 622, ul. 3 Maja 31

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 1 lub 2 

pokojowego z kuchnią i łazienką w Nowo-
gardzie lub w okolicach Nowogardu. Tel. 
663 565 305.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w blo-
ku. 697 744 848.

• Mieszkanie 3 pokojowe w Nowogardzie 
pow. 62,7 m kw ul. 700 Lecia zamienię 
na mniejsze bez dopłaty też 3 pokojowe, 
niekoniecznie w Nowogardzie. Tel. 091 39 
22 857.

• Kupię garaż w pobliżu ul. Armii Krajowej 
51. Tel. 077 461 00 44, 605 670 643.

• Mieszkanie dwupokojowe w Dobrej No-
wog., 40 m kw w otoczeniu zieleni, 62 tys. 
zł. Tel. 889 133 882.

• Nowogard – prawa strona na wyjeździe na 
Stargard, 2 x 1,50 ha. Tel. 502 103 432.

• Sprzedam – stodoła murowana. Karsk 35 
A.

• Sprzedam lub zamienię na dwupokojowe 
w Nowogardzie mieszkanie 100 m kw w 
Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• SPRZEDAM DZIAŁKI: 5788 M KW I 
6883 M KW PRZY UL. W. REYMON-
TA I A. ASNYKA (NOWOGARD). 
603 669 427.

• Pilnie kupię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter lub I piętro, płatne gotówką. Tel. 
508 052 570, 091 39 14 198.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2 lub 3 pokojowego. Tel. 661 209 252, 
601 833 699.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2 poko-
jowego w Nowogardzie. Tel. 607 061 462.

• Poszukuję – wynajmę halę produkcyjną 
(200-400 m, prąd, plac utwardzony) na 
wsi. Oferty – mail: prodago@prodago.com. 
Tel. 500 007 407 pn – pt g. 11.00 – 19.00.

• Kupię działkę budowlaną Nowogard lub 
okolice. 660 171 386.

• Sprzedam – działka siedliskowa 84 ary, 
media, ogrodzona, staw, 17zł/ m, przy dro-
dze na Długołękę (5 km od Nowogardu). 
Tel. 606 655 958.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2 lub 3 
pokojowego. Tel. 519 835 965.

• Sprzedam działkę budowlaną i nową da-
chówkę „rzymska”. 091 39 21 454.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/

R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Toyota Avensis, silnik 4D4, 2 

litry, rocznik 2000. Tel. 602 267 382. Cena 
do uzgodnienia.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami letnimi 
fulda 205 55 R 15 w bdb stanie do merce-
desa E - klasse, W - 124, 190, cena 790 zł 
komplet, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 
CDTI (diesel 120 KM), 6 biegów, kolor bor-
dowy metalik, rok. prod. 12.2004, model 
2005, przebieg 98000km, bezwypadkowy, 
garażowany, książka serwisowa, zadbany, 
nie wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód i 
tył, wymieniony kompletny rozrząd, olej, 
filtry (kabinowy, oleju powietrza), płyn 
hamulcowy i chłodniczy, przegląd klima-
tyzacji, alufelgi 16” + nowe opony letnie,. 
Cena 49 800 zł do uzgodnienia, tel: 0605 
522 340.

• Sprzedam Volkswagen Passat, 1995 r., B4, 
wspomaganie kierownicy, 2 x airbag, ABS, 

przegląd + tłumaczenie, sprowadzony z 
Danii, cena 5000 zł do uzgodnienia. Tel. 
603 876 237.

• Sprzedam skuter Quest na części. Tel. 
667 065 952.

• Sprzedam Opel Vectra, 1991 r., poj. 2,0 
benzyna, stan dobry, cena 2800 do uzgod-
nienia. Tel. 663 454 417 po 18.00.

• Sprzedam VW T4, rok prod. 1999, prze-
bieg 130 000 km. Wystawię fakturę VAT. 
Tel. 602 406 601, 091 39 21 488.

ROLNICTWO  
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 

603 353 789.
• Śrutownik „Bąk” z wymiennymi sitami 7 

kW – sprzedam. 603 895 622.
• Sprzedam klacz ujeżdżoną i ogiera rasy 

wielkopolskiej. Karsk, tel. 606 10 61 42.
• Sprzedam kaczki białe i francuskie. 091 

39 501 40.
• Kupię talerzówkę do 60. 091 39 501 40.
• Sprzedam pszenicę 90 zł/kwintal. Tel. 091 

39 106 25.
• Sprzedam 2,5 letnią klacz. Otręby. Tel. 

606 627 663.
• Sprzedam maszynę stolarską heblarkę z 

piłą i silnik 10 kW na wózku z włączni-
kiem dwubiegowym. Tel. 507 465 448.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadzki 

– wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-

ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Usługi budowalne, remonty, wykończe-

nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowane, stawianie ścian płyty kar-
tonowe, ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 695 770 724.
• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: wykop 

pod fundamenty, kable, itp. Tanio, facho-
wo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-
wanie, hydraulikę, wycinka – przecinka 
drzew i krzewów, spulchnianie glebogry-
zarką i zakładanie trawników. Kontakt tel. 
kom. 600 653 124.

• Przecieranie drzewa, dłużycy trakiem 
taśmowym, sprzedaż łat, desek, krokwi, 
usługi koparką, wykopy pod fundamen-
ty, kable, kanalizę, itp. Tel. 091 39 18 689, 
517 219 627.

• Docieplenia budynków. Malowanie we-
wnętrzne i zewnętrzne, kafelkowanie, hy-
draulika, elektryka, włoskie szpachle de-
koracyjne. Tel. 609 605 621, 697 612 803, 
784 188 147, 605 168 658.

• Zespół muzyczny ACORD oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPILA-
CJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. Ul. Lu-
boszan 5, tel.  0697 553 010.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi  

dziecięcych. 66 77 84 333.
• Remonty mieszkań od a do z. Tel. 

667 435 942.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. 

511 923 692.
• Naprawa okien i drzwi poreklamacyjnych. 

Tel. 505 801 778.
• Produkcja i naprawa plandek samocho-

dowych. Tel. 091 39 20 303.
• Tynki maszynowo – gipsowe. 500 475 311.
• Malowanie, szpachlowanie i drobne re-

monty – młody i solidny. Tel. 518 718 024.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa Za-
chodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” No-
wogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/
kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 091 
39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Kierowca kat. B+C szuka pracy. 
692 478 465.

• Spawacza migomatem i elektrycznie przyj-
mę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Szukam od września opiekunki do 1,5 
rocznej dziewczynki. Tel. 091 39 102 92, 
668 137 240.

• Zatrudnię murarzy i pracowników do do-
ciepleń. 504 595 424.

• Zatrudnię sprzedawczynię. Tel. 
602 677 563.

• Zatrudnię kierowcę kat. D, może być eme-
ryt lub rencista. 607 310 591.

• Elektryka z doświadczeniem w zawodzie 
zatrudnię na dobrych warunkach. Tel. 
696 757 393.

• Zatrudnię blacharza samochodowego. Tel. 
091 39 20 303, 605 276 271.

• Zatrudnię fachowca do dociepleń. Tel. 
782 860 130.

• Zatrudnię do pracy przy dociepleniach. 
Tel. 664 189 336.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodowki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne (fax, 

drukarka, skaner) Lexmark x5470, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM FINE 
PIX S6500, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 
palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• GRZEJNIKI c.o. panelowe, niemieckie, 
1-2 płytowe, różne rozmiary także nie-
typowe długości, wysokości, do mieszka-
nia, dmku, warsztatu, Tel. 0691 686 772.

• PIECE gazowe c.o., Vaillant, niemieckie, 
wiszące, ogrzewanie cena 900 zł, ogrze-
wanie + ciepła woda, dwufunkcyjne cena 
1200 zł, zapłon iskrowy, gwarancja ser-
wisowa, ekonomiczne, tel. 0691 686 772.

• ELEKTRYCZNE przepływowe podgrze-
wacze wody – 380 V, małe gabaryty, moc 
18-21 kw, ekonomiczne, idealne do do-
mku, warsztatu, abru, gastronomii, cena 
od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasob-
nikowe podgrzewacze wody, firmy nie-
mieckiej Vaillant, 130,160,190 litr., sto-
jące, idealne gdy są 2-4 łazienki, kuchnie 
– to komfort ciepłej wody w domu, koszt 
40 zł/ m-c, serwisowane cena 1000 zł. Tel. 
0691 686 772.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZ-
NĄ (USZKODZONY MODUŁ), DRZWI 
POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, 
UŻYWANE DO MIESZKANIA W BLO-
KU - CENA 30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu w Żabo-
wie. Tel. 511 875 305.

• Sprzedam tanio manekiny sklepowe. 665 
86 11 05.

• Za symboliczną kwotę oddam piec kaflo-
wy. Tel. 664 058 705, 662 115 944.

• Oddam segment z biurkiem, jasny. Tel. 091 
39 22 150.

• Sprzedam XBOX, stan bardzo dobry + 20 
giga dysk, 2 dżojstiki, 9 gier (oryginalne), 
cena 1000 zł. Tel. 518 718 024.

• Siatkę ogrodzeniową kupię. Tel. 0600 
182 682.

•  Sprzedam  mieszkanie 
   3 pokojowe, 67 mKw    
   oraz garaż 
   Tel. 607 58 55 47
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki 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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 21.05.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog,  

wychowawca, strażnik więzienny
3. Magazynier
4. Robotnik budowlany
5. Sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. Spawacz, tokarz, 
8.  Kosmetyczka
9.  Cukiernik
10.  Stolarz, pomocnik stolarza
11.  z-ca kierownika magazynu
12.  Ślusarz – mechanik maszyn
13.  Mechanik samochodów osobowych
14. Mechanik , elektryk
15.  Barman/ka, kelner/ka, recepcjoni-

sta/ka 
16. spawacz – ślusarz
17.  Kierowca skutera – dowóz pizzy 
18.  Kierowca kat.B
19.  Pomocnik magazyniera
20.  spawacz
21.  Przedstawiciel handlowy
22. Kierowca C+E
23.  Robotnik lesny
24. Dekarz
25.  Obsługa sprzętu fitness
26.  Kierownik magazynu, sekretarka 
27.  Wizażysta - stylista

OFERTY PRACY Z REJONU
1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice), (Gole-

niów) (Węgorzyce) (Szczecin)
2.    Wychowawca – terapeuta  (Rado-

wo – Małe)
3.   Przedstawiciel Ubezpieczeniowo 

– finansowy (woj. Zachodniopo-
morskie)

4.  Mechanik – konserwator (Szczecin 
– Dąbie)

5.  Menager, przedstawiciel handlowy 
( woj.zachodniopomorskie)

6. Robotnik gospodarczy ( Wyszomier-
ki)

7. Operator koparki (Wolin)
8.  Referent (Goleniów)
9.  Drobiarz – pakowacz (Goleniów)
10.  Tokarz (Świerzno)
11.  Kierowca „c” (Dobra)

SZKOLENIE
1.Stolarz meblowy
2.Kierowca-operator wózków jezdnio-

wych z ewidencją magazynową
3.Spawacz met. Mig 135 z uprawnie-

niami PRS
         
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 urzę-
dy pracy właściwe ze względu na sie-
dzibę pracodawcy o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przygotowa-
nia zawodowego. Informując o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego, pracodaw-
cy nie mogą formułować wymagań dys-
kryminujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania poli-
tyczne 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 re-
jestrze bezrobotnych  poszukujących 
pracy, a osoba podejmująca pracę jest 
obowiązana złożyć takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zareje-
strowanej jako bezrobotna lub o powie-
rzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Hutnik Szczecin – Pomorzanin Nowogard 1:1 (1:0)

Remis z liderem
Pomorzanin: Krupski – Tomporowski, Skórniewski, Kram, Nieradka, Cyran 

T. Marszałek, Ł. Marszałek (65’ Gronowski), Soska (78’ Lembas), Dobrowolski, 
Nosek (90’ Baranowski)

Bramka dla Pomorzanina: Dobrowolski.

Aktualna tabela:
1.  Hutnik Szczecin 28 62 50-13
2.  Vineta Wolin 28 57 52-20
3.  Piast Chociwel 28 55 38-21
4.  Polonia Płoty 28 48 50-45
5.  Odra Chojna 28 45 67-55
6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 28 44 42-43
7.  Kłos Pełczyce 28 38 33-37
8.  GKS Mierzyn 27 38 42-40
9.  Świt Skolwin 28 37 43-46
10.  Mieszko Mieszkowice 28 34 37-34
11.  Stal Lipiany 28 31 37-55
12.  KP II Police 28 31 36-51
13.  Kluczevia Stargard 28 31 40-44
14.  Arkonia Szczecin 27 30 36-38
15.  Sparta Gryfice 28 28 32-45
16.  Pomorzanin Nowogard 28 9 27-75

Pomorzanin, występując w mało 
przyjemnej roli outsidera rozgry-
wek, mierzył się w niedzielę na wy-
jeździe z liderem V ligi, Hutnikiem 
Szczecin. Suche statystyki mówiły, 
że nasz zespół jedzie tam tylko po 
ty by błagać o jak najmniejszy wy-
miar kary. Stało się jednak inaczej. 
Pomorzanin wywalczył prestiżowy 
remis. Smaczku temu meczowi do-
dawał jeszcze fakt, że obecny trener 
nowogardzkiego zespołu, Zbigniew 
Gumienny, poprzednio trenował 
właśnie Hutnika.

Przebieg meczu był zgodny z 
wcześniejszymi przewidywaniami. 
Pomorzanin nastawiony był defen-
sywnie. Swoich szans na bramkę 
upatrywał w kontratakach i na 
początku meczu Soska przedarł się 
środkiem i uderzył z 20. metrów, 
ale piłka przeleciała nad bramką. 
Ataki Hutnika były zdecydowanie 
częstsze, a w 27. minucie jeden z 
nich zakończył się trafieniem. Po 
akcji prawej stroną i dośrodkowaniu 
nasi obrońcy nie zdołali upilnować 
jednego z rywali, który będąc na 
szóstym metrze celnie uderzył 
głową i zdobył bramkę na 1:0. Po 
zdobyciu gola Hutnik nadal był 
stroną przeważającą, a Pomorzanin 
nadal nieśmiało się odgryzał. Naj-
groźniejszym strzałem na bramkę 
gospodarzy było uderzenie zza pola 
karnego Noska, ale i tym razem pił-
ka nie znalazła się w bramce. Mimo 
kolejnych akcji Szczecinian do prze-
rwy wynik nie uległ zmianie. 

Po wznowieniu gry lepiej zaczął 
się prezentować Pomorzanin. Jed-

nak do 70. minuty nie potrafił tego 
przełożyć na klarowną sytuację. 
Wówczas ładna trójkowa akcja 
Soski, Noska i Dobrowolskiego, ten 
ostatni przyjął piłkę na szesnastym 
metrze i uderzeniem lewą nogą 
posłał ją do bramki zdobywając 
wyrównanie. 

Wówczas obudzili się gospodarze i 
rozpoczęli ataki. Pomorzanin jednak 
długo bronił korzystnego rezultatu. 
W końcówce nasi obrońcy dali się 
zaskoczyć i jeden z miejscowych 
znalazł się sam przed naszym bram-
karzem. Krupski jednak wygrał ten 
pojedynek i mecz zakończył się 
remisem 1:1.

„Hutnik miał przewagę, ale nie 
potrafił nam strzelić drugiej bram-
ki. My umiejętnie się broniliśmy i 
niespodzianka stała się faktem. Do 
tego meczu nie podchodziłem jakoś 
szczególnie tylko dlatego, że poprzed-
nio pracowałem właśnie w Hutniku. 
Mam wiele miłych wspomnień zwią-
zanych z pracą w tamtym klubie, 
mam tam wielu znajomych. Życzę 
im jak najlepiej, w końcu mam spory 
wkład w ich awans.” – powiedział po 
meczu trener Zbigniew Gumienny.

Pozostałe wyniki meczów:
Arkonia Szczecin - Stal Lipiany 

4:1, Świt Skolwin - Vineta Wolin 0:1, 
Odra Chojna - Polonia Płoty 4:3, 
Piast Chociwel - Sparta Gryfice 2:0, 
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Kluczevia 
Stargard 1:2, Mieszko Mieszkowice 
- GKS Mierzyn 2:0, KP II Police 
- Kłos Pełczyce 2:1.

Andrzej Garguliński

Motocross

Punkty w Sochaczewie
Nowogardzcy motocrossowcy nie próżnują. Biorą udział w zawodach na 

terenie całęj Polski przywożąc z nich cenne punkty.

W Sochaczewie odbyły się moto-
crossowe zawody okręgu warszaw-
skiego. Nie mogło tam zabraknąć 
zawodników z naszego miasta. W 
zawodach wziął udział najmłodszy 
zawodnik KM Cisy, Paweł Klewicz, 
który po bardzo udanym występie 
zajął 27 miejsce. Zważywszy na to 
iż były to jego pierwsze ukończone 
zawody, wynik ten należy uznać za 
bardzo obiecujący. 

Na innych zawodach, tym razem 
w Rzeszowie, gdzie odbyła się druga 
runda PZM klasy 80cm3, Michał 
Kozera po bardzo pięknej jeździe 
był jedenasty i trzynasty co w klasy-
fikacji generalnej po dwóch rundach 
daje mu bardzo wysokie jedenaste 
miejsce.

Kolejne zawody pierwszej run-
dy MP klasy 80 cm3 odbyły się w 
Obornikach koło Poznania. Dobrze 
przejechany przez Michała Kozerę 
trening dowolny wprowadził duży 

spokój w ekipie. Jednak słabo prze-
jechana czasówka dała zaledwie 
dwudzieste miejsce na maszynie 
startowej. Start do pierwszego biegu 
był jednak niezwykle udany i nasz 
zawodnik na pierwszym zakręcie 
był na pozycji czwartej. Ostatecznie 
bieg ukończył na jedenastej pozycji 
spełniając oczekiwania swoje i to-
warzyszącej mu ekipy. Drugi wyścig 
przejechany był poprawnie. Michał 
uplasował się na trzynastym miejscu 
i dzięki zdobytym punktom plasuje 
się na wysokim dwunastym miejscu 
w klasyfikacji generalnej.

„Przed drugim biegiem spiker 
zawodów długo mówił o naszym mie-
ście i Michale, który przebojem w tak 
krótkim czasie wdarł się do czołowej 
piętnastki zawodników mistrzostw 
Polski.” – mówił ojciec naszego 
zawodnika Eugeniusz Kozera.

Andrzej Garguliński

Takim wozem nasi crossowcy jeżdżą na zawody.

Wyścig w Koronie Miast

Radość kibiców, 
utrudnienia dla mieszkańców
Kibice już wiedzą – 1 czerwca wielkie ściganie w Nowogardzie, czyli Kry-

terium Uliczne o Puchar Burmistrza . Dzisiaj przypomiam trasę wyścigu. 
Start i meta każdego wyścigu na  ul. 15 Lutego w rejonie sklepu z arty-
kułami ogrodniczymi. Kolarze jadą w kierunku miasta i przed LIDLEM 
zawracają, po czym skręcają w ul. Młynarską, następnie w ul. Sienkiewicza, 
Po dojechaniu do ul. Żeromskiego skręt w prawo i następnie wjazd w ul. 
Kasprowicza. 
Na ul. Mickiewicza w lewo i ulicą 15  Lutego  do linii startu-mety. 
Z związku z powyższym informujemy już dzisiaj, że ruch pojazdów w rejo-

nie Kryterium będzie całkowicie zamknięty od godz. 10.00 do godz. 17.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Organizatorzy
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P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
• doświadczenie zawodowe 3 lata na  
stanowisku  kierownika magazynu
• umiejętność organizacji pracy 
własnej i podległego zespołu
• wykształcenie  wyższe
• zaświadczenie o niekaralności
• uprawnienia na wózki jezdniowe
Oferujemy: • stabilne zatrudnienie 
w rozwijającej się firmie
• atrakcyjne warunki pracy i płacy

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 zatrudni 
KIEROWNIKA  MAGAZYNU 

Piękność 
z Nowogardu
Piątek, 23 maj 2008 r. – dziedziniec 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
Wybory Miss Ziemi Zachodniopomorskiej. 
Tytuł II wicemiss i tytuł Miss Publiczno-
ści dla Eweliny Bińczyk z Nowogardu. 
Ewelina ma 21 lat, jest studentką filologii 
angielskiej.

Gratulujemy!

Święto Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nowogardzie

W  środę 21 maja nowogardzka „Jedyn-
ka”  obchodziła kolejną rocznicę przyjęcia  
za patrona Tadeusza Kościuszki. Na tego-
roczne obchody składały się liczne kon-
kurencje i turnieje, w których uczniowie 
i nauczyciele wykazać się musieli wiedzą 
na temat szkoły i patrona oraz kondycją 
fizyczną. Konkurencje rozgrywane były w 
dwóch kategoriach wiekowych I-III oraz 
IV-IV. Zwycięzcami w tych zmaganiach i 
zdobywcami pucharów za I miejsca zostały 
klasy : IIc  wraz z wychowawczynią Elżbietą 
Kwiatkowską oraz Vc pod opieką pani 
Agnieszki Morzyc-Soroki. Wyjątkowym 
wydarzeniem był koncert zorganizowany 
przez p. o. dyrektora SP1 Sebastiana Szy-
mańskiego. Koncert  odbył się na boisku 
przy Placu Szarych Szeregów. Słuchacze 
którzy zgromadzili się w tym miejscu mieli 
okazję przekonać się jak wielkie talenty 

muzyczne drzemią w uczniach Szkoły Pod-
stawowej nr 1 (Jonatan Komisarz-perkusja) 
i uczniach z zaprzyjaźnionego Gimnazjum 
nr 1 (Hubert Gnat –gitara, Sara Mitu-
ra- bas, Klaudia Bogus –wokal), którzy 
wspierali młodszych kolegów. Przed nimi 
wystąpiły dziewczynki ze szkolnego  koła 
muzycznego pod opieką  Piotra Kędzi.  

Na zakończenie Święta SP 1 uczniowie 
uraczeni zostali słodyczami ufundowanymi 
przez panią Jolantę Uścinowicz ze Szkoły 
Języków Obcych.

Organizatorzy Święta Szkoły SP 1 prag-
ną złożyć szczególne podziękowania :

-panu Michałowi Pertkiewiczowi za wokal 
-panu Piotrowi Kędzi za sprzęt muzyczny
-pani Jolancie Uścinowicz za słodkości
-Nowogardzkiemu Domowi Kultury za 

użyczenie sztalug malarskich
inf. własna
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KALENDARIUM
30 MAJA
Imieniny: Andronik, Anastazy, An-
drzej, Bazyli, Bolemysł, Brodzisław, 
Eksuperancjusz, Feliks, Ferdynand, 
Gawin, Jan, Joanna, Mirogniew, 
Suligniewa, Sulimir i Sulirad.
• Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

31 MAJA
Imieniny:  Aniela, Feliks, Kamila, 
Marietta, Paschazy, Petronela, 
Sylwiusz i Witalis 
• 1997 - Rozpoczęła się szósta 
pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski
• Światowy Dzień Bez Papierosa

1 CZERWCA
Imieniny:  Alfons, Bernard, Euni-
ka, Felin, Felina, Firmus, Fortunat, 
Gracjan, Gracjana, Ischyrion, 
Jakub, Julian, Justyn, Konrad, 
Konrada, Magdalena, Nikodem, 
Pamfil, Paweł, Porfiriusz, Prokul, 
Seleukos, Symeon, Świętopełk, 
Teodul, Tespezjusz i Tespezy. 
• 1991 - Rozpoczęła się czwarta 
pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski
• Światowy Dzień Dziecka

• Dzień bez Alkoholu

2 CZERWCA
Imieniny: Amin, Blandyna, 
Efrem, Erazm, Eugeniusz, Fotyn, 
Jaczemir, Marcelin, Maria, Mari-
anna, Mikołaj, Mszczuja, Nicefor, 
Piotr, Racisław, Sadok i Trofima. 
• 1916 - Zakończył się strajk 
warszawskich tramwajarzy, 
złamany represjami policji.
• 1979 - Rozpoczęła się pierws-
za pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski.
• Dzień bez Krawata

REKLAMA

UWAGA DZIECI!
Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

ORGANIZUJE OTWARTE ZAWODY 
WĘDKARSKIE DLA DZIECI 

W WIEKU DO LAT 16.

 Zawody odbędą się dnia 1 czerwca 2008 r. 
Zapisy przy Restauracji „Neptun” w dniu 
zawodów od godziny 7.30 do godz. 8.00. 
Uczestnik zawodów obowiązkowo ma 
mieć siatkę na przechowywanie złowio-
nych ryb!

Zarząd

REKLAMA

Tryb przyspieszony 
za groźby wobec policjantów

Sąd Rejonowy w Goleniowie w trybie przyspieszonym skazał na sześć miesięcy pozbawienia wolności 17-letniego 
Piotra N. Przedstawiono mu zarzuty znieważenia policjantów oraz wypowiadanie w stosunku do nich gróźb. Sąd 
zdecydował się zawiesić wykonanie tej kary na dwa lata oraz nakazał przeproszenie policjantów.

Czy wiceburmistrz naciskał na nauczycieli?
We wtorek strajkowali nauczyciele. Organizator akcji, Związek Nauczycielstwa Polskiego, twierdzi, że wicebur-

mistrz Artur Danilewski zastraszał nauczycieli, chcąc w ten sposób zniechęcić ich do udziału w proteście.

O zastraszaniu mówiła Stanisła-
wa Jakubczak prezes ZNP oddział 
w Nowogardzie. Twierdzi ona, że 
wiceburmistrz zabronił dyrektorom 
szkół odwoływania zajęć. Spotykał się 
z nauczycielami i imiennie mówił o 
karach jakie spotkają protestujących 
nauczycieli.  

„Zwołano radę nadzwyczajną i pan 
wiceburmistrz Danilewski od ludzi 
zażądał, żeby przystąpili do pracy. Pan 
Danilewski zaczął imiennie wyczyty-
wać, kto jak będzie ukarany.” – rela-
cjonuje Jakubczak takie spotkanie w 
Gimnazjum nr 3.

Jej zdaniem osiągnął on zamierzo-
ny efekt. W zorganizowanym przed 
strajkiem referendum wynikało, że 
na szesnaście placówek w proteście 
nie weźmie udziału tylko Szkoła Pod-
stawowa w Wierzbięcinie, gdzie akcję 
poparło zaledwie 22,2 procent głosu-
jących. W rzeczywistości do strajku 
przystąpiło zaledwie 60 procent szkół 
i przedszkoli. W szkole w  Długołęce 
akcje zyskała stuprocentowe popar-

cie, jednak do strajku nie przystąpił 
żaden z nauczycieli. Jak tłumaczyła 
dyrektor szkoły Danuta Ziółkowska 
nauczyciele obawiali się, że nie otrzy-
mają za ten dzień zapłaty. 

Danilewski widzi tę sprawę zupeł-
nie inaczej. Przyznaje, że spotkał się z 
dyrektorami szkół, ale miało to tylko 
na celu zadbanie o bezpieczeństwo 
dzieci w dniu strajku. Nikogo nie za-
straszał wyciąganiem konsekwencji, 
mówił jedynie, że będzie to dzień 
bezpłatny. 

„Odbierałem telefony od rodziców 
pytających co mają zrobić tego dnia 
ze swoimi dziećmi. Moje tak duże  
zaangażowanie się w tę sprawę spowo-
dowane było tym, że sam jestem peda-
gogiem. Nie była to reakcja urzędnika, 
który usiałdby następnego dnia i wy-
ciągał konsekwencje. Jestem również 
za podwyżkami w oświacie, ale są 
różne formy protestu, niekoniecznie 
strajk.” – tłumaczy wiceburmistrz.

Pokłosiem tej sprawy był pisemny 
wniosek Lewicy o odwołanie Artura 

Danilewskiego ze stanowiska. 
Akcja strajkowa prowadzona była 

w całym kraju. Zdaniem ZNP rząd 
zamierza wykluczyć nauczycieli z 
zawodów o szczególnym charakterze 
i pozbawić ich tym samym prawa do 
emerytury pomostowej. Likwidację 
subwencji oświatowej i uproszczenie 
procedur przekazywania samorządo-
wych placówek oświatowych innym 
podmiotom nazywa działaniami wy-
mierzonymi w publiczną edukację i w 
jej pracowników i zamierzają walczyć 
o swoje prawa. Nauczyciele żądali za-
gwarantowania zwiększenia do 2010 
r. wynagrodzeń, o co najmniej 50% 
m.in. przez zwiększenie nakładów 
na oświatę publiczną, utrzymania 
dotychczasowego zakresu praw i 
obowiązków wynikających z Karty 
Nauczyciela oraz utrzymania dotych-
czasowych uprawnień emerytalnych. 
W razie niespełnienia postulatów 
zdecydują się na strajk.
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Do zdarzenia doszło w poniedziałek 26 maja 2008 
roku w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy. Policjanci 
zostali wezwani na interwencję w miejscu publicznym, 
gdzie awanturował się Piotr N. Był on bardzo agresyw-
ny w stosunku do policjantów, znieważył ich i groził 
spaleniem ich mieszkań. Alkomat wykazał u 17 latka 
ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Został on przewieziony do Miejskiej Izby Wytrzeźwień 
w Szczecinie. Kiedy wytrzeźwiał policjanci przedsta-
wili mu zarzuty popełnienia przestępstwa a następnie  

doprowadzili go do sądu, gdzie odpowiadał za swoje 
uczynki w trybie przyspieszonym.

Niespełna miesiąc temu podobnego czynu dopuś-
cił się Kamil K. lat 20. Policjanci z Nowogardu także 
doprowadzili go do Sądu Rejonowego w Goleniowie 
gdzie odpowiadał w trybie przyspieszonym. Jemu rów-
nież Sąd orzekł karę pozbawienia wolności warunkowo 
zawieszając jej wykonanie.

ag
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REKLAMA

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Problemy przerastają 
radnych?

Gorąco, długo i bez rozstrzygnięć zasadniczych! Tak można podsumować 
XIX w tej kadencji Sesję Rady Miejskiej. W środę 28 maja w Sali posiedzeń 
Ratusza znowu było tłoczno. Zapowiadane w porządku obrad tematy o 
przedłużeniu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych gminy dla PUWiS 
na okres 30 lat i to bez przetargu oraz sposób nabywania dzierżawionych od 
miasta lokali użytkowych wzbudziło wielkie zainteresowanie.
Goście musieli jednak (jak zwykle) poczekać. 
Najpierw przystąpiono do zmian 

w  budżecie Gminy. Tutaj także 
było ciekawie – przeznaczanie 100 
tysięcy złotych na przygotowanie 
plaży do sezonu niektórym rad-
nym (szczególnie opozycji) dało 
pretekst do „osobistych wycie-
czek” pod adresem radnego Szpil-
kowskiego – w podtekście padało 
pytanie:W tamtym roku 20 tysięcy 
złotych dla dzierżawcy za bezpłat-
ny wstęp to był nieuzasadniony 
haracz, a dzisiaj 100 tysięcy jest ra-
cjonalne? Przecież za te 100 tysię-
cy mamy dokładnie to, co oferował 
dzierżawca…
Rozwaga wzięła górę i zmiany 

proponowane przez Burmistrza 
w projekcie uchwały przyjęto. 
Oznacza to, że będzie 100 000 zł 
na plażę, około 90 000 zł na re-
monty kościołów w Karsku, Sikor-
kach, Lestkowie i Miętnie, 50 000 
zł dostanie szpital na niezbędny 
remont budynku i 36 000 zł na za-
kup sprzętu medycznego, 62 000 zł 
przeznaczono na remont drogi w 
Wojcieszynie oraz 170 000 złotych 
na uzbrojenie terenu pod budow-
nictwo mieszkaniowe przy ul. Po-
niatowskiego. W tej samej uchwale 

przeznaczono 30 000 zł na przy-
gotowanie placów zabaw na wsi, 
20 000  zł na wodociąg do Ostrzy-
cy, a także na działalność Stowa-
rzyszenia „Szanse bezdroży gmin” 
(6 800 zł.) i na sztandar fundowany 
policjantom przez gminy powiatu 
(4 100 zł). O dyskusji nad uchwałą 
o przekazaniu w dzierżawę urzą-
dzeń wodno-kanalizacyjnych dla 
PUWiS piszemy w oddzielnym 
artykule, a problem sprzedaży lo-
kali użytkowych dotychczasowym 
najemcom opiszemy w kolejnym 
wydaniu „DN”. Dzisiaj informu-
jemy, że projekt uchwały odesłano 
do dalszych prac w komisjach.
Największe kontrowersje wzbu-

dził problem ustalania ceny. Radni 
opozycji (i nie tylko) nie zgadzali 
się z wywodami i argumentami 
radnego Szpilkowskiego przedsta-
wionymi w artykule
„biednego nie stać na rozrzut-

ność” opublikowanym w DN tuż 
przed Sesją – ich zdaniem zysk 
finansowy nie może przesłaniać 
innych społecznych problemów, 
które Rada powinna uwzględniać. 
cdn

LMM

Przepraszamy…
Wszystkich Czytelników, którzy poczuli się upokorzeni patrząc na tytu-

łową stronę  „DN” nr 39 z dnia 23 maja br. serdecznie przepraszamy. Błąd 
został odkryty już po wydrukowaniu całego nakładu i tylko w taki sposób 
mogliśmy go poprawić

Zespół redakcyjny DN.
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Radni przeciw 
dzierżawie wodociągów

Nowogardzcy radni odrzucili projekt uchwały, na mocy której gmina 
miała bezprzetargowo wydzierżawić na dalsze trzydzieści lat sieć wodocią-
gowo – kanalizacyjną jej dotychczasowemu dzierżawcy, Przedsiębiorstwu 
Usług Wodnych i Sanitarnych.

Zgodnie z przewidywaniami dys-
kusja nad tym projektem uchwały 
była gorąca. Sprawa nabrała cha-
rakteru politycznego. Lewica po-
wiązała fakt, że wnioskodawcami 
projektu uchwały byli radni PSL 
z faktem, że w PUWiS-ie pracu-
je jeden z członków klubu i żony 
trzech innych oraz zięć burmistrza 
i w tym klimacie przebiegła spora 
część dyskusji. Radni zastanawiali 
się dlaczego projekt uchwały trafił 
pod obrady teraz skoro aktualna 
umowa dzierżawy kończy się do-
piero w 2012 roku. Sporo wątpli-
wości wzbudzał również bezprze-
targowy tryb dzierżawy. Zdaniem 
większości radnych PUWiS powi-
nien zwyczajnie stanąć do prze-
targu i wówczas nie byłoby tyle 
hałasu wokół tej sprawy. Ten hałas 
zagłuszył argumenty zainteresowa-
nej firmy. Reprezentujący PUWiS 
Krzysztof Juszkiewicz wyjaśnił, że 
trzydziestoletni okres dzierżawy 
daje możliwość inwestowania w 
infrastrukturę, która będzie włas-
nością spółki do czasu jej pełnego 
zamortyzowania. Po upływie okre-
su amortyzacji obiekty i urządze-
nia staną się własnością gminy.
„W mojej ocenie sięganie po argu-
menty zatrudnienia czy dzielenia 
na partie buduje atmosferę, ale 
nie wnosi nic do meritum sprawy.” 
- stwierdził radny Kucal. – Jeśli 
chodzi o meritum sprawy to podzie-
liłbym to na dwa działy. Dla mnie 

najważniejszą sprawą jest rozbież-
ność w opiniach prawnych dotyczą-
cych własności urządzeń wodocią-
gowych. Drugi dział dotyczy formy 
zarządzania majątkiem gminy i 
wypełniania zadań na niej ciążą-
cych. Jaką formę chcemy utrzymać, 
jak chcemy ukierunkować.. Na tym 
powinniśmy się skupić jako radni i 
zastanowić się i podjąć decyzję. My 
natomiast dyskusję sprowadzamy 
do poziomu dyskusji o tym kto, z 
kim i gdzie.”
Szum wokół uchwały miał nawet 
wpływ na formę głosowania. Na 
wniosek radnego Szpilkowskiego 
zdecydowano się na głosowanie 
imienne. Za przyjęciem uchwały 
było pięciu radnych PSL: Robert 
Augustynek, Michał Bociarski, 
Jerzy Kubicki, Krzysztof Kosiński 
i Andrzej Wasiak z PSL. Od gło-
so wstrzymali się:  Jan Fedeńczak 
i Tomasz Szafran również z PSL.  
Przeciwko uchwale głosowali An-
toni Bielida, Robert Czapla, Lech 
Jurek, Stanisław Kazuba z Lewicy, 
Jerzy Kaczmarski i Rafał Paśko 
z PiS, Krystyna Kłosowska i Ra-
fał Szpilkowski z PO oraz Marek 
Krzywania, Sławomir Kucal i Kry-
styna Wysoszyńska z NFS. Radny 
PSL Jan Mularczyk jest pracow-
nikiem PUWiS-u więc zgodnie ze 
statutem nie mógł wziąć udziału w 
głosowaniu.
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Radnym pod rozwagę (2)
(odpowiedź na artykuł w DN nr 40 z dnia 27.05.08).

Tak się składa, że podczas ubiegło-
rocznej sesji na której uchwalana była 
uchwała  regulująca porządek w gmi-
nie Nowogard stanowczo oponowa-
łem  przeciwko zapisowi, który zabra-
nia wywożenia mieszkańcowi m.in. 
odpadów budowlanych i mebli bez-
pośrednio na składowisko w Słajsinie. 
Umożliwienie mieszkańcom gminy 
samodzielnego wywożenia tychże od-
padów, chociaż w nieznaczny sposób 
zapobiegałoby tworzeniu „dzikich 
wysypisk” na terenach pól i lasów. Z 
racji pełnienia funkcji delegata do 
CZG R-XXI pozwolę sobie krótko 
zaprezentować Państwu rozwiązanie  
gospodarki odpadami komunalny-
mi w Szwecji, która słynie z terenów 
czystych  i prezentuje wysoką kulturę 
ekologiczną. 
Na terenie Szwecji każda gmina sa-
modzielnie gospodaruje  odpadami. 
Szwedzi stworzyli kilkadziesiąt lat 
temu sieć  komunalnych wysypisk. 
Wysypiskami zarządza każda gmina         
(Komunn), to ona jest właścicielem 
terenu, maszyn i urządzeń, zatrudnia 
pracowników. W urzędzie gminnym 
istnieje właściwa komórka, która 
sprawuje nadzór nad prawidłowym 
funkcjonowaniem gospodarką odpa-
dami.  U nas problemem w zmianie 
sposobu gospodarowania odpadami 
i przejście na model szwedzki  jest  
sposób finansowania działalności 
gminy. Otóż, dochody własne gmin 
szwedzkich sięgają 70-80 %, pozostałe 
ok. 20 % to dotacje i subwencje rzą-
dowe. W Polsce sytuacja jest zupełnie 
odwrotna. Wpływy z podatków nadal 
w dużej mierze trafiają  -   nazwijmy 
to umownie – do „Centrali”  i skąd po  
zakończeniu roku są dystrybuowane  
do kasy gminnej w postaci subwencji, 
dotacji, etc, etc. Dwie trzecie tych do-
chodów pozostaje do dyspozycji „Cen-
trali”. Z tej puli następnie finansowane 
jest utrzymanie urzędów centralnych , 
wojewódzkich, agend rządowych, po-
licji, wojska, dróg , kolei,  itd.
Dziś pomimo scedowania na władze 
lokalne coraz to nowych obowiązków 
wynikających z decentralizacji  pań-
stwa, środków przybywa niewspół-
miernie do obowiązków. 
Podobnie jest z gospodarką odpada-
mi. Wysokie koszty związane z odbio-
rem odpadów wynikają,   nazwijmy to 
z  „czystego niechlujstwa”. Za nie sor-
towane śmieci płacimy więcej, za nie 
zgniatane butelki typu PET też płaci-
my więcej, bo trzeba je częściej wywo-
zić. Za likwidację „dzikich wysypisk” 
płacimy z kasy gminnej. Za czyszcze-

nie lasów  płacą Nadleśnictwa.  Przy-
kładów można mnożyć. Zgodnie z 
dyrektywą Unii Europejskiej do 2010 
roku  Polacy powinni sortować co 
najmniej 25 % swoich odpadów. Dziś 
tych odpadów sortuje się na poziomie 
2 %.
Ale wróćmy do modelu szwedzkie-
go. Podobnie jak u nas,  mieszkaniec 
płaci za wywóz pojemnika. Pozosta-
łe śmieci (ponad limit) wywozi na 
składowisko samodzielnie. I wtedy 
on ponosi koszty dowozu. Na ogół 
składowiska są usytuowane w każdej 
większej miejscowości porównywal-
nej z Żabowem, Błotnem, Olchowem. 
Lokalizacje ustala gmina biorąc pod 
uwagę gęstość zaludnienia na danym 
terenie.
Składowisko miejskie czynne jest w 
każdy dzień tygodnia, łącznie z nie-
dzielą,  kiedy Szwedzi dopieszczają 
swoje przydomowe ogródki, strzygą 
trawę, przycinają krzewy, porządkują 
i odnawiają altany i domki letniskowe. 
Bez dodatkowych opłat  wywożą to, co 
jest im zbędne w domach i ogrodach. 
Wywożą gruz po remoncie, puszki 
po malowaniu, opakowania i meble. 
Składowisko miejskie jest znacznie 
lepiej wyposażone  w pojemniki do 
segregacji odpadów niż te na terenach 
wiejskich. Składowiska miejskie mają 
wybudowane specjalne betonowe 
rampy z nawierzchnią asfaltową i po 
bokach rampy są ustawione kontenery 
na: szkło białe i kolorowe, aluminium, 
baterie, odzież, papier, metale (w tym 
puszki po farbie), meble, gumę, itd.
Osobno zorganizowane są trzy  sta-
nowiska na: zużyty sprzęt elektrycz-
ny (AGD), ogumienie samochodowe 
oraz  odpady z  ogródków przydomo-
wych (elementy drewniane). Wszyst-
kie pojemniki są odbierane przez wy-
specjalizowane  firmy przetwarzające 
bądź odzyskujące surowce z segrega-
cji. Raz w miesiącu specjalna maszyna 
do rozdrabniania mieli odpady drew-
niane, które wykorzystują do kompo-
stowania.  Gmina szwedzka ponosi 
koszty utrzymania składowiska, ale 
również osiąga korzyści z  materiałów 
przeznaczonych  do  recyklingu. Wi-
dać Szwedom opłaca się żyć czyściej 
i zdrowiej. Obecnie czteroosobowa 
rodzina szwedzka przeznacza ok. 2 % 
poborów na opłatę śmieciową. Opłata 
wynosi blisko 400 SEK na miesiąc. W 
warunkach polskich opłata za rodzinę 
powinna wynosić  minimum 48 zł. 
Czy tyle płacimy?  

radny Andrzej Wasiak

Radny Jan Mularczyk z PSL nie mógł brać udziału w głosowaniu nad 
uchwała w sprawie dzierżawy gminnej sieci wodociągowej PUWiS-owi. 
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Model 137 - 2,2 KM 
899 zł

• Kosiarki spalinowe od 699 zł
• Kosy spalinowe od 799 zł
• Podkaszarki spalinowe od 399 zł
• Pilarki spalinowe od 499 zł Raty na dowód 

osobisty

Informujemy, że   

12 czerwca 2008 r.
czwartek 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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Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, 
dużo uśmiechu i radości. 

Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, 
samych dla Ciebie przyjemnych zdarzeń, 
wielkiego szczęścia i najsłodszej słodyczy 

z okazji 50 urodzin 
Andrzejowi Fedakowi 

z Czermnicy
składa 

chrześniak z rodziną

ŻYCZENIA

Szkoła za ciasna dla maluchów

„Ratujmy Maluchy” 
nabiera tempa

Przypominamy, że akcja ma na celu 
zablokowanie proponowanych zmian 
w szkolnictwie, a dokładniej propozy-
cji Minister Edukacji Małgorzaty Hall 
by już w 2009 roku do szkoły poszli 
uczniowie sześcioletni. Inicjatorzy 
akcji państwo Karolina i Tomasz El-
banowscy z Legionowa tak tłumaczą 
swój sprzeciw (podaję niektóre wątki): 
Tomasz Elbanowski: Po co wprowadzać 
zmiany skoro wszystkie sześciolatki już 
teraz uczą się. Mamy obowiązkowe ze-
rówki, niektóre w przedszkolach, inne w 
s z k o ł a c h .  D z i e c i  p r z y g o t ow y -
wane są tam do nauki w szkole . 
Karolina Elbanowska: Jestem mamą 
i patrzę na świat oczami moich dzieci. 
Jeśli chcemy do szkoły posłać młodsze 
dzieci, to powinna to być placówka 
przystosowana do możliwości i umiejęt-
ności człowieka, który ma metr wzrostu. 
Tymczasem przykłady szkolnych ze-
rówek pokazują, że nie ma w nich 
odpowiednich pomocy dydaktycznych, 
mebli, przystosowanych toalet. Dzieci nie 
c z u j ą  s i ę  t a m  a n i  s w o -
b o d n i e ,  a n i  b e z p i e c z n i e . 
Minister Hall zapewnia, że wszystko 
będzie gotowe, uważam jednak, że 
to nierealne. Podobne zdanie ma wiele 
osób pracujących w oświacie.. 

Dziś w zerówkach szkolnych jest 
zaledwie garstka dzieci, a już z braku 
miejsca mają zajęcia na dwie zmiany, do 
łazienki chodzą całą grupą pod opieką 
nauczyciela. 

Co  będz ie ,  j e ś l i  za  rok  t ra -
f ią  tam dwa roczniki  na  raz?  
Do tego dochodzą kłopoty z kadrą, której 
już teraz jest za mało. W budynkach szkol-
nych nie ma też możliwości oddzielenia 

młodszych dzieci od starszych. Nie trzeba 
wielkiej wyobraźni, żeby zrozumieć, że 
mając tylko rok i ograniczone środki 
nie przygotujemy szkół do przyjęcia ma-
luchów. Co ze szkołami w uboższych częś-
ciach kraju?  Minister chce zrównania z 
Europą, ale nas na to po prostu nie stać. 
Dostosowanie polskich szkół do standar-
dów zachodnich wymagałoby olbrzymich 
pieniędzy, których nie ma dla na-
uczycieli, a co dopiero na budowę 
wydzielonych stref dla sześciolatków. W 
jednej klasie znajdą się dwa roczniki dzieci, 
sześcio- i siedmioletnie. Między niektó-
rymi będzie prawie dwa lata różnicy, 
jak wobec tego przygotować program za-
jęć? Podwójna liczba dzieci w pierwszej 
klasie podstawówki przełoży się na 
kłopoty w kolejnych etapach edukacji, 
zmniejszy np. szanse na dostanie się do 
dobrego liceum lub na studia.

Nasz apel – jeśli nie zgadzasz się 
na proponowaną reformę daj temu 
wyraz – wejdż na stronę internetową 
www.ratujmaluchy.pl i złóż swój 
podpis. Akcja zbierania podpisów 
trwać będzie do 15 czerwca. Wtedy to 
wszystkie podpisy i materiały prasowe 
z całego kraju dostarczone zostaną do 
Ministerstwa. Edukacji. Dotychczas 
podpisy protestu złożyło ponad  10 
tysięcy rodziców zaniepokojonych 
o los swoich pociech skazanych na 
niepotrzebne stresy związane z pierw-
szym kontaktem ze szkołą! Nie zwlekaj 
– jeszcze dzisiaj złóż swój podpis!

Lesław M. Marek
PS. Nadal czekamy na Wasze opinie 

o proponowanej reformie. Każde Wasze 
zdanie trafi do Ministerstwa Edukacji.

Pierwszak Kuba 
– pierwszy w Polsce
Jakub Kazuba został laureatem XVIII Ogólnopolskiego Małego Konkursu 
Recytatorskiego. 
Na Ogólnopolski Mały Konkurs Recy-
tatorski do Starachowic Kuba pojechał 
z rodzicami. Do rywalizacji stanęło 
ponad 80 recytatorów z całej Polski. 
Byli to uczniowie klas I – VI. Jego pre-
zentacja odbywała się pierwszego dnia. 
Zaprezentował dwa wiersze: „Ciuchcia 
Berta” L. Wysockiego i „Kamienny 
chłopczyk” D. Wawiłow. Po zejściu ze 
sceny stwierdził krótko „dobrze mi po-
szło”. Miał rację. Kuba zakwalifikował 
się do Koncertu Laureatów. Wraz z ro-
dzicami udał się na krótkie warsztaty i 
próbę do koncertu, ale na wyniki trzeba 
było poczekać do końca. Okazało się, 
że warto było czekać - mały recytator 
został laureatem XVIII Ogólnopolskie-
go Małego Konkursu Recytatorskiego, 
zdobył I miejsce w Polsce i Złoty Klucz 
do Tajemnic Wszechświata. To już 
drugi tak ogromny sukces w dziedzinie 
recytacji ucznia Szkoły Podstawowej nr 
3 w Nowogardzie. Oba pod okiem Pani 
Anety Drążewskiej.
Jakub Kazuba jest uczniem klasy Ia 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie, wychowankiem i  podopiecznym 
Anety Drążewskiej. 
Kuba ma wiele zainteresowań: lubi 
sport, tańczy taniec towarzyski, uwiel-
bia matematykę, pięknie śpiewa – to 
dość odległe od siebie dziedziny – jed-
nak wszystkie te zamiłowania nie prze-
szkodziły mu w pokochaniu jeszcze 
jednej– recytacji – do której predyspo-
zycje przejawiał już w przedszkolu. W 
tym roku po raz pierwszy wziął udział 
w eliminacjach Małego Konkursu Re-
cytatorskiego. Gładko przeszedł elimi-
nacje. Choć jest dopiero pierwszakiem 
zachwyca wrażliwością, bezpośrednioś-
cią i brawurą wykonania. Małego Kubę 
trudno zbić z tropu – nie deprymuje 
go scena, nie onieśmiela występ przed 
publicznością, czy jury. Na scenie jest 
pewny siebie i pełen wdzięku, zachwy-
ca kulturą słowa i wrażliwością.
Gratulujemy.

ag
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W dniu 2 czerwca 2008 roku 
mija rok kiedy umarła

śp. 

ŚWIETLANA JEŻ
O wspomnienie prosi bliskich oraz 
znajomych mąż i córka z rodziną

Msza św. w Jej intencji zostanie odprawiona 
2 czerwca o godz. 18.00 w kościele 

pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

ZAWIADOMIENIE

50 lat parafii 

W Sikorkach 
“Te Deum lauda mus”  
zostało wyśpiewane 

Parafianie podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bisku-
pa Błażeja Mariana Kruszyłowicza, zaproszonych kapłanów i gości, między 
innymi P. Burmistrza Kazimierza Ziemby, P. Dyrektor SP z Orzechowa 
Renaty Fusik  dziękowali Bogu za 50 lat istnienia parafii p w. Chrystusa 
Króla w Sikorkach. Ks. biskup do parafii wjechał prowadzony przez banderię 
złożoną z policji i strażaków. Na samym początku odbyło się staropolskie 
powitanie chlebem i solą, a dzieci spontanicznie wypowiedziały wierszyk 
wręczając kwiatki. Eucharystia jubileuszowa rozpoczęła się w kościele 
parafialnym powitaniem przez ks. proboszcza Janusza Zachęckiego. W 
słowie powitalnym ks. proboszcz przypomniał historię parafii, rolę jaką 
odgrywa w społeczeństwie oraz o jej osiągnięciach, które dzięki łasce Pana 
Boga, zaowocowały silną wiarą i odpowiedzialnym chrześcijaństwem. 
Po przemówieniu ks. proboszcza,  ks. biskupa i przybyłych gości powitali 
przedstawiciele rodzin. 

Ks. Biskup w homilii pozdrowił 
wszystkich przybyłych na uroczy-
stość jubileuszową (a goście byli 
z Nowogardu, Gryfic, Golczewa, 
Szczecina i wielu innych miejsco-
wości). Powiedział: „jubileusz to czas 
dziękczynienia, uwielbienia Boga za 
otrzymane dary i łaski, ale jubileusz 
to także czas w którym rozlewają się 
na wiernych szczególne łaski Boże”. 
Jak podczas każdej uroczystej Eucha-
rystii nie mogło zabraknąć procesji z 
darami. Przynoszone dary do ołtarza 
mają zawsze charakter miłosierdzia, 
dzielenia się z braćmi i siostrami tym 
dobrem, które sami posiadamy. I tak 
do ołtarza dary przynieśli parafianie 
z Wołowca, Orzechowa, Orzesza, 
Błotna, Grabina, Łęgna i Sikorek. Na 
zakończenie Mszy św. ks. biskup po-
święcił tablicę upamiętniającą Złoty 
Jubileusz Parafii, po czym podzięko-
wał wszystkim zebranym za udział w 
zgromadzeniu liturgicznym, szcze-
gólnie za przygotowanie duchowe i 
zaangażowanie w przygotowanie tej 
uroczystości. Przedstawiciele mło-

dzieży i ks. proboszcz podziękowali 
ks. biskupowi za wspaniałą liturgię 
i życzyli obfitości łask Bożych. 
Młodzież wyraziła pragnienie, aby 
nasza parafia była wspólnotą życia 
i miłości, aby wszyscy szczerze 
szukali pokoju, żyjąc w zgodzie.  
Słowa podziękowania skierował do 
wszystkich zebranych Burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba. Na 
jubileusz Burmistrz przywiózł parafii 
wspaniały gościniec, za który bardzo 
dziękujemy. Całkiem spontanicznie 
zostało zaśpiewanie 100 lat ks. Cze-
sławowi Ziemińskiemu, który tego 
dnia obchodził jubileusz 75 - lecia 
urodzin. 

Po uczcie duchowej w kościele 
była agapa na powietrzu. Nie za-
brakło także coś dla ciała. Najpierw 
wspólna fotografia przed kościo-
łem (można będzie ją oglądać w 
kościele parafialnym w Sikorkach 
od 8 czerwca) oraz wpisy do księgi 
pamiątkowej. Parafianie zaproszo-
nym gościom przygotowali gościnę. 
Mieszkańcy Sikorek i Grabina już w 

sobotę zaczęli przystrajać barwnie 
plac, na którym odbyła się agapa. 
Przygrywała kapela ”Rycha”. Było 
naprawdę fajnie i wszyscy bawili się 
świetnie. 

Szczególne podziękowania nale-
żą się tym wszystkim, którzy nam 
pomogli przygotować ten jubileusz. 
Przecież bez ludzkiej życzliwości 
i dobroci, trudno byłoby tak miło 
ucztować. Bardzo dziękujemy Ra-
dom Sołeckim z Wołowca i Sikorek 
za datki pieniężne. Przepyszne ciasta 
wypiekły i  smaczny bigos ugoto-
wali  panie i panowie z Wołowca, 
Orzesza, Szczytnik, Wierzchów, 
Sikorek, Grabina, Błotna i Łegna.  

I nasi sponsorzy,  bez których nie 
świętowalibyśmy tak uroczyście na-
szego jubileuszu: z Wołowca:  Maria 
Jarża, Iwona Leyk; z Błotna: Bogdan 
Szymczak, Regina Jaicka, Henryk 
Salamon,  Anna Kapuśniak z Łęgna, 
Celina Gębala z Golczewa, Państwo 
Grabowscy z Ościęcina, Państwo 
Jasińscy z Sikorek, Dariusz Gębala z 
Orzesza, piekarnia  Pacuszko z Kar-
ska, Hurtowania Owoców i Warzyw 
ze Szczecina, Kwiaciarnia „Tulipan” z 
Międzyzdrojów, Drukarnia „Dzien-
nika Nowogardzkiego”. 

Inf.własna
foto Venus
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W obiektywie  Jana Korneluka    - Boże Ciało - procesja „Wczoraj„

Witamy wśród nas...

Córka Agnieszki Śpikowskiej 
ur. 26.05.08 ze Strzelewa

Brajan syn Agnieszki Grzmil 
ur. 26.05.08 z Wyszogóry

Syn Magdaleny Salamon 
ur. 28.05.08 z Nowogardu

Ponadto 
w Szpitalu 

w Nowogardzie 
urodziło się 

3 dzieci 
Zdjęcia oraz dane 

personalne nie zostały 
opublikowane 

ze względu na brak 
zgody rodziców

Córka Justyny Paszkiewicz 
ur. 28.05.08 z Dobrej

WITAMY WŚRÓD NAS...

• duży wybór, szeroki asortyment
• wysoka jakość opału
• atrakcyjne ceny
• koks, węgiel, miał i węgiel brunatny

DOWÓZ GRATIS POWYŻEJ 2 TON

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU

Płoty, ul. Jagiellonów 9
Tel. 0691 632 354

Teatr lalkowy ze Szwecji w Nowogardzie
Po raz pierwszy w Nowogardzie będziemy gościć teatr lalkowy z 

miasta partnerskiego z Kävlinge ze Szwecji.
W imieniu pana Staffana Björklund zapraszam wszystkie dzieci na spek-
takl „DZIADEK I OSIOŁEK”, który odbędzie 01 czerwca 2008r. (nie-

dziela), o godz. 1600 w Nowogardzkim Domu Kultury, wstęp: wolny.
Krystyna DwornikUM w Nowogardzie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie filia w Nowogardzie 
INFORMUJE

że w dniach 13 i 14 czerwca 2008 r. (piątek i sobota) odbędą się przesłu-
chania kandydatów do Szkoły Muzycznej. Wszystkich zainteresowanych 

prosi się o składanie podań w sekretariacie Szkoły Muzycznej w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 9 (III piętro w budynku po b. Hotelu Cisy). 

Tel. 664 809 155 lub 091 418 26 25.

REKLAMA REKLAMA
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Salon Budowlany REMBUD
ul. Wartcka 1 Nowogard

WIOSENNA PROMOCJA
Rabaty do 10% 

Oferujemy w atrakcyjnych cenach:
- płytki ścienne
- płytki podłogowe
- panele ścienne
- panele podłogowe już od 24 zł m kw
- kompakt + deska 197 zł
- kabina szklana + brodzik już od 800 zl

Oferujemy cały asortyment wystroju łazienek
Świadczymy usługi transportowe

Przy
jdź s

praw
dź

XXL
Stoisko z odzieżą 

damską
w dużych 

i bardzo dużych 
rozmiarach

ul. Bankowa Nowogard
w Pawilonie Handlowym

serdecznie zapraszamy

Firma zatrudni 
na stanowisko 

kierowca – magazynier

Tel. 091 39 26 925

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 

lokalu mieszkalnego
przy ul. Gryfitów 5 w Nowogardzie.

Lokal położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości 
wspólnej wynoszący 0,0322.
Powierzchnia użytkowa:  69,30 m2     
Cena wywoławcza:  150.035 zł  
Wadium 10 %: 15.000 zł

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi ocze-
kującemu na mieszkanie w Spółdzielni, który nie ma zaspo-
kojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłosi gotowość zawarcia 
umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego 
lokalu za cenę określoną w przetargu. W przypadku zgłoszenia 
się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma członek najdłużej 
oczekujący.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spół-
dzielczym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 
0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 05.06.2008 
r. do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamknię-
tej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie”. Oferta winna 
zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, ofero-
waną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty 
wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2008r. o godz.12.15

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 7 dni 
od daty otrzymania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia.  
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwróco-
ne przelewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym 
dniu roboczym.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do za-
warcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własno-
ści tego lokalu w terminie wskazanym przez Zarząd, wadium 
ulega przepadkowi.
Przedmiotowy lokal można oglądać w dniu 04.06.2008 r. w godz. 
od.12 do 13.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy 
ul. Osiedlowej 6.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania 
mieszkania we własnym zakresie i na koszt własny.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przy-
czyny lub kontynuowany w formie przetargu ustnego. 
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni (dział 
członkowski)  lub telefonicznie 091-3910010.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Cisy” w Nowogardzie

 przystępuje do  budowy budynku 
mieszkalnego 32 rodzinnego 

w Nowogardzie na osiedlu Gryfitów.
• Przewidziana struktura miesz-

kań 1 i 2 pokojowe.
• Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy X 2008r.
- zakończenie budowy X 2009r. 

O wyborze lokalu decyduje 
kolejność zawarcia umowy. 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w biurze Spółdzielni 
przy ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a 
lub telefonicznie 091 39 25 261.



10 M - Nr 41(1678)

P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

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.

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

SKLEP JUBILERSKI
J. Szarek

• biżuteria złota, srebrna, 
• zegarki, 
• biżuteria sztuczna, 
• upominki

RABAT od 5% do 10%

ul. 700 lecia 20F 
 pasaż przy Biedronce na końcu
(przeniesiony ze sklepu przy aptece Jantar)

Akceptujemy karty płatnicze
zaprasza

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 01.09.2008r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki. 

Podania należy składać w sekretariacie szkoły 
ul. Poniatowskiego 21, tel. 091 39 21 162.
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NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 1 lub 

2 pokojowego z kuchnią i łazienką w No-
wogardzie lub w okolicach Nowogardu. 
Tel. 663 565 305.

• Mieszkanie 3 pokojowe w Nowogardzie 
pow. 62,7 m kw ul. 700 Lecia zamienię 
na mniejsze bez dopłaty też 3 pokojowe, 
niekoniecznie w Nowogardzie. Tel. 091 
39 22 857.

• Kupię garaż w pobliżu ul. Armii Krajowej 
51. Tel. 077 461 00 44, 605 670 643.

• Mieszkanie dwupokojowe w Dobrej 
Nowog., 40 m kw w otoczeniu zieleni, 
62 tys. zł. Tel. 889 133 882.

• Nowogard – prawa strona na wy-
jeździe na Stargard, 2 x 1,50 ha. Tel. 
502 103 432.

• Sprzedam – stodoła murowana. Karsk 35 
A.

• Sprzedam lub zamienię na dwupokojowe 
w Nowogardzie mieszkanie 100 m kw w 
Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• Pilnie kupię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter lub I piętro, płatne gotówką. Tel. 
508 052 570, 091 39 14 198.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
2 lub 3 pokojowego. Tel. 661 209 252, 
601 833 699.

• Poszukuję – wynajmę halę produkcyjną 
(200-400 m, prąd, plac utwardzony) na 
wsi. Oferty – mail: prodago@prodago.
com. Tel. 500 007 407 pn – pt g. 11.00 
– 19.00.

• Kupię działkę budowlaną Nowogard lub 
okolice. 660 171 386.

• Sprzedam – działka siedliskowa 84 ary, 
media, ogrodzona, staw, 17zł/ m, przy 
drodze na Długołękę (5 km od Nowogar-
du). Tel. 606 655 958.

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2 lub 
3 pokojowego. Tel. 519 835 965.

• Sprzedam działkę budowlaną i nową da-
chówkę „rzymska”. 091 39 21 454.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 67 m 
kw oraz garaż. Tel. 607 585 547.

• Do wynajęcia garaż przy ul. 15 Lutego. 
Tel. 510 776 503.

• Kawalerkę własnościową w centrum 
sprzedam, 31 m kw, trzecie piętro. 
609 649 964.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/

R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Toyota Avensis, silnik 4D4, 

2 litry, rocznik 2000. Tel. 602 267 382. 
Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami letnimi 
fulda 205 55 R 15 w bdb stanie do merce-
desa E - klasse, W - 124, 190, cena 790 zł 
komplet, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 
CDTI (diesel 120 KM), 6 biegów, kolor 
bordowy metalik, rok. prod. 12.2004, 
model 2005, przebieg 98000km, bez-
wypadkowy, garażowany, książka ser-
wisowa, zadbany, nie wymaga żadnego 
wkładu finansowego. Nowe tarcze i klo-
cki hamulcowe przód i tył, wymieniony 
kompletny rozrząd, olej, filtry (kabino-
wy, oleju powietrza), płyn hamulcowy i 
chłodniczy, przegląd klimatyzacji, alufel-
gi 16” + nowe opony letnie,. Cena 49 800 
zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam części do skutera Quest. Tel. 

667 065 952.
• Sprzedam Opel Vectra, 1991 r., poj. 

2,0 benzyna, stan dobry, cena 2800 do 
uzgodnienia. Tel. 663 454 417 po 18.00.

• Sprzedam VW T4, rok prod. 1999, prze-
bieg 130 000 km. Wystawię fakturę VAT. 
Tel. 602 406 601, 091 39 21 488.

• Sprzedam Peugeot 306, kombi, poj. 1,4, 
benzyna, 2000 r., czerwony, cena 13 500 
zł do uzgodnienia. Tel. 601 240 025.

• Sprzedam części Golf II. 606 930 398.
• Sprzedam Renault Twingo, 1998 r., zare-

jestrowany, po blacharce, do lakierowa-
nia i poskładania, cena do uzgodnienia. 
Tel. 783 678 674.

• Sprzedam Fiat Fiorino, przebieg 63 tys., 
w całości na części. Tel. 783 678 674. 
Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam Ford Escort, 1991 r., poj. 1,4, 
cena do uzgodnienia. Tel. 511 738 728.

ROLNICTWO  
• Sprzedam króliki, Redło. Tel. 

603 353 789.
• Sprzedam pszenicę 90 zł/kwintal. Tel. 

091 39 106 25.
• Sprzedam 2,5 letnią klacz. Otręby. Tel. 

606 627 663.
• Sprzedam maszynę stolarską heblarkę z 

piłą i silnik 10 kW na wózku z włączni-
kiem dwubiegowym. Tel. 507 465 448.

• Sprzedam gołębie – pawiki i garłacze. 
Tel. 667 353 993.

• Sprzedam przyczepę ciągnikową, roz-
rzutnik obornika, pająka do siana, ob-
sypnik ziemniaków, rozsiewacz nawozu 
„Kos” i ciągnik własnej konstrukcji. 
665 335 914.

• Punkt kopulacyjny, jazda konna i woże-
nie bryczką na śluby. 607 73 98 66.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadz-

ki – wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Usługi budowalne, remonty, wykończe-

nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowane, stawianie ścian płyty kar-
tonowe, ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: wykop 

pod fundamenty, kable, itp. Tanio, facho-
wo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Inżynier oferuje usługi: video – filmo-
wanie, hydraulikę, wycinka – przecinka 
drzew i krzewów, spulchnianie glebogry-
zarką i zakładanie trawników. Kontakt 

tel. kom. 600 653 124.
• Przecieranie drzewa, dłużycy trakiem 

taśmowym, sprzedaż łat, desek, krokwi, 
usługi koparką, wykopy pod fundamen-
ty, kable, kanalizę, itp. Tel. 091 39 18 689, 
517 219 627.

• Docieplenia budynków. Malowanie 
wewnętrzne i zewnętrzne, kafelko-
wanie, hydraulika, elektryka, włoskie 
szpachle dekoracyjne. Tel. 609 605 621, 
697 612 803, 784 188 147, 605 168 658.

• Zespół muzyczny ACORD oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPILA-
CJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. Ul. 
Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych. 66 77 84 333.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.
• Usługi transportowe, przeprowadzki. 

511 923 692.
• Naprawa okien i drzwi poreklamacyj-

nych. Tel. 505 801 778.
• Produkcja i naprawa plandek samocho-

dowych. Tel. 091 39 20 303.
• Tynki maszynowo – gipsowe. 

500 475 311.
• Malowanie, szpachlowanie i drob-

ne remonty – młody i solidny. Tel. 
518 718 024.

• Remonty mieszkań szybko i solidnie. 
Tel. 607 251 246.

• Brakuje Ci gotówki? W Providencie 
otrzymasz ją natychmiast. Tel. kom. 
784 448 124.

• Usługi remontowo – budowlane, wykoń-
czeniówka. Tel. 607 994 798.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barma-
na/kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 
091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Kierowca kat. B+C szuka pracy. 
692 478 465.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Zatrudnię sprzedawczynię. Tel. 
602 677 563.

• Zatrudnię kierowcę kat. D, może być 
emeryt lub rencista. 607 310 591.

• Elektryka z doświadczeniem w zawodzie 
zatrudnię na dobrych warunkach. Tel. 
696 757 393.

• Zatrudnię blacharza samochodowego. 
Tel. 091 39 20 303, 605 276 271.

• Zatrudnię fachowca do dociepleń. Tel. 
782 860 130.

• Zatrudnię do pracy przy dociepleniach. 

Tel. 664 189 336.
• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 

0601 73 38 91, 601 73 38 92.
• Praca sezonowa przy zbiorze truskawek 

w Nowogardzie. Tel. 091 39 23 689, 509 
86 17 41.

• Potrzebny pan do opieki w Niemczech, 
do 40 lat, najchętniej pielęgniarz, podsta-
wy języka. Tel. 091 39 21 538.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słu-

dwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodow-
ki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 
na gwarancji, cena do uzgodnienia. 0605 
522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZ-
NĄ (USZKODZONY MODUŁ), DRZWI 
POKOJOWE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, 
UŻYWANE DO MIESZKANIA W BLO-
KU - CENA 30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu w Ża-
bowie. Tel. 511 875 305.

• Sprzedam tanio manekiny sklepowe. 665 
86 11 05.

• Za symboliczną kwotę oddam piec kaflo-
wy. Tel. 664 058 705, 662 115 944.

• Sprzedam stół do bilarda. Tel. 091 39 
21 186.

• Sprzedam grzejniki żeliwne 97 żeberek. 
091 39 20 307.

• Owczarki niemieckie szczenięta, tanio 
sprzedam. Tel. 601 75 94 65.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową czerwoną. 
Tel. 500 266 987.

• Sprzedam tanio piec do centralnego 
ogrzewania. 506 073 456.

• Sprzedam rowery – męski koła 28 cali, 
dziecinny koła 24 cali, choper wer-
sja amerykańska – tanie, stan idealny. 
663 600 601.

• Sprzedam kosiarkę elektryczną. Tel. 
507 356 117.

OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131
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WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL

375

12,000
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 22

ZWIĄZEK
Związek chemiczny trucizn 
z rzeczną wodą
To także związek człowieka z przyrodą.

BRZYDKIE KACZĄTKO
W gęstych sitowiach, 
w dzikich szuwarach,
Żyła raz sobie dorodna para.
On piękny kaczor i ona takaż,
Czyli dobrana komórka kacza.
Z tej to komórki w pogodę słotną,
Na świat wyjrzało małe kaczątko.
Tu trzeba sobie szczerze powiedzieć,
Że nie każdemu wszystko się wiedzie…
Bo to kaczątko już od początku,
To było bardzo brzydkie kaczątko:
I łapki brzydkie, i brzydki dziób,
No jednym słowem brzydki był drób.
Jeden kuperek był może super…
Ale cóż może w życiu sam kuper?
Więc jęły kaczki rozmyślać o tym,
By K. nie wpadło w kompleks brzydoty.
I rada w rade stwierdziły pilnie,
Że musi zagrać gdzieś w kaczym filmie.
Jak uchwaliły tak też się stało,
Od tamtej pory ról już nie mało, 
Zagrało w filmie, rzecz jasna – w kaczym,
I tutaj skromnie chciałbym zaznaczyć:
Dobre przykłady nigdy nie giną!
Dość się przypatrzyć niektórym filmom…

W SFERZE MIŁOŚCI
Prawda – wszystko już było,
Ale powtarzać miło.

PŁODNY SEN
Dwie istoty razem śpiące,
Potem zaś się rodzą brzdące.

ZREFORMOWANE PRZYSŁOWIE
Im dalej w las, tym więcej drzew – 
Uczą się w szkołach dzieci.
A dla mnie to zwykły bleff:
Im dalej w las tym więcej śmieci!

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 21 – MAMO NASZA MAMO -  nadesłali: 
Henryk Kosmalski, Cezary Kubisz, Mirosława Rutkowska, Jan Nikicin (także 19), Grażyna Jurczyk (także 
18 i 19), Teresa Młynarska, Iwona Kochelska, Maria Gortat, Franciszek Palenica, Andrzej Czarnowski, 
Władysława Kubisz, Teresa Nowak, Szczepan Falaciński, Bogumiła Urtnowska, Marzena Ustyjanczuk, 
Halina Stefańska, Bogumiła Czupryńska, Izabela Gorczyca, Jerzy Siedlecki, Józef Górzyński, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Stanisława Pokorska.

Prenumeraty „DN” na czerwiec wylosowali:
- Barbara Bartosik,
- Teresa Nowak,
- Jan Nkicin.

Gratulujemy! 
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

Nowogard 26.05.2008r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Magazynier
4. Robotnik budowlany
5. Sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. Kosmetyczka
8.  Cukiernik
9.  Stolarz, pomocnik stolarza
10.  z-ca kierownika magazynu
11.  Mechanik , elektryk
12.  Barman/ka, kelner/ka, recepcjoni-

sta/ka 
13. spawacz – ślusarz
14.  Kierowca skutera – dowóz pizzy 
15.    Kierowca C+E
16.  Robotnik lesny
17. Dekarz
18.  Obsługa sprzętu fitness
19.  Kierownik magazynu, sekretarka 
20.  Wizażysta – stylista

OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E   ( Gryfice ), ( Go-
leniów ) ( Szczecin )

2. Drobiarz – pakowacz ( Goleniów )
3.  Tokarz (Świerzno)
4.  Kierowca „c” (Dobra)

SZKOLENIE

1.Stolarz meblowy
         
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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V liga juniorów:

Hutnik Szczecin – Pomorzanin Nowogard 2:1 (1:0)

Hutnik za mocny
Pomorzanin: Frąckowiak (80’ Łuczak) – Skowroński, D. Żywica, Piotrowicz, 

A. Żywica, Sobczak, Pozierak, Langner, Jeziorski, Idziak, Bajerski.
Bramka dla Pomorzanina: Idziak.
W ostatni weekend Pomorzanin 

zmierzył się z Hutnikiem Szczecin. 
Mimo, że Szczecinianie należą do 
jednych ze słabszych ekip juniorskiej V 
ligi potrafili wykorzystać atut własnego 
boiska, szeroką ławkę rezerwowych i 
pokonali nasz zespół 2:1.

Spotkanie zaczęło się od naporu 
gospodarzy, ale dopiero w 20. minucie 
zdołali oni stworzyć groźną sytuację. Po 
prostopadłym podaniu do napastnika 
Hutnika, uderzył on z pierwszej piłki, 
ale Frąckowiak wykazał się refleksem 
i zdołał obronić ten groźny strzał. Pięć 
minut później atakujący lewą stroną 
Sobczak minął trzech rywali, zdołał 
dośrodkować, ale żaden z zawodników 
nie sięgnął piłki. W 44. minucie do sto-
jącego na 16. metrze zawodnika Hutnika 
dociera piłka, ten uderza z półwoleja, ale 
Frąckowiak odbija jego strzał. Niestety, 
przy dobitce był już bezradny i do prze-
rwy gospodarze prowadzili 1:0.

Po przerwie zaczął grać Pomorzanin. 
W 60. minucie Langner po minięciu 
dwóch rywali wbiegł w pole karne, 
uderzył z siedmiu metrów, ale pił-
ka przeleciała nad bramką tuż obok 
okienka. Dziesięć minut później akcję 
przeprowadzili gospodarze i było już 2:0. 
Rzut wolny z narożnika pola karnego 
zamieniony został na dośrodkowanie 
i jeden z miejscowych strzałem głową 
umieścił piłkę w siatce.

W 81. minucie prostopadłe podanie 
trafia do napastnika Hutnika, ale Łuczak 
dobrze odczytał jego intencję i zażegnał 
niebezpieczeństwo Dwie minuty później 
Bajerski minął trzech rywali i zderzył się 
z bramkarzem, Do piłki dopadł Idziak i 
umieszczając ją w siatce zdobył bramkę 
na 2:1. Do końca meczu nasz zespół nie 
był w stanie zagrozić gospodarzom i tym 
wynikiem zakończyło się to spotkanie.

Andrzej Garguliński

Motocross

Nasi w Ostrowie
W minioną niedzielę zawodami w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczął się 

sezon motocrossowy strefy zachodniej. Zarząd Klubu Motorowego „Cisy” 
wytypował dwoje zawodników. Piszemy „dwoje” bo na jednym z motocykli 
zasiadła dziewczyna. 

Żaneta Zacharewicz, bo o niej mowa, 
jest jedyną zawodniczką naszego klubu. 
Należy dodać, że jest to ewenement nie 
tylko na skalę Nowogardu. W niedziel-
nych zawodach była jedyną zawodnicz-
ką wzbudzając spore zainteresowanie 
rywali, organizatorów i kibiców. Żaneta 
wystartowała w klasie 80 cm3 młodzik. 
Były to jej pierwsze zawody. Debiut 
okazał się niezwykle udany. Poprawnie 
przejechane treningi i obydwa biegi w 
klasyfikacji generalnej dały jej niespo-
dziewane dwunaste miejsce. Poza tym 
pani prezydent Ostrowa Wielkopol-
skiego wręczyła jej nagrodę specjalną, 
która bardzo Żanetę zdopingowała i 
zawodniczka już zapowiedziała start 
w drugiej rundzie imprezy. Drugi 
zawodnikiem nowogardzkiego klubu 
walczącym o punkty w Ostrowie był 
Michał Kozera, dla którego rywalizacja 
strefy zachodniej jest przerywnikiem 
między Mistrzostwami Polski i Pucha-
rem PZM . Start rozpoczął od dobrze 
przejechanej czasówki, która dała mu 
znakomite czwarte miejsce na maszy-
nie startowej. To pozwoliło mu zająć w 
pierwszym biegu trzecie miejsce. Drugi 

bieg wypadł jeszcze lepiej. Michał przy-
jechał na czele stawki i dzięki temu w 
klasyfikacji generalnej zawodów zajął 
drugie miejsce. 

Żeby nie było tak słodko to na 
koniec warto wspomnieć o zalanym 
torze motocrossowym w Nowogardzie. 
Młodzież nie ma gdzie trenować i nie 
ukrywa żalu do zarządu klubu, który 
zwleka z przygotowaniem toru do 
eksploatacji. 

Andrzej Garguliński Przyjeżdża Stal Lipiany
W najbliższą sobotę Pomorzanin 

rozegra ostatni mecz na własnym 
boisku w tym sezonie. Rywalem 
nowogardzkiego zespołu będzie 
Stal Lipiany. Jesienią Pomorzanin 
przegrał w Lipianach 3:1 więc ma 
okazję na rewanż. Tym bradziej, że 
Stal wyraźnie złapała zadyszkę. W 
ostatnich siedmiu meczach zdołała 
wywalczyć zaledwie jeden punkt, re-
misując w Trzcińsku Zdroju z tam-
tejszym Orłem 2:2. 

Mecz, jak wszystkie pozostałe, 

rozpoczyna się o godzinie 16.00.
Pozostałe mecze kolejki:
sobota: 16.00 Orzeł Trzcińsko-

Zdrój - Arkonia Szczecin, 16:00 
Kluczevia Stargard - KP Police II, 
16:00 Kłos Pełczyce - Piast Cho-
ciwel, 16:00 Sparta Gryfice - Odra 
Chojna, 16:00 Polonia Płoty - Świt 
Szczecin, 16:00 Vineta Wolin - 
Mieszko Mieszkowice, 16:00 GKS 
Mierzyn - Hutnik EKO TRAS 
Szczecin.

Andrzej Garguliński

Wyścig z udziałem 
najlepszych!

W sobotę 31.05 br. kryterium w Gdańsku rozpoczyna się rywalizacja kolarzy 
w cyklu „Korona Miast” który to cykl został utworzony przez Stowarzyszenie 
Sympatyków Zawodowych Grup Kolarskich w roku ubiegłym jako część rywali-
zacji kolarzy w kolarskiej Pro Lidze. W skład cyklu wchodzą wyścigi rozgrywane 
w formie kryteriów: m.in wyścigi w Gdańsku, Nowogardzie, Borku Wlkp., 
Stargardzie Szczecińskim, Mławie, Zielonej Górze, Polkowicach i Lubinie.

W sobotę w Gdańsku a już w nie-
dzielę o godz. 14.00 padnie pierwsze 
kolarskie zawołanie – alle! – i kolarze 
młodzicy ruszą na trasę Kryterium. 
Będą pokonywać 10 okrążeń– co 
drugie punktowane. Kolejna grupa 
to juniorzy młodsi – 15 okrążeń 
(co trzecie punktowane)  po nich 
juniorzy – 20 okrążeń – co czwarte 
punktowane. 

Ponieważ wyścig odbywa się w 
Dniu Dziecka zadbano  o najmłod-
szych – w przerwach miedzy wyściga-
mi na trasie walczyć będą dzieci oraz 
kolarze z DPS w kategorii „Sprawni 
inaczej”.

Wyścig główny o Puchar Burmi-
strza Nowogardu i punkty do klasy-
fikacji Korony Miast rozpocznie się o 
godz. 17.00. Kolarze elity pokonywać 
będą 30 okrążeń – co piąte punkto-
wane. Kogo zobaczymy na trasie? 
Wciąż przyjmowane są zgłoszenia. 
Wiemy już (godz.13.00 w piątek), że 
wystartują Słowacy, Ukraińcy, Ka-

nadyjczycy i Niemcy. Będą to ekipy 
reprezentujące te państwa w wyścigu 
Bałtyk – Karkonosze.

Z krajowych ekip organizatorzy 
mają potwierdzenie od grupy DHL 
AUTOR, CCC Polsat i grupy Mróz 
Action Uniqa Rozmowy z innymi 
grupami są w toku. Rozmawialiśmy 
z szefem grupy Mróz  znanym trene-
rem Piotrem Kosmalą. To on poprosił 
o przesuniecie startu na godz. 17.00 , 
(ze względu na kryterium w Gdańsku 
) To w grupie Piotra Kosmali wy-
stępują tacy zawodnicy jak: Bartosz 
Huzarski (wygrał wyścig Szlakiem 
Grodów Piastowskich), Marcin Gęb-
ka (wygrał etap w wyścigu Dookoła 
Japonii), Błażej Janaczyk (kto pamięta 
jak wygrywał w Nowogardzie prze-
łaje jako junior?) i nie potrzebujący 
rekomendacji Marek Rutkiewicz. 
Grupa CCC Polsat też ma wielkich 
kolarzy -  do nas przyjada: Tomasz 
Kiendyś, Paweł Szaniawski, Marek 
Wesoły i Grzegorz Żołędziowski. 
Szkoda, że w „naszej” grupie DHL 
AUTOR  prowadzonej przez Zbignie-
wa Szczepkowskiego nie zobaczymy 
Dariusza Baranowskiego (leczy kon-
tuzję po wypadku). Będą za to Daniel 
Czajkowski, Marcin Sapa, Radosław 
Romanik i Piotr Zaradny.

Gościem będzie trener kadry naro-
dowej Piotr Wadecki, oprawę rekla-
mowo-zabezpieczeniową instaluje ta 
sama firma, która zabezpiecza Bałtyk 
– Karkonosze, a sprawozdawcami 
będą znani komentatorzy kolarstwa z 
TVP. Koniecznie trzeba iść na Zatorze 
i dopingować!

Lesław M. Marek
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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•

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
• doświadczenie zawodowe 3 lata na  
stanowisku  kierownika magazynu
• umiejętność organizacji pracy 
własnej i podległego zespołu
• wykształcenie  wyższe
• zaświadczenie o niekaralności
• uprawnienia na wózki jezdniowe
Oferujemy: • stabilne zatrudnienie 
w rozwijającej się firmie
• atrakcyjne warunki pracy i płacy

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

 zatrudni 
KIEROWNIKA  MAGAZYNU 
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

R E D A K C J A 
e-mail: dziennik@domjudy.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

Wspaniałe Kryterium
foto J. Korneluk

Tragiczny 
weekend 

czytaj na s. 2

Informujemy, że   

12 czerwca 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

Decyzje
Burmistrza

czytaj na s. 3

Imprezy na 
Dzień Dziecka

czytaj na s. 5
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KALENDARIUM
3 CZERWACA
Imieniny:  Andrzej, Bratumiła, 
Cecyliusz, Ferdynand, Fran-
ciszek, Izaak, Jan, Joachim, 
Karol, Klotylda, Laurencjusz, 
Laurentyn, Leszek, Maciej, Oli-
wia, Owidia, Owidiusz, Paula, 
Piotr, Tamara i Wawrzyniec.
• 1916 - Sukcesem zakończył 
się strajk górników Zagłębia 
Dąbrowskiego przeciwko 
pracy w niedzielę i święta. 
• 1925 - pierwszy raz do nie-
podległej Polski przyjechała 
laureatka Nagrody Nobla 
Maria Skłodowska-Curie.
• Polska - Dzień Dobrej Oceny

4 CZERWACA
Imieniny:  Braturad, Dacjusz, 
Franciszek, Gostmił, Karol, 
Karp, Kwiryn, Kwiryna, Metro-
fan, Niepełka, Optat, Pacyfik, 
Saturnina i Skarbisław. 
• 1989 - Przeprowadzono 
pierwsze po II wojnie świato-
wej częściowo wolne wybory 
do Sejmu i całkowicie wolne 
do Senatu. Miażdżące zwy-
cięstwo odniósł obóz “Soli-
darności” 
• Organizacja Narodów 
Zjednoczonych - Międzyna-
rodowy Dzień Dzieci Będą-
cych Ofiarami Agresji 
• 1926 - Ignacy Mościcki złożył 
przysięgę i objął urząd Prezy-
denta RP. 
• 1817 - Cesarz Franciszek II 
Habsburg zatwierdził statut 
Fundacji Ossolineum założo-
nej we Lwowie przez hrabiego 
Józefa Maksymiliana Ossoliń-
skiego.

5 CZERWACA
Imieniny: Bonifacy, Dobro-
ciech, Doroteusz, Ferdynand, 
Genadiusz, Hildebrand, Hilde-
branda, Igor, Jakub, Nikanor, 
Nikanora, Waleria, Walter i 
Zenaida. 
• 1443 – Najsilniejsze histo-
ryczne trzęsienie ziemi na ob-
szarze Polski o magnitudzie 
ocenianej na powyżej 6 stopni 
w skali Richtera, jego epicen-
trum znajdowało się gdzieś 
na północ od Wrocławia. Naj-
większe straty odnotowano 
w samym Wrocławiu. W Kra-
kowie zawaliło się sklepienie 
kościoła św. Katarzyny.
• 1569 - przyłączenie do Pol-
ski Księstwa Kijowskiego. 
• 1999 - Rozpoczęła się VII piel-
grzymka Jana Pawła II do Polski.

Kronika policyjna 
W poniedziałek włamano się do 

sklepu w Żabowie. Złodziej wybili szybę 
i skradli alkohol, papierosy i artykuły 
spożywcze.

We wtorek włamano się do sklepu 
z sukniami przy ulicy Rzeszowskiego. 
Złodzieje skradli 8 tys. zł.

Tego dnie zgłoszono również uszko-
dzenie przedniej szyby toyoty corolli za-
parkowanej przy ulicy Poniatowskiego. 
Straty oszacowano na 1200 zł.

W środę personel sklepu „Biedronka” 
zatrzymał na kradzieży mężczyznę, 
który usiłował wynieść alkohol. Sprawca 
został ukarany mandatem.

W piątek z klatki schodowej bloku 
przy ulicy Wiejskiej skradziono wózek 
dziecięcy. Nie jest to pierwsza tego typu 
kradzież w ostatnim czasie. Policja prosi 
o kontakt z wszystkimi, którzy cokolwiek 
wiedzą na ten temat.. Można je zgłaszać 
nawet anonimowo, pod bezpłatnymi 

numerami telefonów 112 i 997.
Zgłoszono włamanie do piwnicy 

bloku przy ulicy 15 Lutego. Skradzio-
no rower damkę i kosiarkę spalinową 
Stihl. Do kradzieży doszło w dniach 
20-29 maja, kiedy właścicieli nie było 
w Nowogardzie.,

Dyrektor szkoły w Błotni powiadomił 
policję, że na korytarzu czuć dziwną 
woń, która drażniła oczy. Zachodziło 
podejrzenie, ze ktoś rozpuścił gaz. 
Przybyła na miejsce policja ustaliła, że 
w rzeczywistości trzech 18-latkó, korzy-
stając z faktu, że w szkole nie było dzieci 
ani większości pracowników, którzy 
świętowali Dzień Dziecka uruchomili 
gaśnicę proszkową. Policja potraktowała 
ten czyn jako uszkodzenie mienia i 
sprawą zajmie się Sąd Grodzki.

Około godziny 15.50 nieznani spraw-
cy poruszający się volkswagenem 
golfem skradli kratkę od kanalizacji 

burzowej. Podobne zdarzenie miało 
miejsce w niedzielę, w innym miejscu 
ulicy Zamkowej. Policja prosi o kontakt 
wszystkich, którzy mogą wiedzieć coś na 
temat tej sprawy.

W niedzielę w czasie kryterium 
ulicznego policjanci zabezpieczający 
imprezę zauważyli dwóch mężczyzn 
używających wulgaryzmów i źle odno-
szących się do zawodników. Mężczyźni 
zostali wylegitymowani. Byli to Wal-
demar W. i Robert S. Sprawę rozpatrzy 
Sąd Grodzki.

ag

Dwa utonięcia 
w ciągu weekendu

W ciągu minionego weekendu w naszej okolicy utonęły 
dwie młode osoby, 19 i 23 letni mężczyźni. 

W sobotę w Konarzewie 19-letni Damian B. utonął w sta-
wie wodnym. Według ustaleń policji mężczyzna wybrał się 
wcześnie rano nad staw na ryby. Kiedy nie wrócił do domu 
na obiad jego brat postanowił sprawdzić co się z nim stało. 
Na brzegu stawu zauważył jedynie wędki.. zaczął prze-
czesywać staw i po chwili znalazł ciało brata. Jak ustalono 
Damian chorował na epilepsję i często miewał ataki.

W niedzielę w miejscowości Maciejewo 25-letni Łukasz 
K. w trakcie rodzinnego spotkania na którym spożywano 
duże ilości alkoholu postanowił ochłodzić się w pobliskim 
jeziorze. Mężczyzna na oczach rodziny zanurzył się pod 
wodę i już nie wypłynął. Po kilkunastu minutach udało im 
się wyciągnąć go na brzeg, wezwano pogotowie ratunkowe 
jednak akcja reanimacyjna nie przyniosła efektu.

ag

Śmierc na drodze 
pod Wyszomierzem

Jednak osoba nie żyje a dwie są ranne – taki jest bi-
lans wypadku drogowego do jakiego doszło na drodze 
Olchowo – Wyszomierz. 

Do zdaerzenoie doszło w nocy z soboty na niedzielę. 
Kierujący samochodem volkswagen golf mężczyzna jadąc 
w kierunku Wyszomierza z nieustalonej dotąd przyczyny 
zjechał na przeciwległą stronę jezdni, po czym wjechał do 
rowu i dachował. Przybyła na miejsce policja zastał tam 
zwłoki 23-letniego mężczyzny, mieszkańca Nowogardu 
oraz dwóch rannych uczestników wypadku, 21-letniego 
Patryka K. oraz 24-letniego Michała P. Zostali oni prze-
wiezieni do szpitala. 

Od uczestników wypadku pobrano krew pod kątem za-
wartości alkoholu. Okoliczności wypadku bada policja.

ag

Burmistrz nie stracił zaufania
W sobotę 31 maja obradował w Szczecinie Zjazd Regionalny Polskiego 

Stronnictwa Ludowego. Gościem honorowym był Prezes PSL, wicepremier 
i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Główne problemy do rola PSL 
w koalicji rządzącej z Platformą 
Obywatelską na szczeblu kraju i w 
regionach. Delegaci domagali się 
wyraźnego zaznaczania, które inicja-
tywy rządowe wypływają z programu 
PSL, a które z programu PO. Wyborcy 
powinni mieć wyraźny sygnał  w tych 
sprawach. Było też o personaliach 
– mimo, że zachodniopomorskim 
działaczom PSL nie udało się wpro-
wadzić do Sejmu żadnego posła wła-
dze regionalne nie straciły zaufania 
Prezesa Pawlaka. Do wyborów sta-

nęło dwóch kandydatów – Zbigniew 
Pomieczyński przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świnoujściu i Kazimierz 
Ziemba. 

Na kolejną kadencję szefa woje-
wódzkich struktur wybrany został 
Kazimierz Ziemba, nasz Burmistrz. 
(otrzymał poparcie 111 delegatów, 
jego konkurent 52 głosy).

Wkrótce napiszemy o planowanych 
działaniach koalicji PO – PSL na 
szczeblu wojewódzkim, powiatowym 
i gminnym.

Lesław M. Marek

Zaproszenie
28.06.2008 r. absolwenci Liceum 

Ogólnokształcącego i dla Pracujących 
również w Nowogardzie, którzy osiąg-
nęli słuszny wiek 55-65 lat postanowili 
spotkać się. Na forum „Nasza klasa” 
pomysł się podobał. Pedagodzy mile 
widziani w naszym gronie!
Zarezerwowaliśmy restaurację „Nep-

tun” koło Liceum od godz. 11.oo aż do 
bólu. Wpisowe - koszt organizacyjny 
płatny w chwili przybycia w wysokości 
10 zł. Pozostałe koszty stanowią in-
dywidualne potrzeby każdego uczest-
nika. Ponadto każdy uczestnik może 
zarezerwować sobie nocleg w istnie-
jących 3 hotelach. Rezerwację można 
dokonać poprzez Internet, telefonicz-
nie i kontakt z organizatorami. 
Koszt pobytu w hotelu orientacyjnie 

wynosi około 80 zł.  
W miarę możliwości prosimy o udo-

stępnienie informacji o spotkaniu in-
nym  licealistom, którzy nie posiadają 
wiedzy na ten temat.

Organizatorzy
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REKLAMAREKLAMA

Decyzje Burmistrza…
Roboty kanalizacyjne i drogowe:

- wyłoniono wykonawcę przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Boha-
terów Warszawy.

Prace wykona Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „STIWBUD” Stefana 
Wyszomirskiego za      kwotę 10 980 zł brutto.

- PUWiS  wykonał remont kanalizacji deszczowej przy ul. Bohaterów War-
szawy 73 za kwotę 11 152 zł brutto.

Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” wykonał 
następujące prace:

 - remont drogi do wsi Otręby  (od drogi powiatowej Nowogard – Trusko-
las). Koszt 53 188 zł brutto.

- wyrównał kolejny raz drogi dojazdowe do garaży przy ul. Zamkowej 
– 4 500zł brutto.

- wyrównał i wzmocnił destruktem asfaltowym drogę w obrębie kolonii 
Krasnołęka za kwotę 32 732 zł brutto.
Prace remontowe i inwestycyjne:

- ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą „Dostosowanie przedszkola r 
1 w Nowogardzie do wymogów techniczno-budowlanych w zakresie zabez-
pieczeń przeciwpożarowych”.

Wartość szacunkowa powyżej 14 tysięcy euro. Termin realizacji do końca 
wakacji.
Działalność organizacji pozarządowych.

Zespół ds. organizacji pozarządowych rozpatrzył następujące oferty jakie 
złożono na konkurs w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i zadecy-
dował:

- oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Ka-
mieńskiej koło w Nowogardzie – „Realizacja zadań opieki społecznej poprzez 
prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Nowogardzie” – Ocena po-
zytywna  74 pkt – przyznano 5 300 złotych.

- oferta PCK Zarządu Regonu Nowogard – „Zajęcia pozalekcyjne w ramach 
działań statutowych PCKna terenie Gminy Nowogard” – ocena pozytywna 
pod względem formalnym ale odrzucona, bo projekt nie zyskał wymaganych 
70 pkt oceny merytorycznej.

- oferta Ludowego Klubu Sportowego „Olimpia” „Sport po lekcjach”.
Oferta nie spełniła wymogów formalnych i została odrzucona.
- oferta Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” „Start w Przed-

siębiorczość” – ocena pozytywna – 76 pkt. merytorycznych – dofinansowanie 
4 000 złotych.

Oferta Stowarzyszenia Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych 
„AWIS” w Nowogardzie „Partnerstwo dla działania w ramach akcji eTwin-
ning” – ocena merytoryczna 90 pkt – dofinansowani12 000 złotych.
Nieruchomości i geodezja

Zyto 11 lokali mieszkalnych za sumę 11 705 złotych, sprzedano na przetargu 
działkę budowlaną za 346 tysięcy złotych i 2 działki rolne za 36 246 złotych.

Opr. LMM
PS.

eTwinning to program UE 
mający na celu wspiera-
nie współpracy bliźnia-
czej szkół podstawowych 
i średnich w Europie za 

pośrednictwem mediów elektronicznych. Bierze w nim udział już  ponad 
6000 szkół z całej Europy. Program wciąż się poszerza  o kolejne szkoły .Pro-
jekt „eTwinningowy” może być realizowany na kilku poziomach - może być 
wymianą pomiędzy dwoma nauczycielami, dwoma zespołami nauczycieli, 
dwoma zespołami przedmiotowymi (uczniowie pod kierunkiem nauczyciela), 
dwoma bibliotekarzami lub dwoma dyrektorami..

Czarne chmury 
nad “tuskowym” boiskiem

Zaczęło się od szumnych zapowiedzi i na tym może się skończyć. Pojawiły 
się przesłanki wskazujące na to, że tuskowe boisko w naszymi mieście nie 
powstanie. Przedstawiciele urzędu jednak uspokajają.

Początkowo boisko w ramach 
programu „Moje boisko - Orlik 
2012” miało powstać już latem tego 
roku, jednak ten termin już dawno 
przestał być aktualny. Z informacji, 
które uzyskaliśmy w Urzędzie Mar-
szałkowskim wynikało, że gminy, 
które do 23 maja nie spełnią okre-
ślonych przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki warunków, czyli nie 
uzyskają pozwolenia na budowę 
boiska i nie przygotują mapki do 
celów lokalizacyjnych, nie zostaną 
objęte programem w tym roku. Na 
ich miejscu znajdą się kolejne, z listy 
rezerwowej. Podczas zaplanowanej 
na 17 czerwca sesji Sejmiku Woje-
wódzkiego radni zajmą się korektą tej 
listy. Gminy, które nie zakwalifikują 
się do programu w tym roku, będą 
mogły zgłosić swój udział w latach 
następnych. Z tych informacji wyni-
ka, że z listy wyleci m.in. Nowogard, 
który pozwolenia na budowę w tym 
terminie nie uzyskał. 

Zupełnie odmienne informacje 
uzyskaliśmy na ten temat w nowo-
gardzkim Urzędzie Miejskim. 

„Z rozmów z pracownikami Urzędu 
Marszałkowskiego wynika, że gminy 
muszą mieć pozwolenie na budowę do 
17 czerwca. My złożyliśmy wniosek o 
wydanie pozwolenia, złożyliśmy rów-
nież wniosek do Urzędu Wojewódz-
kiego.” – powiedział wiceburmistrz 
Artur Danilewski. Poczekajmy więc 
do 17 czerwca.

Przypomnijmy, że gra jest warta 
świeczki. Koszt budowy boiska a 
właściwie kompleksu dwóch boisk 
wraz z infrastrukturą wzrósł co 
prawda z 1 mln zł do 1,3 mln, ale bez 
zmian pozostaje to, że 660 tys. zł na 
ten cel pochodzić będzie z budżetu 
Ministerstwo Sportu i Turystyki i 
województwa. W związku ze wzro-
stem kosztów budowy boiska gmina 
zamiast 340 tys. zł będzie musiała 
wyłożyć 300 tys. więcej.
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Miejsce na boisko jest już wyznaczone

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Rencistów do naszego grona, na nasze wspólne 

spotkania. Z nami nigdy nie będziecie samotni. Spotykamy się w każdy po-
niedziałek i piątek w godzinach od 9 do 12. Członkom Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów przypominam - nie zapomnijcie opłacić składki na 
ZKP – czerwiec to ostateczny termin!

Alina Ochman
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Ściganie jak za dawnych lat!
Niedziela 1 czerwca 2008 roku zapewne będzie początkiem powrotu wiel-

kiego kolarstwa do naszego miasta. Kryterium uliczne o puchar Burmistrza 
miało wyśmienitą wprost obsadę i ściągnęło liczne tłumy mieszkańców. Starsi 
przyszli wiedzeni nostalgią i nadzieją – nostalgią bo pamiętają czasy gdy 
Nowogard był stolicą polskiego kolarstwa i nadzieją, że znowu będzie o nas 
głośno. Młodsi przyszli by zobaczyć w akcji najlepszych kolarzy o których 
czytają w prasie, a oglądają ich (niestety) tylko w telewizji  Przyszli też ro-
dzice, krewni , znajomi i koledzy naszych kolarzy startujących  w kategorii 
młodzik, junior młodszy i junior. I byli dumni – nasi chłopcy pokazali klasę! 
Serca się radowały gdy oglądaliśmy ich na trasie, bo pomimo młodego wieku 
prezentowali to co w kolarstwie najważniejsze – dobrą technicznie jazdę, 
zmysł taktyczny i wolę walki. Obecny w Nowogardzie Ryszard Szurkowski 
powiedział : Żeby wygrywać potrzeba mieć głowę, bo nogi to wszyscy kolarze 
mają!. I nasi pokazali, że głowy mają! O takich adeptach kolarstwa jak Paweł 
Kolasiński, Krzysztof Antczak, bracia Komisarkowie, Mateusz Magierecki 
zapewne jeszcze wiele dobrego usłyszymy.  

Aby taki wyścig zorganizować 
potrzebni są działacze znani w ko-
larskim światku. Na szczęście Nowo-
gard takich ludzi zachował – prezes 
klubu LUKS Panorama Chrabąszcze 
Henryk Sawicki jest członkiem władz  
Zachodniopomorskiego Związku 
Kolarskiego w  Szczecinie, trener 
Ryszard Posacki główny organiza-
tor, dyrektor wyścigu osobiście zna 
dyrektorów najważniejszych grup 
kolarzy zawodowych w Polsce, o 
działaniach i pozycji Zbigniewa 
Szczepkowskiego nie wypada nawet 
wspominać. Już wybranie terminu 
wyścigu było strzałem w „dziesiątkę” 
-  na dzień przed startem  wyścigu 
Bałtyk – Karkonosze startującym 
z Trzebiatowa w naszym regionie 
przebywa większość ekip i chętnie 
robią ostatnie przetarcie przed wie-
loetapowym wyścigiem. Dlatego bez 
problemów Zarząd Polskiego Związ-
ku Kolarskiego  wpisał nowogardzki 
wyścig do kalendarza ogólnopolskich 
imprez i do serii Korony Miast. 
Również Marcin Maceluch, szef 
biura  „DHL Bałtyk – Karkonosze 
TOUR” firmy odpowiedzialnej za 
sprawy organizacyjne, sędziowskie i 
techniczne bez większych negocjacji 
zabezpieczył trasę naszego Kryte-
rium i wyposażył stanowiska przy 
linii startu – mety przysyłając ludzi i 
odpowiednie wyposażenie. 

Trzeba także powiedzieć o najważ-
niejszym – nawet najlepsi działacze 
nie zrobią nic bez przychylności i po-
mocy Burmistrza oraz pracowników 
Urzędu Miasta. W Nowogardzie jest 
dobry klimat – wszystkie pożyteczne 
inicjatywy zyskują poparcie władz, a 
ludzi włączających się spontanicznie 
do pomocy i wykonywania z pozoru 
niewidocznych czynności trudno 
nawet wyliczyć z imienia i nazwiska. 
Postaram się to uczynić w następnych 
publikacjach.

Suche wyniki poszczególnych wy-
ścigów podajemy na stronie sporto-
wej natomiast w tym miejscu pragnę 
przybliżyć to co działo się na trasie 
ponieważ sprawozdawca (chociaż  
ceniony i znany fachowiec z radia i 
telewizji) zajął się przede wszystkim 
historią , a nie skupił się na obsadzie, 
kolarskiej walce ani taktyce jazdy. A 
w kryterium obowiązują pewne re-
guły bez znajomości których trudno 
przeżywać wyścigi.

Zasada pierwsza – kryterium wy-
grywa zawodnik, który podczas wy-
ścigu uzbiera najwięcej punktów. Nie 
musi to być zawodnik, który pierwszy 
mija końcową linię mety.

Wniosek jest prosty – trzeba jechać 
w szpicy i punktować!  Ponieważ trasa 
jest zwykle trudna z zakrętami pod 
kątem 90 stopni nasuwa się wniosek 
drugi - trzeba zaczynać atakować od 
razu po starcie! I wreszcie uwaga trze-
cia –  wyścig liczy się w klasyfikacji 
indywidualnej, ale jest to faktycznie 
jazda drużynowa! O tych zasadach 
renomowany sprawozdawca nawet 
nie wspomniał, a było to dobitnie 
widać podczas wyścigu juniorów 
gdzie z ogromną przewagą wygrał 
Piotr Gawroński z Baszty Golcze-
wo. Gawroński zaatakował, a tuż 
za nim ustawili się jego koledzy i w 
odpowiednim momencie „odpuścili 
pościg”. Gawroński momentalnie 
zyskał ponad 100 metrów i …tylko 
zwiększał przewagę, bo bardzo do-
brze dysponowani w tym dniu nasz 
Mateusz Magierecki i Paweł Piotro-
wicz  z klubu BOGO Szczecin tracili 
energię na walkę z przeszkadzają-
cymi  Żyłką i braćmi Stefańskimi, a 
gdy już się z nimi uporali przewaga 
punktowa Gawrońskiego była nie do 
odrobienia. 

Jeszcze bardziej taktyka ujawniła 
się w wyścigu głównym. Zaatakowali 
kolarze DHL AUTOR Zbigniewa 

Szczepkowskiego – już na drugim 
okrążeniu  punkt za „kreskę” zdobył 
Mateusz Komar jadący w parze z 
zawodnikiem Ukrainy Witalijem 
Popkowem. Obaj współpracowali 
przez kolejne okrążenia i po punkci-
ku „ciułał” zawodnik z Ukrainy. A co 
za ich plecami? Zawodnicy DHL AU-
TOR Łukasz Bodnar i Artur Detko 
oraz zawodnik CCC Polsat stworzyli 
swoisty pomost pomiędzy prowadzą-
cymi a peletonem. Dlaczego pomost? 
Trzeba było patrzeć na czoło peletonu 
– było tam pomarańczowo od koszu-
lek DHL AUTOR – hamowali pościg 
i udało im się to w stu procentach. 
Gdy odległość była bezpieczna uciekł 
z peletonu Marek Rutkiewicz, ale 
pomimo pościgu przez pięć okrążeń 
skapitulował. Przewaga piątki była 
zbyt duża. Chłopcy Szczepkowskiego 
zrealizowali plan w 100 % - postawili 
na Bodnara i zrobili wszystko by 
wygrał. Nie ujmuje to wartości mi-
strza Polski – był w tym dniu zdolny 
skutecznie finiszować na każdym 
punktowanym okrążeniu. Wygrane 
Rębiewskego to swoista zapłata za 
pracę w ucieczce  - wszak każdy zdo-
byty punkt to 50 złotych do koperty 
zawodnika! 

Na koniec Krzysztof Antczak – to 
on był przez trenera ustawiony na 
zwycięstwo. Miał uciekać razem z 
Pawłem Kolasińskim, a potem Ko-
lasinski miał odpuścić. Kolasiński 
zgodnie z planem uciekł z peletonu, 
ale Krzysiek został – nie „wyrobił” 
pierwszego wirażu i został daleko z 
tyłu. Kolasiński postanowił iść na ca-
łość i zwiększał przewagę. Zawodnicy 
LKS POM Strzelce Krajeńskie liczyli 
zapewne, że nasz Paweł „spuchnie” 
bo zbyt późno wzięli się do roboty i 
pozostało im walczyć między sobą o 
drugie miejsce. A Krzysztof Antczak? 
Pokazał, że zwycięstwo mu się nale-
żało – szaleńcza pogoń za uciekają-
cymi spowodowała, ze wyprzedził aż 
siedmiu kolarzy i zameldował się na 
mecie na piątej pozycji.

Pechowy wyścig opłakiwał – cóż 
takie jest kolarstwo. I o tym muszą 
wiedzieć kibice obserwując wyścigi!

Lesław M. Marek
PS. Jeszcze większego pecha miał 

nasz junior Przemysław Olesiuk. 
W wyniku kraksy stracił tak długi  
dystans, że kontynuowanie jazdy nie 
miało sensu. Został wycofany.

Podziękowania
Organizatorzy wyścigu Grand Prix Nowogardu o Puchar Burmistrza No-

wogardu składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 
do sprawnego przebiegu imprezy, a w szczególności Burmistrzowi Nowogardu 
Kazimierzowi Ziembie i pracownikom Urzędu Miasta, firmom BICYKL Jana 
Zagaja za ufundowanie poważnych nagród, AZBUD, PRD, ESO, BUDMAR, 
TWN, ELDAS, Zakładowi Mięsnemu OZIMEK,  panom Laskowskiemu. Ku-
bickiemu i Furmańczykowi, kwiaciarniom pani Woźniak, pani Olechnowicz 
i pani  Koladyńskiej, druhom z OSP Osowo i funkcjonariuszom Policji, panu 
Leszkowi Maik z GDD i A za bezpłatne wykonanie planów zabezpieczenia i 
objazdów, panu Markowi Słomskiemu „POLIGRAF”za plakaty. Szczególne 
podziękowania dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za użyczenie noclegów 
dla pracowników technicznych Biura DHL Bałtyk – Karkonosze TOUR.  

Mateusz Magierecki z pucharem za III miejsce w wyścigu kategorii junior
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Dzień Dziecka 
w Nowogardzie ...

Już po raz drugi zorganizowano wspólne dla wszystkich szkół gminne 
obchody Dnia Dziecka. Impreza odbywała się, co prawda dwa dni przed 
właściwym świętem, ale dzieci wyglądały na zadowolone.

Na stadionie miejskim, gdzie zor-
ganizowano święto, rozstawiono 
m.in. dmuchane zamki czy urzą-
dzenie do pomiaru siły uderzenia. 
Dzieci mogą brać udział w turnieju 
piłkarskim i innych konkurencjach 
rekreacyjno – sportowych. W 
pewnym momencie na stadion na 
syrenie wjechał  policyjny wóz i 
motocykl. Od razu został otoczony 
przez najmłodzszych, którzy mogli 
wejść do środka czy porozmawiać 
z policjantem. W imprezie wzię-
ło udział około 1000 dzieci. Dla 

każdego przygotowano drobny 
poczęstunek. 

ag

... i w Olchowie
W sobotę w Olchowie odbył się wielki festyn z okazji Dnia Dziecka. Na 

imprezę przybyło 200 dzieci z Wyszomierza, Długołeki, Miętna, Maszkowa 
oraz Olchowa. 

Na dzieci czekały pączki, ciastka, 
kiełbaski, napoje, owoce, wata cu-
krowa i popcorn. Dzięki sołtysowi 
dzieci mogły przez sześć godzin 
trwania zabawy jeść do woli i w do-
datku za darmo. O 13.30 rozpoczął 
się turniej piłki nożnej, w którym na 
specjalnie przygotowanym boisku 
rywalizowały reprezentacje każdego 
sołectwa. Równolegle trwały gry i za-
bawy, konkursy sprawnościowe oraz 
konkurencje sportowe prowadzone 
profesjonalnie przez Macieja Krigera. 
Wszyscy uczestnicy bez względu na 
zajmowane miejsca otrzymywały 
atrakcyjne nagrody. O 15.00 dzieci 
mogły rozpocząć zabaw na dmu-
chanym zamku oraz pojeździć na 
kucykach równocześnie uczestnicząc 
w konkursach.

Przybyli policjanci, którzy tłu-
maczyli dzieciom jak bezpiecznie 
spędzić wakacje. Ciekawa konku-
rencja, która przyciągnęła do zabawy 
zarówno dzieci jak i dorosłych było 
przeciąganie liny, po niej natomiast 
próbkę swoich umiejętności poka-
zali strażacy z Olchowa, prezentując 
akcję wyciągania rannych z wypadku 
samochodowego. Po tym do akcji 
wkroczyły przedstawicielki PCK, 
które zaprezentowały na przygoto-
wanym fantomie pokaz pierwszej 
pomocy objaśniając każdą wykonaną 

czynność.
Imprezę zakończył pokaz ognia, 

w którym przedstawiciele grupy 
artystycznej tańcząc wymachiwali 
płonącymi pochodniami oraz kon-
kurs karaoke, który przyciągnął wielu 
chętnych.

Dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców, współpracy sołtysów i miesz-
kańców wymienionych wsi można 
było zorganizować  wspaniała im-
prezę, które przypominają swoim 
rozmachem święto wsi.

Największe podziękowania należą 
się jednak hojnym sponsorom, dzięki 
którym można było zapewnić dzie-
ciom masę atrakcji:

POLIMEX Mostostal Warszawa, 
Firma PUWIS, Firma ASPROD, Fir-
ma FARMER, KRAV-MAGA- Marcin 
Skórniewski, BETMIX Nowogard, 
POMTOR Nowogard, Autodemon-
taż Olchowo, HURTPOL Nowogard, 
Adam Fedeńczak, Autoholowanie- 
Grzegorz Irzymski, OKNO 1 Piotr 
Klewicz, Hurtownia Budowlana- Jan 
Bąk, Łokaj Zbigniew, Łokaj Zenon, 
Dobrowolski Krzysztof, Sawicki Bo-
gusław oraz Urząd Miasta i Gminy 
Nowogard.

Organizatorami imprezy byli: soł-
tys Olchowa Wiesław Olesiński i rad-
ny Rady Miejskiej Tomasz Szafran.

ag

Plac zabaw na Bema otwarty
W piątek uroczyście otwarto oddany kilka dni temu palc zabaw na osiedlu 

Bema.
Otwarcia dokonał burmistrz w asyście mieszkańców. Plac robi pozytywne 

wrażenie. Jego wyposażenie stanowią huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica, do-
mek z podestem, kosz do koszykówki, stół do pingponga oraz ławki. Wartość 
inwestycji wyniosła 31.064,30 zł.

ag
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W obiektywie  Jana Korneluka - Migawki  z  wyścigu

Nagrody wręczał m.in. Ryszard Szurkowski

Zwycięzca Paweł Kolasiński (po środku) i pechowiec Krzysztof Antczak (z prawej). Patryk Komisarek - III m w kategorii juniorów młodszych.

Dzień Dziecka także na rowerze.
Redaktor “DN” porozmawiał z dawnymi sławami kolarstwa
(Rajmund Zieliński, Ryszard Szurkowski i Wojciech Matusiak).
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

NA SPORTOWO W ZSP
30 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszi-

ca odbył się Dzień Sportu, zorganizowany przez klasę III Technikum 
Handlowego. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach:
I – Wyścig rzędów
 - kozłowanie piłki
 - prowadzenie piłeczki kijem hokejowym
 - niesienie piłeczki na łyżeczce
 - skakanie na jednej nodze
 - bieg tyłem
 - przewroty w przód i tył
 - przekładanie szarfy
II – Rzuty do kosza
III – Rzuty karne
IV – Przeciąganie liny
Na koniec drużyny rozegrały mecz towarzyski. Najbardziej wysporto-

waną klasą okazała się I Technikum Handlowego zdobywając I miej-
sce.

Klasy II Technikum Informatycznego oraz I Technikum Mechanicznego 
z wychowawczynią Pania Małgorzatą Łuką

Niesienie piłeczki na łyżeczce

Przedstawiciel  klasy I Technikum Handlowego

Przeciąganie liny

Prowadzenie 
piłeczki 
kijem 

hokejowym
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P.U.H. GRUND-MAX
Posadzki maszynowe 
Przyłącza: 

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe
- przeciski, 
  przewierty sterowane
- wbijanie rur stalowych
- mini koparka

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Zatrudnię kierowcę 
– akwizytora

do handlu hurtowego 
z dużą chęcią do pracy.

Uczciwy, dobry zarobek.
Tel. 607 408 489

Firma zatrudni 
na stanowisko 

kierowca – magazynier

Tel. 091 39 26 925

Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie filia w Nowogardzie 
INFORMUJE

że w dniach 13 i 14 czerwca 2008 r. (piątek i sobota) odbędą się przesłu-
chania kandydatów do Szkoły Muzycznej. Wszystkich zainteresowanych 

prosi się o składanie podań w sekretariacie Szkoły Muzycznej w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 9 (III piętro w budynku po b. Hotelu Cisy). 

Tel. 664 809 155 lub 091 418 26 25.

SKARB PAŃSTWA 
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

ul. Radosława 11 , 72-200 Nowogard

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY 
NIEOGRANICZONY 

na dzierżawę  nieruchomości gruntowej zabudowanej bu-
dynkiem gospodarczym – inwentarsko 

- składowym w m. Czermnica 

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa zabu-
dowana budynkiem gospodarczym – inwentarsko-składowym 
(powierzchnia użytkowa  69,88 m2 ) o powierzchni 0,15 ha 
położona w m. Czermnica na działce nr 192/30 , obręb ewi-
dencyjny Czermnica , gm. Nowogard , stanowiąca własność 
Skarbu Państwa , będąca w zarządzie PGLLP Nadleśnictwo 
Nowogard  .
2. Przetarg odbędzie się dnia 18.06.2008 roku  o godzinie 1115 

w siedzibie Nadleśnictwa Nowogard – świetlica przy ul. Rado-
sława 11 w Nowogardzie.
3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
a/ złożenie pisemnej oferty do godziny 1100 dnia  18.06.2008 
roku pisemnej oferty w kasie  Nadleśnictwa Nowogard  za-
wierającej : imię , nazwisko  i adres oferenta , datę sporządze-
nia oferty , oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń , oferowaną 
cenę za przedmiot dzierżawy , sposób zapłaty , 
b/ zaoferowanie stawki wyjściowej czynszu dzierżawnego nie 
mniejszej niż 44,00 zł. brutto miesięcznie.
4. Specyfikację istotnych warunków dzierżawy można otrzy-
mać w siedzibie Nadleśnictwa 
w godzinach od 800 do 1400 .
5. Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2008 r. o godzinie 1115 

w siedzibie Nadleśnictwa     Nowogard przy ul. Radosława 11 
w Nowogardzie w pomieszczeniu świetlicy.
6. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi poprzez wywiesze-
nie informacji na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Nowogard.
7. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielenia 
niezbędnych informacji jest 
Pan Jan Masłowski  - tel.  091 39 20 640  wew. 22 .
8. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
ofert bądź ich odrzucenia oraz unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128 ram
Dysk:      120 Gb (40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

Tel. 0 781 085 520
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Kupię garaż w pobliżu ul. Armii 

Krajowej 51. Tel. 077 461 00 44, 
605 670 643.

• Sprzedam – stodoła murowana. 
Karsk 35 A.

• Sprzedam lub zamienię na dwu-
pokojowe w Nowogardzie miesz-
kanie 100 m kw w Błądkowie. Tel. 
600 695 546.

• Pilnie kupię mieszkanie 2 poko-
jowe, parter lub I piętro, płatne 
gotówką. Tel. 508 052 570, 091 39 
14 198.

• Kupię działkę budowlaną Nowo-
gard lub okolice. 660 171 386.

• Sprzedam działkę budowlaną i 
nową dachówkę „rzymska”. 091 
39 21 454.

• Kawalerkę własnościową w cen-
trum sprzedam, 31 m kw, trzecie 
piętro. 609 649 964.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Kupię kawalerkę – najlepiej par-
ter, w Nowogardzie. Tel. 091 39 
22 558, 0506 999 902.

• Sprzedam mieszkanie, 40 m kw, 2 
pokojowe z pomieszczeniem go-
spodarczym. Tel. 607 399 750.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 
II piętro, własnościowe, czynsz 
ok. 100 zł, c.o. gazowe, 165 tys. 
do negocjacji. Tel. 691 655 420.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztu-

ki 195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 
0605 522 340.

• Sprzedam Toyota Avensis, silnik 
4D4, 2 litry, rocznik 2000. Tel. 
602 267 382. Cena do uzgodnie-
nia.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami 
letnimi fulda 205 55 R 15 w bdb 
stanie do mercedesa E - klasse, W 
- 124, 190, cena 650 zł komplet, 
tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, 
rok. prod. 12.2004, model 2005, 
przebieg 98000km, bezwypadko-
wy, garażowany, książka serwi-
sowa, zadbany, nie wymaga żad-
nego wkładu finansowego. Nowe 
tarcze i klocki hamulcowe przód 
i tył, wymieniony kompletny roz-
rząd, olej, filtry (kabinowy, oleju 
powietrza), płyn hamulcowy i 
chłodniczy, przegląd klimaty-
zacji, alufelgi 16” + nowe opony 
letnie,. Cena 49 800 zł do uzgod-
nienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW T4, rok prod. 1999, 
przebieg 130 000 km. Wystawię 
fakturę VAT. Tel. 602 406 601, 
091 39 21 488.

• Sprzedam Peugeot 306, kombi, 
poj. 1,4, benzyna, 2000 r., czer-

wony, cena 13 500 zł do uzgod-
nienia. Tel. 601 240 025.

• Sprzedam części Golf II. 
606 930 398.

• Sprzedam Ford Escort, 1991 r., 
poj. 1,4, cena do uzgodnienia. 
Tel. 511 738 728.

• Sprzedam motocykl nowy mini 
cros dla dziecka 5 lat, cena 600 zł. 
Tel. 602 348 926.

• Sprzedam golfa III, rok 1993, 
na części lub w całości. Tel. 
608 196 873.

• Sprzedam tanio Audi 100, 1991 
r., 2,3 benzyna. Tel. 607 408 489.

ROLNICTWO  
• Sprzedam pszenicę 90 zł/kwin-

tal. Tel. 091 39 106 25.
• Sprzedam 2,5 letnią klacz. Otrę-

by. Tel. 606 627 663.
• Sprzedam maszynę stolarską 

heblarkę z piłą i silnik 10 kW na 
wózku z włącznikiem dwubiego-
wym. Tel. 507 465 448.

• Sprzedam gołębie – pawiki i gar-
łacze. Tel. 667 353 993.

• Punkt kopulacyjny, jazda konna 
i wożenie bryczką na śluby. 607 
73 98 66.

• Kupię cielaka byczka. Tel. 091 39 
18 307.

• Sprzedam ogra 1,4 roku. 0785 
528 362.

• Sprzedam dwie klacze. 091 
39 180 65.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 
14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 
660 497 390.

• Usługi budowalne, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowane, stawianie 
ścian płyty kartonowe, ocieplanie 
poddaszy, panele, itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: 

wykop pod fundamenty, kable, 
itp. Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 
079 02 43 575.

• Inżynier oferuje usługi: video 
– filmowanie, hydraulikę, wycin-
ka – przecinka drzew i krzewów, 
spulchnianie glebogryzarką i za-
kładanie trawników. Kontakt tel. 
kom. 600 653 124.

• Zespół muzyczny ACORD opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 511 171 846, 518 097 091.

• TIPSY, PEDICURE, HEN-
NA, DEPILACJA, MAKIJAŻ. 
697 408 391.

• KLIMATYZACJA – montaż, 
serwis, sprzedaż, naprawa 
sprzętu AGD. Ul. Luboszan 5, 
tel.  0697 553 010.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. Tel. 0695 085 470, 091 
39 72 575.

• Usługi transportowe, przepro-
wadzki. 511 923 692.

• Naprawa okien i drzwi porekla-
macyjnych. Tel. 505 801 778.

• Produkcja i naprawa plandek 
samochodowych. Tel. 091 39 
20 303.

• Tynki maszynowo – gipsowe. 
500 475 311.

• Remonty mieszkań szybko i so-
lidnie. Tel. 607 251 246.

• Brakuje Ci gotówki? W Provi-
dencie otrzymasz ją natychmiast. 
Tel. kom. 784 448 124.

• Usługi remontowo – budow-
lane, wykończeniówka. Tel. 
607 994 798.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 

rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien 
i Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 
091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/kę, korzystne warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. 
Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Kierowca kat. B+C szuka pracy. 
692 478 465.

• Spawacza migomatem i elektrycz-
nie przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 
73 38 92.

• Zatrudnię kierowcę kat. D, 
może być emeryt lub rencista. 
607 310 591.

• Elektryka z doświadczeniem w 
zawodzie zatrudnię na dobrych 
warunkach. Tel. 696 757 393.

• Zatrudnię blacharza samocho-
dowego. Tel. 091 39 20 303, 
605 276 271.

• Zatrudnię fachowca do docie-
pleń. Tel. 782 860 130.

• Zatrudnię do pracy przy docie-
pleniach. Tel. 664 189 336.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. 
Kontakt 0601 73 38 91, 601 73 38 
92.

• Praca sezonowa przy zbiorze tru-
skawek w Nowogardzie. Tel. 091 
39 23 689, 509 86 17 41.

• Potrzebny pan do opieki w Niem-
czech, do 40 lat, najchętniej pie-
lęgniarz, podstawy języka. Tel. 
091 39 21 538.

• Zatrudnię na budowę. Tel. 
608 817 214.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 

603 940 459, Słudwia k./Płot. AL-
LEGRO - pralki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, na-
dające się na palety. Tel. 091 38 
53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
0605 522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTO-
MATYCZNĄ (USZKODZONY 
MODUŁ), DRZWI POKOJO-
WE 4 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, 
UŻYWANE DO MIESZKA-
NIA W BLOKU - CENA 30 zł/ 
szt. TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam stół do bilarda. Tel. 
091 39 21 186.

• Sprzedam grzejniki żeliwne 97 
żeberek. 091 39 20 307.

• Owczarki niemieckie szczenięta, 
tanio sprzedam. Tel. 601 75 94 65.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową 
czerwoną. Tel. 500 266 987.

• Sprzedam tanio piec do central-
nego ogrzewania. 506 073 456.

• Sprzedam rowery – męski koła 28 
cali, dziecinny koła 24 cali, cho-
per wersja amerykańska – tanie, 
stan idealny. 663 600 601.

• Sprzedam tanio akwarium 84 li-
trowe z całym wyposażeniem i z 
rybami. Tel. 604 923 333.

• Sprzedam przepływowy gazowy 
grzejnik wody Junkers, 2003 r., 
550 zł. Tel. 600 051 961.

• Poszukuję miejsca przy głów-
nych drogach w celu umieszcze-
nia tablic reklamowych z własną 
kontstrukcją. Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium 
profilowane 85x35x40 cm z po-
krywą oświetleniową, szafkę pod 
akwarium w kolorze czarnym 
81x33x64 cm plus drobne wy-
posażenie: filtr, grzałkę, korzenie 
ozdobne. Cena 500 zł. Telefon 
– 600 981 297.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-

ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Damian Rutkowski. Współpracują: 

Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Irene-

usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-

wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 29.05.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Magazynier
4. Robotnik budowlany
5. Sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. Kosmetyczka
8.  Cukiernik
9.  Stolarz, pomocnik stolarza
10.  z-ca kierownika magazynu
11.  Mechanik , elektryk
12.  Barman/ka, kelner/ka, recepcjoni-

sta/ka 
13. spawacz – ślusarz
14.  Kierowca skutera – dowóz pizzy 
15.    Kierowca C+E
16.  Robotnik lesny
17. Dekarz
18.  Obsługa sprzętu fitness
19.  Kierownik magazynu, sekretarka 
20.  Wizażysta – stylista
21. Kierowca „C”-magazynier
22. Prac.gospodarczy-konserwator  

(gr.inwal.)
 OFERTY PRACY Z REJONU

 
1.  Kierowca kat. C+E   ( Gryfice ), ( Go-

leniów ) ( Szczecin )
2. Drobiarz – pakowacz ( Goleniów )
3.  Tokarz (Świerzno)
4.  Kierowca „c” (Dobra)

       SZKOLENIE
1.Stolarz meblowy
         
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 obo-
wiązani na bieżąco informować 
powiatowe urzędy pracy właściwe 
ze względu na siedzibę pracodaw-
cy o wolnych miejscach zatrudnie-
nia lub miejscach przygotowania 
zawodowego. Informując o wol-
nych miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania zawo-
dowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskrymi-
nujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, pochodzenie etniczne, na-
rodowość, orientację seksualną, 
przekonania polityczne i wyzna-
nie religijne lub względu na przy-
należność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powie-
rzeniem jej innej pracy zarobko-
wej jest obowiązany uzyskać od 
niej pisemne oświadczenie o po-
zostaniu lub nie pozostaniu w re-
jestrze bezrobotnych  poszukują-
cych 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, właś-
ciwy powiatowy urząd pracy o za-
trudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierze-
niu jej innej pracy zarobkowej
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Pomorzanin Nowogard - Stal Lipiany 0:1 (0:1) 

Jaki sezon takie pożegnanie
Pomorzanin: Krupski – Nieradka 

(68’ D. Gruszczyński), Skórniewski, 
Tomporowski, Dobrowolski (46’ 
Kram), T. Marszałek, Ł. Marszałek, 
laszkiewicz, Soska (46’ Cyran), Goł-
dyn(88’ Gronowski), Nosek.

W sobotę Pomorzanin rozgrywał 
ostatni mecz na własnym boisku w 
sezonie. Podopiecznym Zbigniewa 

Gumiennego nie wyszło pożegnanie 
z kibicami. Ale czego można było 
się spodziewać w sezonie, w którym 
w dotychczasowych meczach nasz 
zespół odniósł tylko jedno zwycię-
stwo, sześć razy remisował a dwa-
dzieścia dwa razy schodził z boiska 
pokonany.

Stal też nie jest w najlepszej sytua-
cji, szczególnie w ostatnim okresie. W 
ostatnich siedmiu meczach zdołała 
wywalczyć zaledwie jeden punkt, jej 
zawodnicy od jakiegoś czasu grają 
bez trenera, są jakieś problemy z za-
rządem... Pomorzanin zaczął więc od 
ataków, ale już w drugiej minucie, po 
doskonale wyprowadzonej kontrze, 
mógł stracić bramkę. Krupski jednak 
obronił mocny strzał z 16. metrów. I 
właśnie tak wyglądał początek spot-
kania. Gra toczyła się przede wszyst-
kim na połowie Stali, a ta kontrata-
kowała. I to groźnie. W 10 minucie 
zabrakło wykończenia a po chwili 
Krupski dalekim wybiegnięciem 
zażegnał niebezpieczeństwo. Z kolei 
Pomorzanin był bezsilny pod bramką 

rywala. Mimo, że piłka częściej prze-
bywała w okolicy pola karnego gości 
to dopiero w 18. minucie można było 
powiedzieć o groźniejszej akcji. Po 
wrzutce w pole karne obrońca gości 
źle wybił piłkę, wyskoczył do niej 
Gołdyn, ale jego uderzenie głową 
przeleciało nad bramką.

W miarę upływu czasu gra się 

zaczęła wyrównywać i coraz więcej 
do powiedzenia mieli przyjezdni. W 
23. minucie wymienili kilka podań w 
okolicy naszego pola karnego, piłka 
została wycofana na 16. metr ale o 
wykończeniu lepiej nie wspominać. 

Pomorzanin w tej fazie gry stwo-
rzył niewiele akcji. Ożywił się dopiero 
w końcówce pierwszej połowy. Naj-
pierw atakujący prawą stroną Soska 
dośrodkował w tempo Noskowi, ale 
ubiegł go bramkarz. Cztery minuty 
później Gołdyn świetnie zagrał do 
Noska, ten wpadł w pole karne, 
uderzył celnie, ale piłkę sparował 
bramkarz. Dopadł do niej ponownie 
Gołdyn, zagrał ponownie do Noska, 
ale strzał naszego napastnika minął 
bramkę. Po chwili Laszkiewicz ob-
służył Gołdyna, ten nie wiadomo czy 
strzelał czy dośrodkowywał, w każ-
dym razie nic z tej akcji nie wynikło. 
W końcu odpowiedziała Stal i zrobiła 
to skutecznie. Po dośrodkowaniu z 
prawej strony i główce jednego z gości 
Krupski wybił piłkę na rzut rożny. 
Kolejne dośrodkowanie ponownie 

trafiło na głowę rywala i tym razem 
piłka znalazł się w siatce. Po chwili 
mogło być 2:0, ale zawodnik z Lipian 
trafił tylko w boczną siatkę.

Druga połowa zaczęła się podobnie 
do pierwszej. Stal czekała na kontry, 
tyle, że teraz miała czego pilnować. 
Pomorzanin nadal był bezradny. 
Dopiero w 67. minucie nasz zespół 
stworzył sobie pierwszą okazję. Po 
dośrodkowaniu Gołdyna Nosek ude-
rzył mocno, ale prosto w bramkarza. 
Po chwili T. Marszałek mógł oddać 
groźny strzał, ale z niewiadomych 
przyczyn podał do Noska i nic z tego 
nie wyszło. Podobnie jak ze strzału 
Noska głową w 77. minucie. 

Stal w zasadzie tylko raz stworzyła 
groźną akcję, ale po niej powinien 
paść gol. Dokładne, dalekie podanie 

otworzyło drogę jednemu z zawodni-
ków gości, ale ten nie zdołał przyjąć 
piłki i złapał ją Krupski. 

W 89. minucie Pomorzanin stwo-
rzył sobie ostatnią sytuację strzelecką, 
ale uderzenie Laszkiewicza trafiło w 
rywala i piłka wyleciała za bramkę. 
Do końca meczu Pomorzanin pró-
bował doprowadzić do remisu, ale 
bez efektu.

Pozostałe wyniki meczów:
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Arkonia 

Szczecin 2:2, Kluczevia Stargard - KP 
II Police 3:1, Kłos Pełczyce - Piast 
Chociwel 1:2, Sparta Gryfice - Odra 
Chojna 5:3, Polonia Płoty - Świt 
Skolwin 3:4, Vineta Wolin - Miesz-
ko Mieszkowice 1:0, GKS Mierzyn 
- Hutnik Szczecin 5:0

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1.  Hutnik Szczecin 29 62 50-18
2.  Vineta Wolin 29 60 53-20
3.  Piast Chociwel 29 58 40-22
4.  Polonia Płoty 29 48 53-49
5.  Odra Chojna 29 45 70-60
6.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 29 45 44-45
7.  GKS Mierzyn 29 44 51-41
8.  Świt Skolwin 29 40 47-49
9.  Kłos Pełczyce 29 38 34-39
10.  Stal Lipiany 29 34 38-55
11.  Mieszko Mieszkowice 29 34 37-35
12.  Kluczevia Stargard 29 34 43-45
13.  KP II Police 29 31 37-54
14.  Arkonia Szczecin 29 31 39-44
15.  Sparta Gryfice 29 31 37-48
16.  Pomorzanin Nowogard 29 9 27-76

Wyniki Międzynarodowego Kryterium 
Kolarskiego Grand Prix Nowogardu

Wyścig główny
1. Łukasz Bodnar DHL Author Warszawa 30 pkt
2. Jarosław Rębiewski CCC Polsat Polkowice 25 pkt
3. Artur Detko DHL Author Warszawa 15 pkt
4. Mateusz Komar DHL Author Warszawa 12 pkt
5 Vitalij Popkov Ukraina 4 pkt
6. Krzysztof Jeżowski CCC POLSAT Polkowice 2 pkt
7. Marek Rutkiewicz MRÓZ ACTION UNIGGA
Kategoria junior
1. Piotr Gawroński 32 pkt
2. Paweł Piotrowicz KL ELEKTRO-BUD BOGO Szczecin 12 pkt
3. Mateusz Magierecki LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE Nowogard 7 pkt
4. Tomasz Żyłka LKS BASZTA Golczewo 5 pkt
5. Szymon Godras KL ELEKTRO-BUD BOGO Szczecin 2 pkt
6. Przemysław Stefański LKS BASZTA Golczewo 2 pkt
Kategoria junior młodszy
1. Tomasz Kudelski LUKS SIÓDEMKA Kołobrzeg 25 pkt
2. Kadrzński Michał KL ELEKTRO-BUD BOGO Szczecin 8 pkt
3. Patryk Komisarek LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE Nowogard 8 pkt
4. Marcin Kubiak LKS BASZTA Golczewo 2 pkt
5. Wojciech Frańczak LKS BASZTA Golczewo 1 pkt
6. Błażej Szczygieł LKK Stargard Szczec. 1 pkt
Kategoria młodzik
1. Paweł Kolasiński LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE Nowogard 18 pkt
2. Wojciech Szyniec LKS POM Strzelce Krajeńskie 6 pkt
3. Jakub Maćkowiak LKS POM Strzelce Krajeńskie 4 pkt
4. Tomasz Wojciechowski UKS GOLCZEWITA Golczewo

foto J. Korneluk
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

375

12,000

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

70-777 Szczecin,
ul. A. Struga 31b

tel. 091 464 48 80 fax. 091 464 48 79
www.opelkozlowski.pl 

72-200 Nowogard,
ul. 3 Maja 27a
tel. 091 39 25 600 fax. 091 39 25 601
www.opelkozlowski.pl 

Tylko teraz niezawodna Astra Classic z ABS-em, 2 poduszkami powietrznymi, 
wspomaganiem kierownicy i silnikiem o mocy 90 KM w tak rewelacyjnej cenie. 

Takiej okazji nie wolno przegapić.

Zużycie paliwa: Astra Classic II 1,4 - 6,3/100km, emisja CO, 151g/km (wg dyrektywy 1999/100/EC, cykl mieszany). Informacje na 
temat złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu są dostępne pod adresem internetowym: www.opel.com.pl

Regulamin konkursu dostępny w punktach sprzedaży
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DETALICZNEJ “HURTPOL”

NOWOGARD 
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KALENDARIUM

6 CZERWCA
Imieniny: Aleksander, Artemiusz, 
Benignus, Dominika, Filip, Gerard, 
Gerarda, Kandyda, Klaudiusz, Lau-
renty, Marceli, Maria, Norbert, Nor-
berta, Paulina, Sydonia, Symeon, 
Wawrzyniec i Więcerad.
Argentyna - Dzień Polaka 
• 1973 - Z włoskich części zmonto-
wano pierwszego Fiata 126.

7 CZERWCA
Imieniny:  Anna, Antoni, Jaro-
sław, Jeremiasz, Jeremi, Lukrecja, 
Meriadek, Meriadok, Paweł, Piotr, 
Robert, Roberta, Sabinian, Sławoj, 
Teresa, Wiesław i Wisław. 

8 CZERWCA
Imieniny:  Dobrociech, Hera-
kliusz, Jadwiga, Jakub, Karp, 
Maksym, Maria, Medard, Sewe-
ryn, Wilhelm i Wyszesław. 
• 1987 - Rozpoczęła się trzecia 
pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski 
• 1936 - W Mińsku Mazowieckim 
doszło do trwających 4 dni rozru-
chów antyżydowskich.

9 CZERWCA
Imieniny: Anna, Bertrand, 
Efrem, Felicjan, Felicjana, Flor-
encjusz, Józef, Kanimir, Kolumb, 
Maksymian, Prosimir i Ryszard.
Dzień Przyjaciół     
• 1936 - W Gdyni policja 
strzelała do demonstracji 
strajkujących robotników, 
zabijając jedną osobę i raniąc 9.
• 2006 - W Niemczech Polacy 
zagrali pierwszy mecz na MŚ w 
2006 przeciwko Ekwadorowi. 
Porażka Polski 0:2.

REKLAMA

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

ś     p. 

Heleny 
Możdżonek 

serdeczne 
podziękowania 

składa 
rodzina

PODZIĘKOWANIA

VI edycja „Harcowiada 2008”
Zarząd Miejsko-Gminny SLD w Nowogardzie, Zarząd Koła 
Lokalnego FMS w Nowogardzie, Zarząd Koła Nr l Stowa-
rzyszenia „Pokolenia” w Nowogardzie uprzejmie zapraszają 
wszystkich działaczy Lewicy, członków, sympatyków Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, Federacji Młodych Socjaldemokra-
tów, Stowarzyszenia „Pokolenia”, byłych członków organizacji 
młodzieżowych, a także wszystkich życzliwie zainteresowanych 
Mieszkańców naszego regionu na spotkanie plenerowe, które 
organizujemy 14 czerwca 2008r. przy kampingu „U Henia” 
na placu internatu SOSW w Nowogardzie, ul. Wojska Pol-
skiego 46. Podczas spotkania zapewniamy bogatą oprawę 
towarzysko-kulturalno-rekreacyjną oraz smakowity bufet.
Imprezę finansujemy sami. Odpłatność za udział w naszej 
imprezie wynosi 20 zł. Płatność na miejscu, przy rejestracji 
uczestników. Oczekujemy na Wasze przybycie koło ośrodka 
„U Henia” na placu SOSW od godziny 14.00.
Prawdopodobnie naszą imprezę odwiedzą Przewodniczący 
SLD Grzegorz Napieralski, Katarzyna Piekarska, Ryszard Ka-
lisz i Piotr Gadzinowski.

Pozdrawiamy i czekamy na Was: 
Organizatorzy

ZAWIADOMIENIE

Bus dachował w Karsku
W Karsku dachował ford transit przewożący pracowników. W wyniki 

wypadku cztery osoby trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny szóstej na łuku drogi. Z ustaleń 
policji wynika, że  kierujący busem 62-letni Zbigniew K. nie zachował należytej 
ostrożności w wyniku czego zjechał na prawe pobocze, następnie na lewe, 
wjechał do rowu i dachował. W wypadku ucierpiał kierowca i troje pasażerów, 
którzy z urazami głowy i kręgosłupa zostali przewiezieni do szpitala. Pozostali 
wyszli z wypadku bez szwanku. Kierowca busa był trzeźwy, który również 
jako jedyny miał zapięte pasy. 

Okoliczności wypadku bada policja.
ag

Głosy Czytelników

Salon gier 
w Nowogardzie

Dobrze się stało, że upubliczniono 
pismo-wniosek w sprawie oferty 
złożonej przez spółkę Estrada Polska 
z Opola. Informacje zamieszczoną na 
stronie internetowej przeczytałam 
– to nie wzbudziło we mnie niepoko-
ju. Po zapoznaniu się z treścią w szer-
szym zakresie podanym w lokalnej 
prasie nasunęły mi się natychmiast 
następujące wnioski:

1 – każdy salon z grą na automatach  
kojarzy się z grą hazardową czyli spo-
sobem realizacji uzależnień.

2 – kultywowanie gier w salonach 
nie spowoduje wzrostu gospodar-
czego miasta, nie stworzy dóbr ma-
terialnych,

3 – gra na automatach nie wpływa 
na rozwój intelektualny, nie podnosi 
kultury ani wiedzy uczestników,

4 – grupą społeczną podatną na 
korzystanie z salonu gier będzie naj-
częściej młodzież, często ucząca się 
i nie mająca samodzielnych źródeł 
finansowania.

5 – turystyka nie jest jeszcze u nas 

rozwinięta więc gości przyjezdnych 
nie ma, a tylko bogaci turyści maja 
wolne środki, które mogą zostawić 
w salonie gier.

6 – uważam, że nasze miasto 
jest już wystarczająco zadłużone, 
raczej biedne i zaniedbane, więc 
na dalsze wyprowadzanie środków 
finansowych nas nie stać. Automaty 
spowodują jedynie drenaż kieszeni 
naszych obywateli.

7 – argument o zatrudnieniu 
12 osób jest wątpliwy ponieważ w 
obecnej sytuacji gospodarczej koszty 
społeczne tej działalności będą dużo 
większym obciążeniem i zapewne 
przełoży się to na mniejsze wpływy 
do budżetu.

8 – obiecywane wpływy podatko-

we w wysokości 45% od zysków też 
nie będą imponujące – spółka potrafi 
wykazać duże koszty działalności.

9 – sposób redagowania wniosku 
ma wszelkie cechy dobrego chwytu 
marketingowego, aby osiągnąć szyb-
ką akceptację dla wniosku.

10 – wyliczane akcje sponsorowa-
nia kultury także noszą cechy zwykłej 
promocji.

11 – istnienie salonów w Szczecinie 
i w Szczecinku nie są argumentami za 
powstaniem salonu w Nowogardzie. 
Wręcz odwrotnie – niezbyt duża od-
ległość od Szczecina ułatwia naszym 
mieszkańcom korzystanie z salonów 
właśnie tam.

Tak więc jestem przeciwna tworze-
niu salonu hazardu. Mieszkańcy mają 
zapewne inne ważniejsze potrzeby. 
Wierzę, że moje wątpliwości podzielą 
również radni i zgody na tego rodzaju 
działalność nie udzielą.

Z poważaniem HS 
– mieszkanka Nowogardu.



36.06-09.06.2008 r. 
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Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Gmina zapłaci za plażę
Gmina w tym roku zapłaci za przygotowanie plaży do sezonu z jej utrzy-

manie w trakcie jego trwania. Z budżetu wypłynie 100 tys. zł na ten cel, co 
jednak nie zaspokoi wszystkich potrzeb.

Jak powszechnie wiadomo gmina 
wypowiedziała umowę dzierżawy 
plaży i w tym roku wzięła ją pod 
swoje skrzydła. Przez to wzrosły 
koszty przekazywane na kąpielisko. 
Według szacunkowych kosztów na 
przygotowanie plaży do sezonu i jej 
utrzymanie potrzeba jest 132.586 zł. 
Na ostatniej sesji udało się znaleźć 
100 tys. zł.

Opozycja wykorzystuje to punktu-
jąc pomysłodawców przejęcia plaży. 
Przypomina, że w latach poprzednich 
na ten cel przekazywane było co naj-
wyżej 20 tys. zł. radny Antoni Bielida 
nazwał to nawet niegospodarnością.

Wziął to do siebie radny Rafał 
Szpilkowski, który broni tego pomy-
słu. Bielida nie mógł się powstrzymać 
od pewnej złośliwości w stosunku do 
radnego PO.

„Jest takie przysłowie, ze tłumaczą 
się winni. Panie radny Szpilkowski, 
absolutnie nie winię pana za to co się 
stało, nadinterpretował pan to, że pan 
ma aż takie możliwości, żeby spowo-
dować ten stan jaki zaistniał. Nie, to 
Rada powoduje takie uchwały, nie 
pan.” – mówił były wiceburmistrz.

Jednak czy tego radny Bielida chce 
czy nie, Szpilkowski będzie postrze-
gany, jako ten, który odebrał plażę 
dzierżawcy a jego zaangażowanie 
w tę sprawę tylko to potwierdza. 
Przedstawił on swoją kalkulację, z 
której wynika, że 40.132 zł to koszty 
utrzymania. Reszta to koszty sporzą-
dzania ekspertyzy plaży, poprawy jej 
estetyki i zakupu wyposażenia. Są to 
wydatki jednorazowe, nie będzie ich 
trzeba ich ponawiać. 

Przeciwnicy odebrania plaży nie 
dają wiary tym zestawieniom. Ich 
zdaniem te 132.586 zł to tylko część 
kosztów, które w tym roku pochłonie 
plaża i do już wygospodarowanych 
100 tys. zł trzeba będzie dołożyć 
znacznie więcej niż owe 32.586 zł.

Mieszkańcom, co zrozumiałe, 
darmowy wstęp na kąpielisko się po-
doba. „W zeszłym roku rzadko korzy-
stałam z plaży. W tym roku jestem tu 
w każdej wolnej chwili.” – mówi matka 
dwójki dzieci, przyznając jednak, że 
nie interesują ją koszty ponoszone z 
tego tytułu przez gminę i jaki będą 
miały wpływ na budżet.

ag

  Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.3-go Maja 7/1,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI DLA 
PODOPIECZNYCH OPS  Nowogard

Z terenów wiejskich 

ZE SKIEROWANIAMI  OPS-U 
 Z POTWIERDZONĄ ILOŚCIĄ OSÓB W RODZINIE  

W siedzibie 3-go Maja 7/1
Wtorek 10.06.2008 12:00 – 16:00
Środa 11.06.2008 9:00- 15:00

Czwartek 12.06.2008 9:00- 15:00 
pastor 

Cezary Komisarz
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Archidiecezjalne 
Dni Młodych

W dniach 23-25 maja w Myślibo-
rzu odbywały się Archidiecezjalne 
Dni Młodych, na których nie mogło 
zabraknąć młodzieży z Nowogardu. 
Ponad 50-osobowa grupa z księżmi: 
Markiem Gajowieckim i Marcinem 
Szczodrym uczestniczyła w bogatym 
programie Dni Młodych, na który 
składały się: modlitwa (centrum każ-
dego dnia była Eucharystia odprawiana 
na miejskim stadionie), warsztaty (do 
wyboru było aż 22 propozycji, m.in. 
biblijne, dziennikarskie, ekologiczne, 
flagowe, fotograficzne, gospel, śpiewu 
gregoriańskiego, liturgiczne, medycz-
ne, muzyczne, pantomimy, plastyczne, 
poetyckie,  recytatorskie, taneczne, 
teatralne, wokalno-instrumentalne, 
teatr ognia, psychologiczne), koncerty, 
nabożeństwa, spotkania w grupach. W 
wolnym czasie można było zwiedzić 
miasto, wybrać się nad jezioro i po-
pływać żaglówkami, pograć w tenisa, 
piłkę nożną lub siatkówkę albo rozegrać 
partyjkę szachów z… burmistrzem! Z 
dumą trzeba zaznaczyć, iż odpowie-
dzialnymi za przeprowadzenie dwóch 
warsztatów byli młodzi z Nowogardu. 
Warsztaty teatru ognia (które cieszyły 
się wielką popularnością) przeprowa-
dziły osoby ze znanego nam teatru 
ognia FAN, natomiast recytatorskie 
warsztaty słowa poprowadził Wojciech 
Koladyński. Słoneczna pogoda sprzy-
jała spotkaniom, które w większości 
odbywały się na świeżym powietrzu.

Tematem tegorocznych Dni Młodych 
było: „Wyzwolić moc świadectwa”. 
Młodzież zastanawiała się, w jaki 

sposób na co dzień być świadkiem 
zmartwychwstałego Jezusa? Jak wiara 
ma się przekładać na mój sposób życia? 
W niedzielny poranek zagłębialiśmy 
się w list do młodych, jaki wystoso-
wał Ojciec św. Benedykt XVI. Papież 
zachęcał w nim, aby  odkryć żywą 
obecność i działanie Ducha Świętego w 
swoim życiu; aby odnowić w sobie dary, 
które złożone zostały w nas w czasie 
sakramentu chrztu i bierzmowania; 
aby być głosicielami Ewangelii wśród 
swoich rówieśników.  Nie były to czysto 
teoretyczne spekulacje. Nabożeństwa 
i modlitewne spotkania za pomocą 
symboli, znaków, pieśni i świadectw 
pozwalały przeżyć bardzo osobiście 
spotkanie z Panem Bogiem. Tutaj nie 
tyle liczyła się teoria (którą lepiej lub 
gorzej znamy), ile raczej doświadczenie 
wspólnoty i  moc świadectwa młodych 
ludzi, którzy dzielili się entuzjazmem 
swojej wiary. Bardzo ważne było odkry-
cie, że autentyczna wiara niesie radość 
i buduje przyjaźń między ludźmi. 
Koncert „Jesiennych Przyjaciół” w so-
botni wieczór był prawdziwą eksplozją 
radości i pozostanie na długo w naszej 
pamięci. 

Żal było opuszczać Myślibórz, na-
wet mimo spartańskich warunków 
zakwaterowania (mieszkaliśmy przez 
te dni w szkole). Wyjeżdżaliśmy jednak 
umocnieni na duchu i mamy nadzieję 
– trochę odmienieni, gotowi dzielić 
się doświadczeniem tego spotkania w 
miejscu naszego zamieszkania.

ks. Marek Gajowiecki, 
ks. Marcin Szczodry

Uwaga Emeryci i Renciści!
Informuję, że wyjazd na pielgrzymkę do Lichenia nastąpi w piątek, 13 czerw-

ca o godz. 22.00 z placu Wolności. Zapisy chętnych na wyjazd przyjmować 
będę jeszcze w piątek 6 czerwca i w poniedziałek 9 czerwca

Członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przypominam - nie 
zapomnijcie opłacić składki na ZKP – czerwiec to ostateczny termin!

Alina Ochman

Wakacje z Ligą 
Ochrony Przyrody!

Czyś jest babą, czy też chłopem
W świat wyruszaj razem z „LOP-em”

Zarząd Okręgowy LOP w Szczecinie 
zaprasza do udziału w „Warsztatach 
ekologicznych” dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Koszt skierowania 1.200 zł. 
Dla członków LOP zniżka 400 zł 
wynikająca z dotacji urzędów po-
wiatowych, miejskich i gminnych 
oraz WFOŚiGW w Szczecinie. 
UWAGA: Gdy nie jesteś członkiem 
LOP w każdej chwili możesz się za-
pisać do szkolnego koła . Zapłacisz 
tylko roczną składkę w wysokości 2 
zł! Koszt obejmuje całość, czyli: do-
jazd (tam i z powrotem), pobyt (wy-
żywienie i noclegi), program i jego 
realizację w trakcie trwania turnusu. 
Organizowane przez LOP kolonie 
to głównie aktywny wypoczynek, 
ale jest w nich także czas na zdoby-
wanie praktycznej wiedzy i nawy-
ków proekologicznych. Wpływają 
na to bardzo atrakcyjne turystycz-
nie i przyrodniczo tereny kraju. 
Podczas licznych wycieczek pieszych 
i autokarowych uczestnicy poznają 
kulturę i folklor regionu, jego walo-
ry przyrodnicze oraz inne atrakcje 
związane z kolonijną rekreacją
Poza tym w czasie trwania turnusu 
będą odbywały się liczne konkursy, 
turnieje i rozgrywki, zajęcia war-
sztatowe. Dla najlepszych nagro-
dy książkowe i rzeczowe. Ponadto 
nie zabraknie takich atrakcji, jak 
kąpiele, dyskoteki, ogniska z pie-
czoną kiełbaską i innych imprez 
kolonijnych według pomysłów 
uczestników. Do dyspozycji świet-
lica tv-sat, pin-pong i plac zabaw. 
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 
i 4 osobowych, komfortowo wy-
posażonych w telewizor i łazienkę. 
Organizator zapewnia całodobową 

opiekę wychowawczą i medyczną (w 
tym leki) oraz ubezpieczenie od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków. 

Oto propozycje:
WISŁA u żródeł rzeki Wisly w Be-
skidach.
Terminy turnusów: 
I. 23.06 - 08.07.2008 r. 
II 08.07 – 23.07.2008 r.
KORBIELÓW - malownicza miej-
scowość położona w dolinie rzeki 
Glinki, przy granicy ze Słowacją, 
u podnóża Pilska górującego nad 
okolicą - drugiego co do wielkości 
szczytu Beskidów 
Termin turnusu: 15.07 - 30.07.2008 
r.
ZAWOJA - malownicza miejsco-
wość położona we wschodniej czę-
ści Beskidu Żywieckiego u podnóża 
„Królowej Beskidów” - Babiej Góry, 
wzdłuż rzeki Skawicy.  
Termin turnusu: 
01.07 - 16.07.2008 r. 
STEGNA GDAŃSKA - malownicza 
miejscowość o leczniczym mikro-
klimacie bursztynowego wybrzeża, 
położona u nasady Mierzei Wiśla-
nej.  
Terminy turnusu: 
01.07 - 14.07.2008

Wszelkich informacji udziela Da-
nuta Chodyniecka LOP Szczecin 
0914224691                                        
 Należność za skierowanie płatna 
w kasie biura ZO LOP lub na kon-
to: BGŻ S.A. Oddział Regionalny 
Szczecin nr 77 2030 0045 1110 
0000 0054 8030                              
 Ilość miejsc ograniczona! Możli-
wość rozłożenia płatności na raty

Opr.LMM

Radny opuszcza 
koalicję! 

Za pośrednictwem „Dziennika Nowogardzkiego” chcę poinformować 
obywateli miasta i gminy Nowogard, że od 1.06.2008  zawiesiłem działalność 
w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jednocześnie występuję z koalicji. Od 
najbliższej sesji będę radnym niezależnym.

Z poważaniem
Krzysztof Kosiński
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Model 137 - 2,2 KM 
899 zł

• Kosiarki spalinowe od 699 zł
• Kosy spalinowe od 799 zł
• Podkaszarki spalinowe od 399 zł
• Pilarki spalinowe od 499 zł Raty na dowód 

osobisty

Informujemy, że   

12 czerwca 2008 r.
czwartek 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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DZIEŃ DZIECKA 
W STRZELEWIE

Serdecznie zapraszamy 

na Dzień Dziecka, 
który odbędzie się 

7 czerwca o godz. 15.30. 
Impreza będzie połączona z zabawą na świeżym powietrzu,

która rozpocznie się o godz. 20.00.
W programie: gry, zabawy, konkursy.

Zapraszamy do Strzelewa!

Informujemy, że ogłoszenie „ZARZĄD POWIATU W GOLENIOWIE 
ogłasza KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Goleniowie ul. Niepodległości 1, 72-100 Gole-
niów”, które ukazało się dnia 27 maja 2008 r. powinno ukazać się w Dzien-
niku Nowogardzkim 30 maja 2008 r. Z przyczyn technicznych ukazało się 
3 dni wcześniej. 
Za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja

ŻYCZENIA

INFORMACJA

N I E  P R Z E G A P!!!
Dnia 13.06.2008 roku o godz. 16.00 

rozpocznie sie kurs dla kierowców-operatorów wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym (wózki widłowe)

Szczegółowe informacje i zapisy na kurs pod nr tel. 0913927467,
Serdecznie zapraszamy!

Dzień Dziecka 
na Osiedlu Bema

Rada Osiedla Nr 3 w Nowogardzie  
w  dniu 31 maja 2008r. od godz. 10  
zorganizowała  na Osiedlu Bema   
Dzień Dziecka. Aby umilić  zabawę   
przygotowano 14 konkurencji w 4 
grupach wiekowych – które zosta-
ły przeprowadzone przez Harcerzy 
Związku Drużyn ZHP  Nowogard. 
Dla zwycięzców ufundowano na-

grody , a dla  pozostałych biorących 
udział nagrodą pocieszenia w posta-
ci cukierków.
W trakcie przerw można było zjeść 

pieczoną kiełbasę, grochówkę i na-
pić się napoju. 
Zabawa trwała do godz. 15, 30. Na 

koniec dzieci pozbierały papierki za 
co otrzymały nagrody.
Nie byłoby Dnia Dziecka, gdyby nie 

hojność sponsorów, harcerzy, człon-
ków Rady Osiedla Nr 3 osób przy-
gotowujących i wydających posiłek 
i napoje.
Sponsorami byli:
Urząd Miejski  Nowogard, PUWiS, 

Firma KKDF-Wojciech Luter, Je-
rzy Furmańczyk, Andrzej Wasiak, 

Hurtownia IPE - Mieczysław Cedro, 
Bank Spółdzielczy w Nowogardzie, 
Zofia  i Kazimierz Przybyszewscy  
oraz  Hurtownia Zabawek i Art. 
Szkolnych „GRAMAR” Świnoujście 
z którą współpracujemy od kilku 
lat.
Serdecznie dziękuję wszystkim 

sponsorom, harcerzom, członkom  
Rady Osiedla w osobach: 
Pani Stanisławie Szcześniak, Annie 

Nejman, Jolancie Simińskiej, Kazi-
mierzowi Przybyszewskiemu oraz  
Pani Barbarze Szydłowskiej, Zbi-
gniewowi Kolasa, Sylwi Kubackiej . 
Annie Krauze, Pawłowi Mrówczyń-
skiemu, Macinowi Tomczyk, Woj-
ciechowi Kubackiemu, Damianowi 
Augustyniak.
Za prowadzenie nagłośnienia i mu-

zyki:   Bartoszowi Fedak, Adrianowi 
Nowak i Mateuszowi Świerszcz.
Pozdrawiam wszystkich

Zofia Przybyszewska
Przewodnicząca Zarządu Rady 

Osiedla Nr 3 
w Nowogardzie.

Gość z Afryki 
w Żabowie

Dzień 19. 05. 2008 r. okazał się 
kolejnym wielkim dniem w małej  
szkole, dzięki wizycie wspaniałego 
misjonarza z Kenii ojca Tadeusza ze  
Zgromadzenia św. Franciszka z Asy-
żu. Ciekawe opowieści o egzotycznym  
kraju, życiu mieszkających tam 
ludzi, dziwnych i niecodziennych  
przygodach oraz panujących obycza-
jach pozwoliły przenieść się na krótki  

czas na inny kontynent. Wielkie 
zdziwienie i kontrowersje wzbudziła  
opowieść o grzebaniu zmarłych. Jeże-
li pierwszy umierał mąż grzebany jest  
przed domem, by odstraszać ewentual-
nych konkurentów przychodzących do  
żony. Kobiety zaś grzebie się za do-
mem, by nie widziały, kto przychodzi  
do męża. Radość i entuzjazm ojca Ta-
deusza udzieliły się całej społeczności  

uczniowskiej oraz 
nauczycielom. Było 
wiele pytań i wspól-
na modlitwa w  
języku polskim i 
s u a h i l i .  D z i e c i 
szybko uczyły się 
nowego języka. 
Z utęsknieniem 
czekamy na kolejną 
wizytę przyjaciół 
z misji w Afryce. 
HAKUNA MAKA-
TA ( nie martw się 
) -  powiedział na 
pożegnanie ojciec  
Tadeusz -  wkrótce 
się spotkamy…

Inf.własna
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„Nie musisz być ofiarą”
Wczesne rozpoznanie raka piersi, to szansa na długie życie. Dla wielu no-

wotworów szansa na wyleczenie wzrasta, jeżeli nowotwór zostanie rozpo-
znany we wczesnym stopniu zaawansowania.

Nowotwór piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet i najczęstszą 
przyczyną zgonów

Średnio, co szesnasta Polka zachoruje na raka piersi. Ta choroba może 
dotyczyć twojej siostry, koleżanki a także ciebie. Często myślisz, że mnie to 
nie dotyczy. 

Nic bardziej błędnego! Wiara we własną nietykalność może być zgubna. 
Nie czyń tego, zadbaj o własne zdrowie i życie.

Zagrożenie rośnie wraz z wiekiem. Szczególnie po menopauzie. Bardziej 
narażone są kobiety, u których występował rak piersi u krewnych pierw-
szego stopnia (matka, siostra), szczególnie, gdy zachorowanie wystąpiło w 
okresie przed przekwitaniem. Do innych czynników mogących zwiększać 
zagrożenie wystąpienia raka piersi należy wczesny wiek pierwszej mie-
siączki, późny wiek menopauzy, narażenie na promieniowanie jonizujące w 
młodym wieku, długotrwałe stosowanie środków antykoncepcyjnych, oty-
łość (zwłaszcza po menopauzie), późny wiek pierwszej ciąży lub jej brak, 
oraz brak lub krótki okres karmienia piersią.

Wczesne wykrycie raka piersi i wdrożenie odpowiedniego leczenia może 
doprowadzić do wyleczenia. Do istotnych czynników wykrywania zmian w 
piersi należy okresowe badanie obrazowe – USG oraz mammografia.

Kobiety w wieku 35 do 50 roku życia powinny mieć wykonaną, mammo-
grafię, co 18-24 miesięcy oraz USG piersi raz na pół roku. Powyżej 50 roku 
życia USG raz na pół roku, natomiast mammografia jeden raz w roku.

Kobiety znajdujące się w grupie ryzyka już powyżej 35 roku życia powin-
ny mieć wykonane USG piersi jeden raz na pół roku a mammografię jeden 
raz w roku.

USG piersi zaleca się wykonywać u kobiet w wieku 35-40 lat, jako diag-
nostykę uzupełniającą badanie piersi przez lekarza (1x w roku). U starszych 
kobiet, u których piersi zawierają dużo tkanki gruczołowej lub włóknistej 
USG powinno być wykonywane jako badanie uzupełniające do mammogra-
fii. Sama mammografia w tych przypadkach może być niewystarczająca.

Powyższe badania można wykonać bezpłatnie na podstawie skierowania 
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub w ramach programu profilak-
tycznego dla kobiet w wieku 50-69 lat. 

Guz wcześnie wykryty ma zazwyczaj małe rozmiary, a im mniejszy tym 
mniejsze prawdopodobieństwo istnienia przerzutów.

Pamiętaj: zapobieganie jest lepsze od leczenia. Wczesne rozpoznanie sta-
nowi obecnie najlepszą metodę walki z rakiem piersi.

PANIE Z NOWOGARDU I OKOLIC
 BURMISTRZ NOWOGARDU PRZY UDZIALE CENTRUM RADIOLOGII I  

DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SZCZECIN ZDROJE ORGANIZUJE
BEZPŁATNE BADANIA  MAMMOGRAFICZNE

DLA KOBIET W WIEKU 50- 69 LAT
OFERTA SKŁADA SIĘ Z  KOMPLEKSOWEJ PORADY: BADANIE MAMO-
GRAFICZNE PIERSI, WYNIK BADANIA ORAZ KONSULTACJA LEKARSKA

PANIE  ZAINTERESOWANE BADANIEM PO ZAREJESTROWANIU 
ZOSTANĄ DOWIEZIONE BEZPŁATNIE DO CENTRUM RADIOLOGII 
I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ MIESZCZĄCEGO SIĘ W SZCZECINIE 

ZDROJACH  
Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji   prowadzonej 

przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godzinach 
od 830 do 1400 tel. 091 39 21-356 

  i Lidię Bogus od 1400 do 1800   tel. 0505393636
W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ:

1. DOWÓD OSOBISTY
2. LEGITYMACJĘ UBEZPIECZENIOWĄ 
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZĄCE PIERSI
4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Zatrudnię 
pracowników na stanowiska:

- kelner – barman
- kierowca – magazynier
- fakturzysta – magazynier

Tel. 091 39 26 925

Jan Kozłowski – autoryzowany dealer
Toyota Nowogard – MK

zatrudni
GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ
Kontakt pod numerem 

tel. 0609 671 030

Starosta Goleniowski
ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony 
na oddani w wieczyste użytkowanie nieruchomości, położonej w 

obrębie  4 m. Nowogard stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość nie zabudowana 
oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 58/3 o pow. 1026 m2  
Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr 44424.  Okres użytkowania 
wieczystego wynosi 99 lat

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę produkcyjną związaną 
z rolnictwem i zostaje oddana w  celu wniesienia na gruncie budynków 
i innych urządzeń związanych z produkcją. 

Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. 
Stracił on ważność 31.12.2002. 

Cena wywoławcza wynosi 24.750,00 zł.
Wadium wynosi 2.475,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2008 roku o godz. 1000 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 (I piętro pokój 125) .

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Starostwa 
Powiatowego -  Bank Spółdzielczy w Goleniowie 15-9375-0002-0000-
0459-2000-0040 w terminie do dnia  do 08 lipca 2008 r. 

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na 
wskazany powyżej rachunek bankowy. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie okazanie wpłaty 
wadium oraz okazanie dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku 
udziału osób prawnych aktualnego dokumentu poświadczającego 
tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz stosownych pełnomocnictw.

Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, 
która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez osobę od 
zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Zwraca 
się wadium osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie po 
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni. 

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Informacje dodatkowe:
1. Pierwsza opłata stanowić będzie 25 % ustalonej w przetargu ceny 

gruntu + 22 % VAT od całkowitej ceny uzyskane w przetargu i płatna 
jest nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

2. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosić będzie 3 % ceny 
ustalonej w przetargu  i jest płatna  do 31 marca każdego roku, z 
góry za dany rok, począwszy od roku następnego, w którym oddano 
grunt w użytkowanie wieczyste przez okres trwania użytkowania,  
bez wezwania na konto Starostwa Powiatowego w Goleniowie. 

3. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż 
raz w roku, gdy wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Ustal się termin 5 lat jako termin zabudowy gruntu, zgodnie z 
celem na który go oddano w użytkowanie wieczyste.

5. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania 
nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i 
pozwoleń wymaganych przepisami prawa. 

6. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca 
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w 

Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 203 II 
piętro) lub tel. (091) 418-05-12 wew. 238.

 Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
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28.06.2008 r. absolwenci Liceum 
Ogólnokształcącego i dla Pracują-
cych również w Nowogardzie, któ-
rzy osiągnęli słuszny wiek 55-65 lat 
postanowili spotkać się. Na forum 
„Nasza klasa” pomysł się podobał. 
Pedagodzy mile widziani w naszym 
gronie!
Zarezerwowaliśmy restaurację 

„Neptun” koło Liceum od godz. 
11.oo aż do bólu. Wpisowe - koszt 
organizacyjny płatny w chwili przy-
bycia w wysokości 10 zł. Pozostałe 
koszty stanowią indywidualne po-

trzeby każdego uczestnika. Ponadto 
każdy uczestnik może zarezerwo-
wać sobie nocleg w istniejących 3 
hotelach. Rezerwację można doko-
nać poprzez Internet, telefonicznie i 
kontakt z organizatorami. 
Koszt pobytu w hotelu orientacyj-

nie wynosi około 80 zł.  
W miarę możliwości prosimy o 

udostępnienie informacji o spotka-
niu innym  licealistom, którzy nie 
posiadają wiedzy na ten temat.

Organizatorzy

Poznał nas Dolny Śląsk!
W dniach 30-31.05.2008 r. na Ryn-

ku Głównym we Wrocławiu odbyła 
się impreza promocyjna pt. ”Dni Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego”. 
Powiat Goleniowski reprezentowali: 
Starosta-Tomasz Stanisławski; Wi-
cestarosta-Tomasz Kulinicz; Prze-
wodniczący Rady Powiatu-Witold 
Kaleczyc; Wiceburmistrz Nowo-
gardu-Artur Danilewski; Naczelnik 
Wydziału Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji Starostwa Powiatowego-
Jacek Łapaj; Dyrektor Wydziału 
Rozwoju Lokalnego, Promocji i 
Turystyki Urzędu Gminy i Miasta 
Goleniów-Monika Leńczuk-Janus; 
Kierownik WRLiF UM Nowogard-

Tobiasz Lubczyński oraz Elżbieta 
Nykiel i Joanna Kowal z Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych S.A w 
Nowogardzie; Maria Śmieszchała i 
Magdalena Śledzińska ze Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie oraz 
Przemysław Sońtka-UM Nowogard. 
     Stoisko naszego powiatu było 
bardzo tłumnie oblegane przez 
mieszkańców Wrocławia i nie tylko. 
Największym zainteresowaniem 
cieszyła się oferta turystyczna gmin 
powiatu goleniowskiego. Była to bar-
dzo udana impreza. Za rok będziemy 
promować nasz powiat prawdopo-
dobnie w Krakowie!

LMM

SP Strzelewo

Atrakcje dla dzieci
W dniu 28 maja 2008r. w SP w Strze-

lewie zorganizowano Dzień Sportu. 
Uczniowie klas 0-III wzięli udział w 
różnych konkurencjach sportowych i 
sprawnościowych, które przygotowały 
dla nich wychowawczynie: Krystyna 
Poreda, Małgorzata Burzyńska i Kata-
rzyna Obrębska. Wszystko nadzorował 
i zapisywał ksiądz Krzysztof socha-pro-
boszcz parafii Strzelewo. Dzieci rzucały 
kulkami do celu, skakały w dal z miej-
sca, biegały na 100 m., kręciły kołem 
Hula-Hop. Zabawy było co nie miara, 
zwłaszcza w momencie wyłaniania 
zwycięzcy Hula Hop. Uczennica Mar-
tyna Fedak pobiła rekord szkoły, który 
wynosi 10 minut. Najwięcej trudności 
sprawił im rzut do kosza i do celu.
W klasach starszych konkurencje dla 

uczniów zorganizował nauczyciel w-f 
pan Waldemar Kondraciuk. Uczniowie 
wzięli udział w grach zespołowych: pił-
ka ręczna i siatkowa, biegi na krótkim i 
długim dystansie, skok w dal. Ucznio-
wie musieli wykazać się również wie-
dzą sportową.
Najbardziej jednak dzieci z całej szko-

ły cieszyły się z nagród, które otrzy-
mywały za zwycięstwo. Były to piłki, 
skakanki, maskotki, słodycze i przybo-
ry szkolne. Każdy uczestnik otrzymał 
lizaka, cukierki, loda i rozkoszował się 

upieczoną przy wspólnym ognisku kieł-
baską. Wszystkie atrakcje dnia zapew-
nili dzieciom SPONSORZY, na których 
zawsze możemy liczyć: p. Magdalena 
Grzelak, P. Dorota Szyłko, p. Henryk 
Grygowski, Państwo Sachryń firma 
„Lodos”, Piekarnia Karsk. WSZYST-
KIM SPONSOROM SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY!
Kolejną atrakcją w naszej szkole na 

Dzień Dziecka był zorganizowany 
wyjazd dla klas 0-III do Szczecina 
na przedstawienie teatralne pt. „Syn 
Gwiazdy” do Teatru Lalek „Pleciuga”.
To pouczające i wzruszające przedsta-
wienie nauczyło naszych milusińskich 
szanować i kochać rodziców. Niejedna 
łezka zakręciła się w oku... po drodze 
wstąpiliśmy na małe „co nieco” do 
Mc Donalda. Uczniowie skorzystali 
również ze zjeźdżalni, która sprawiła 
im wielką frajdę. W wycieczce wzięło 
udział 49 uczniów i 4 opiekunów. Bar-
dzo dziękujemy sponsorom za tak miło, 
kulturalnie i radośnie spędzony Dzień 
Dziecka. Wyjazd naszym  dzieciom 
ufundowali niezawodni SPONSORZY: 
Wójt Gminy Osina, Nadleśnictwo No-
wogard, P. Stanisław Ciechanowski i 
Rada Rodziców. SPONSOROM SER-
DECZNIE DZIĘKUJEMY!

Inf.własna

Uwaga młodzi wędkarze!
Koło Miejsko-Gminne PZW  

organizuje 
w dniu 15.06.2008 r. 

zawody wędkarskie spławikowe 
dla dzieci i młodzieży do lat 16-tu.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 12.06.2008 r.

Zbiórka w dniu zawodów 
o godz. 9.00 koło „Neptuna”.

Zarząd Koła

REKLAMA
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Dzień Dziecka 
w Dąbrowie

W dniu 01.06.2008 w Dąbrowie 
Nowogardzkiej Rada Sołecka oraz 
Stowarzyszenie Mieszkańców Dą-
browy „DĄB” zorganizowały  Dzień 
Dziecka dla dzieci z całego sołectwa. 
Imprezę rozpoczęliśmy lodami dla 
ochłody. Przeprowadzono dużo kon-
kursów z nagrodami. We wszystkich 
konkursach nie było przegranych, 
każdy otrzymał nagrodę.  Przez cały 
dzień dopisywała wspaniała  pogoda. 
Dodatkową atrakcją dla dzieci była 
przejażdżka na super motorach oraz 
wykonanie tatuaży zmywalnych. 
Imprezę zakończono pieczeniem 
kiełbasek. Przez cały dzień sprzeda-
wano prace wykonane przez dzieci, 
zebrane pieniądze przeznaczono na 

kolejne imprezy dla dzieci. W orga-
nizację dnia dziecka zaangażowały 
się mamy dzieci 

m. in. Panie: Łuczak Renia , Wdow-
czyk Ula, Bujalska Beata, Trzeciak 
Agata, Zwierzak Michalina, Trzeciak 
Emila, Krystkiewicz Aneta. 

Serdeczne podziękowania kieru-
jemy do sponsorów, którzy pomogli 
w organizacji imprezy: Dyskontu 
spożywczego NETTO, Masarni Krze-
mienna  Krzysztofa Kowalczyka, Pie-
karni Karsk, Burmistrza Nowogardu, 
oraz do osób prywatnych : Jacka 
Florkowskiego, Mirosława Latusza i  
Hanny Kozaneckiej 

                                                            
                                                     Sołtys

W kinie „Orzeł” 

CONTROL
Biograficzny dramat muzyczny  –  121’

06.06.2008 godz. 19.00
07.06.2008 godz. 19.00
08.06.2008 godz. 19.00

V edycja rozstrzygnięta

Poznajemy 
Parki Narodowe
 W ramach Tygodnia Ekologicznego, w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła 

się V już edycja miejsko- gminnego konkursu dla klas IV-VI pod hasłem 
PARKI NARODOWE POLSKI, organizowanego corocznie przez nauczy-
cielki przyrody tej szkoły- panie Agnieszkę Białczak i Bogumiłę Olejnik. 
W tym roku tematyka konkursu dotyczyła Ojcowskiego i Biebrzańskiego 
Parku Narodowego.

Celem konkursu było populary-
zowanie wiedzy na temat ochrony 
przyrody Polski, poznanie najcen-
niejszych przyrodniczo obszarów 
kraju oraz bogactwa roślin i zwie-
rząt, a także odkrywanie zachowa-
nych pamiątek historii i kultury tych 
obszarów. Do udziału w konkursie 
przystąpiło 8 Szkół Podstawowych: z 
Błotna, Długołęki, Strzelewa, Wierz-
bięcina, Żabowa, Orzechowa, SP nr 1 
oraz  SP nr 3.  Trzyosobowe zespoły 
reprezentujące poszczególne szkoły 
rozwiązywały test pisemny, zadania 
otwarte, dotyczące m.in. rozpozna-
wania widocznej na przeźroczach 
przyrody ożywionej i nieożywionej 
czy parku narodowego po krótkiej 
charakterystyce, a także  krzyżówkę. 

Największą ilość punktów i tym 
samym I miejsce zdobyła Szkoła 
Podstawowa   nr 3, II miejsce Szkoła 
Podstawowa z Długołęki, a III miej-

sce Szkoła PodstawowazOrzechowa. 
Należy podkreślić, iż wszystkie 

drużyny wykazały się ogromną 
wiedzą  i znajomością tematu, za 
co przede wszystkim należy po-
dziękować opiekunom- paniom : B. 
Piotrowskiej, E. Płusa, E. Rapie, D. 
Marynowskiej, J. Przybylskiej, R. 
Rucińskiej oraz I. Pędziwiatr.

  Organizatorzy
P.S.
Serdeczne podziękowania prag-

niemy złożyć Radzie Rodziców przy 
SP 3, panu P. Sońtko z Wydziału 
Promocji w Nowogardzie oraz J. 
Kosmalskiej za ufundowanie oraz 
pomoc w zdobyciu  nagród i upo-
minków dla wszystkich uczestników 
konkursu. Osobne podziękowania 
należą się pani Ewie Kasprzyk, która 
ufundowała napoje i smaczny poczę-
stunek dla uczestników konkursu.

Jubileusz Fundacji 
Talent Promocja Postęp.

Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości „Profit”, jako kontynuator, 
założonego w 1997 roku

Inkubatora Przedsiębiorczości, 
działa w Nowogardzie już od 11 lat. 
Wszystkie projekty zrealizowane w 
tym miejscu, powstały dzięki pracy 
wielu samorządowców, społeczników 
lokalnych ale w oparciu o potencjał 
organizacyjny i merytoryczny Fun-
dacji Talent Promocja Postęp. To 
właśnie Fundacja dała impuls do 
działań inicjujących rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw w gminie 
Nowogard, wspierała młodych ludzi, 

rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą, wpływając w ten sposób 
na poprawę sytuacji na lokalnym ryn-
ku pracy. Już 15 lat Fundacja Talent 
Promocja Postęp działa aktywnie na 
terenie całego regionu zachodniopo-
morskiego.Jest to niewątpliwie okazja 
do podsumowań. 

Uroczystości XV – lecia Fundacji 
odbędą się 13 czerwca 2008 roku o 
godz.12.00, w sali Anny Jagiellonki 
Zamku Książąt Pomorskich.

Z poważaniem 
Elżbieta Bitner

Dyrektor Centrum

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

Tel. 091 39 22 165

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128 ram
Dysk:      120 Gb 40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

Tel. 0 781 085 520

REKLAMA REKLAMA
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Glicko „wczoraj”

WITAMY WŚRÓD NAS...

 Witamy wśród nas...

Syn Marzeny Poleszak 
ur. 29.05.08 z Polic

Syn Szczypta-Kaliciak 
ur. 29.05.08 z Polic

Córka Diany Kapusta 
ur. 29.05.08 z Upadły

Córka Barbary Biniek 
ur. 31.05.08 z Jarchlina

Syn Danuty Maksylewicz 
ur. 1.06.08 ze Słajsina

Córka Karoliny i Adama 
ur. 30.05.08 z Kulic

Syn Magdaleny Kiziuk 
ur. 30.05.08 z Dobrej

Córka Alicji Balasińskiej 
ur. 1.06.08 z Węgorza

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
2 dzieci

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców

Laura Bołdyńska vel Dobrska
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Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zawiadamia wszystkich emerytów i rencistów 
uprawnionych o organizowanych imprezach w najbliższym czasie.
Maj – w dniu 28.05.2008 r. spotkanie integracyjne nad jeziorem 

(Promenada przy „domkach”). Udział własny 5 zł, poczęstu-
nek grochówka z wkładką.

Czerwiec – w dniu 3.06.2008 r. wycieczka do Kołobrzegu. Udział 
własny 15 zł od osoby (obiad zapewniony).

Lipiec – 13.07.2008 r. wycieczka – Lublin – Kazimierz Dolny i oko-
lice, powrót 18.07.2008 r. Odpłatność 260 zł od osoby.

Chętnych zapraszamy o zgłaszanie się do zarządu we wtorki od godz. 
11.00 do 13.00 oraz pod numerem tel. 091 39 21 830, 0601 750 697.

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

• duży wybór, szeroki asortyment
• wysoka jakość opału
• atrakcyjne ceny
• koks, węgiel, miał i węgiel brunatny

DOWÓZ GRATIS POWYŻEJ 2 TON

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU

Płoty, ul. Jagiellonów 9
Tel. 0691 632 354

Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie filia w Nowogardzie 
INFORMUJE

że w dniach 13 i 14 czerwca 2008 r. (piątek i sobota) odbędą się przesłu-
chania kandydatów do Szkoły Muzycznej. Wszystkich zainteresowanych 

prosi się o składanie podań w sekretariacie Szkoły Muzycznej w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 9 (III piętro w budynku po b. Hotelu Cisy). 

Tel. 664 809 155 lub 091 418 26 25.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Cisy” w Nowogardzie

 przystępuje do  budowy budynku 
mieszkalnego 32 rodzinnego 

w Nowogardzie na osiedlu Gryfitów.
• Przewidziana struktura miesz-

kań 1 i 2 pokojowe.
• Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy X 2008r.
- zakończenie budowy X 2009r. 

O wyborze lokalu decyduje 
kolejność zawarcia umowy. 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w biurze Spółdzielni 
przy ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a 
lub telefonicznie 091 39 25 261.

70-777 Szczecin,
ul. A. Struga 31b

tel. 091 464 48 80 fax. 091 464 48 79
www.opelkozlowski.pl 

72-200 Nowogard,
ul. 3 Maja 27a
tel. 091 39 25 600 fax. 091 39 25 601
www.opelkozlowski.pl 

Tylko teraz niezawodna Astra Classic z ABS-em, 2 poduszkami powietrznymi, 
wspomaganiem kierownicy i silnikiem o mocy 90 KM w tak rewelacyjnej cenie. 

Takiej okazji nie wolno przegapić.

Zużycie paliwa: Astra Classic II 1,4 - 6,3/100km, emisja CO, 151g/km (wg dyrektywy 1999/100/EC, cykl mieszany). Informacje na 
temat złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu są dostępne pod adresem internetowym: www.opel.com.pl

Regulamin konkursu dostępny w punktach sprzedaży

DOWÓZ 
PIZZY
Tel. 091 39 26 913
Tel. 091 39 20 750
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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.

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

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

zatrudni od 01.09.2008r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki. 

Podania należy składać w sekretariacie szkoły 
ul. Poniatowskiego 21, tel. 091 39 21 162.

Zatrudnię kierowcę 
– akwizytora

do handlu hurtowego 
z dużą chęcią do pracy.

Uczciwy, dobry zarobek.
Tel. 607 408 489
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię garaż w pobliżu ul. Armii 

Krajowej 51. Tel. 077 461 00 44, 
605 670 643.

• Sprzedam – stodoła murowana. 
Karsk 35 A.

• Sprzedam lub zamienię na dwupoko-
jowe w Nowogardzie mieszkanie 100 
m kw w Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• Pilnie kupię mieszkanie 2 pokojowe, 
parter lub I piętro, płatne gotówką. 
Tel. 508 052 570, 091 39 14 198.

• Kawalerkę własnościową w centrum 
sprzedam, 31 m kw, trzecie piętro. 
609 649 964.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Kupię kawalerkę – najlepiej parter, 
w Nowogardzie. Tel. 091 39 22 558, 
0506 999 902.

• Sprzedam mieszkanie, 40 m kw, 2 
pokojowe z pomieszczeniem gospo-
darczym. Tel. 607 399 750.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, II 
piętro, własnościowe, czynsz ok. 100 
zł, c.o. gazowe, 165 tys. do negocjacji. 
Tel. 691 655 420.

• Posiadam lokal do wynajęcia 70 m 
kw. 606 703 451.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami let-
nimi fulda 205 55 R 15 w bdb stanie 
do mercedesa E - klasse, W - 124, 
190, cena 650 zł komplet, tel: 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowa-
ny, książka serwisowa, zadbany, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowe-
go. Nowe tarcze i klocki hamulcowe 
przód i tył, wymieniony kompletny 
rozrząd, olej, filtry (kabinowy, oleju 
powietrza), płyn hamulcowy i chłod-
niczy, przegląd klimatyzacji, alufel-
gi 16” + nowe opony letnie,. Cena 
49 800 zł do uzgodnienia, tel: 0605 
522 340.

• Sprzedam Peugeot 306, kombi, poj. 
1,4, benzyna, 2000 r., czerwony, 
cena 13 500 zł do uzgodnienia. Tel. 
601 240 025.

• Sprzedam motocykl nowy mini cros 
dla dziecka 5 lat, cena 600 zł. Tel. 
602 348 926.

• Sprzedam golfa III, rok 1993, na czę-
ści lub w całości. Tel. 608 196 873.

• Sprzedam tanio Audi 100, 1991 r., 2,3 
benzyna. Tel. 607 408 489.

• Sprzedam Daewoo Matiz 0,8 l, 1999 
r., przebieg 85 tys., garażowany, 1 
właściciel, cena ok. 7 tys. zł do uzgod-
nienia. Tel. 697 412 804.

• Sprzedam Mercedes 124 na części. 
667 146 793.

• Sprzedam Forda Transita, 1997 r., i 
motopompę. Tel. 665 335 914.

• Sprzedam Toyota Yaris, 1,3 VVT-i, 
2003 r., przebieg 56 tys., serwisowa-
ny. Tel. 602 765 203.

• Sprzedam Peugeota 307, 2002 r., poj. 
2,0 HDI. Tel. 889 430 871.

ROLNICTWO  
• Sprzedam 2,5 letnią klacz. Otręby. 

Tel. 606 627 663.
• Sprzedam maszynę stolarską heb-

larkę z piłą i silnik 10 kW na wózku 
z włącznikiem dwubiegowym. Tel. 
507 465 448.

• Sprzedam gołębie – pawiki i garła-
cze. Tel. 667 353 993.

• Punkt kopulacyjny, jazda konna i 
wożenie bryczką na śluby. 607 73 98 
66.

• Kupię cielaka byczka. Tel. 091 39 
18 307.

• Sprzedam ogra 1,4 roku. 0785 
528 362.

• Sprzedam dwie klacze. 091 39 180 
65.

• Zapraszamy do zbioru truskawek w 
Olchowie. Tel. 693 344 778.

• Sprzedam ładowacz cyklop. 
607 109 282.

• Sprzedam pisklęta przepiórki japoń-
skiej i perlic oraz jaja przepiórcze. 
091 39 25 548, 0508 340 300.

• Sprzedam Ursus 1604, pług PHX, 
mieszalnik pasz 1000 kg. Tel. 
693 344 667.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Usługi budowalne, remonty, wykoń-

czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowane, stawianie 
ścian płyty kartonowe, ocieplanie 
poddaszy, panele, itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: 

wykop pod fundamenty, kable, itp. 
Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 079 02 
43 575.

• Zespół muzyczny ACORD opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
511 171 846, 518 097 091.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. 
Ul. Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi transportowe, przeprowadzki. 
511 923 692.

• Naprawa okien i drzwi poreklama-
cyjnych. Tel. 505 801 778.

• Produkcja i naprawa plandek sa-
mochodowych. Tel. 091 39 20 303.

• Tynki maszynowo – gipsowe. 
500 475 311.

• Usługi remontowo – budowlane, wy-
kończeniówka. Tel. 607 994 798.

• Usługi ogólnobudowlane – szpach-
lowanie, malowanie, panele ścienne i 
podłogowe, wymiana instalacji elek-
trycznej, regipsy, podwieszane sufity, 
itp. Tel. 519 861 186.

• Usługi ogólnobudowlane – malo-
wanie, szpachlowanie, tapetowanie, 
murowanie, tynkowanie, kafelkowa-
nie, regipsy, panele podłogowe, itp. 
Tel. 880 690 659.

• Drobny remont, montaz paneli pod-
łowgowych, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, itp. 663 349 080.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-

dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa Zachodnia. 071 385 20 
18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodarczej. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Elektryka z doświadczeniem w za-
wodzie zatrudnię na dobrych warun-
kach. Tel. 696 757 393.

• Zatrudnię blacharza samochodowe-
go. Tel. 091 39 20 303, 605 276 271.

• Zatrudnię pracowników do docie-
pleń. Tel. 782 860 130.

• Zatrudnię do pracy przy docieple-
niach. Tel. 664 189 336.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kon-
takt 0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Praca sezonowa przy zbiorze tru-
skawek w Nowogardzie. Tel. 091 39 
23 689, 509 86 17 41.

• Zatrudnię na budowę. Tel. 
608 817 214.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
606 685 239.

• Zatrudnię stolarza od zaraz. Tel. 
609 307 208.

• Zatrudnię sprzedawcę, barmankę, 
recepcjonistkę. Tel. 0602 474 266.

• Zatrudnię do pracy w ciastkarni. 
Tel. 091 39 21 986.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ), DRZWI POKOJOWE 2 SZT.
BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE DO 
MIESZKANIA W BLOKU - CENA 
30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z myszką 
bezprzewodową (kolor czarny), fir-
my NGS z wyświetlaczem, cena 180 
zł, tel: 0605 522 340, nowa na gwa-
rancji, nieużywana.

• Sprzedam grzejniki żeliwne 97 że-
berek. 091 39 20 307.

• Owczarki niemieckie szczenięta, ta-
nio sprzedam. Tel. 601 75 94 65.

• Sprzedam tanio piec do centralne-
go ogrzewania. 506 073 456.

• Sprzedam rowery – męski koła 28 
cali, dziecinny koła 24 cali, choper 
wersja amerykańska – tanie, stan ide-
alny. 663 600 601.

• Sprzedam tanio akwarium 84 litrowe 
z całym wyposażeniem i z rybami. 
Tel. 604 923 333.

• Sprzedam przepływowy gazowy 
grzejnik wody Junkers, 2003 r., 550 
zł. Tel. 600 051 961.

• Poszukuję miejsca przy głównych 
drogach w celu umieszczenia tablic 
reklamowych z własną konstrukcją. 
Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam niedrogo lodówkę wi-
trynę, krajalnicę profesjonal-
ną oraz wagę elektroniczną. Tel. 
667 312 369.

• Kupię kuchnię asfaltową używaną. 
Tel. 091 39 20 608.

• Sprzedam szczenięta dwumiesięcz-
ne rasy foksterier. Tel. 606 360 265, 
691 358 928.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwarium 
w kolorze czarnym 81x33x64 cm plus 
drobne wyposażenie: filtr, grzałkę, 
korzenie ozdobne. Cena 500 zł. Tele-
fon – 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do 
drukarki Lexmark (nowy) cena 60 zł, 
tel 0605 522 340.
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WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL

375

12,000
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 23

Poprawne roziazania krzyżówki nr 22 – DZIEŃ POCIECH – nadesłali:
Bogumiła Czupryńska, Józef Dobrowolski (Dąbrowa), Szczepan Falaciński, Andrzej Czarnowski 

(Osowo), Władysława Kubisz, Bogumiła Urtnowska (Kulice), Halina Stefańska, Maria Gortat (Czer-
mnica), Agata Kochelska (Błotno), Jerzy Siedlecki, Natalia Chruściel, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Józef Górzyński, Stanisława Pokorska.

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Bogumiła Czupryńska,
- Natalia Chruściel,
- Szczepan Falaciński.

Gratulujemy! 

Teoretycznie

Gdy ktoś ma do pracy chęć,
I sprawne dłonie,
Ten nigdy nie klepnie biedy,
I w długach nie tonie.

Praktycznie

Gdzie przyświeca wizja
Łatwych, wielkich zysków,
Wystarczy być uczciwym,
By utracić wszystko.

Kiepski bilans

Dobiegniesz, człeku, późnego wieku,
Ścieląc za sobą szlak rozczarowań,
I nie oczekuj, mały człowieku
Że trochę złudzeń zdołasz zachować.
Stu Mikołajów w sklepie zobaczysz,
Trzy dobre wróżki zlękną się biedy
Muszkieterowie i wódz Apaczy
Odejdą w realistyczny niebyt.
Przetrzymasz czyśćce, 
nie znajdziesz rajów,
Zdradzi ostatni, co zwał cię bratem,
Marce i grudnie będą miast majów
Ktoś zgarnie zyski z twojej krucjaty.
Ceniony mentor maskę utraci
I ujdzie z matni, w którą cię wplątał,
A twój dorobek wiedzy i pracy
Zdewaluują bankowe konta.
Za serca chłodne i duszę pustą,
Dasz letni romans w miejsce miłości,
Aż w końcu stwierdzisz, 
spojrzawszy w lustro,
Że nie przynosi starość mądrości.

Pod Wawelem

Król znów ogłosił miastom i wioskom,
- przeznaczyć trzeba dziewic w ofierze!
Dziś władca myślałby o tym z troską.
Dziewice? Skąd się je teraz bierze?
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 05.06.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW,

 FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Prezenter handlowy
4. Robotnik budowlany
5. Sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. Kosmetyczka
8.  Cukiernik
9.  Stolarz, pomocnik stolarza
10.  z-ca kierownika magazynu
11.  Mechanik , elektryk
12.  Barman/ka, kelner/ka, 
13. spawacz – ślusarz
14.  Kierowca skutera – dowóz pizzy 
15.    Kierowca C+E
16.  Robotnik lesny
17. Dekarz
18.  Obsługa sprzętu fitness
19.  Kierownik magazynu, sekretarka 
20.  Wizażysta – stylista
21. Kierowca „C”-magazynier
22. Prac.gospodarczy-konserwator  

(gr.inwal.)

OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E   ( Gryfice ), ( Go-
leniów ) ( Szczecin )

2. Drobiarz – pakowacz ( Goleniów )
3. Spedytor (Gryfice)
4.  Kierowca „c” (Dobra)
5. Pracownik przetwórstwa rybnego 

(Szczecin)
 SZKOLENIE

 1.Stolarz meblowy
         
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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V liga juniorów: 

Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany 0:1 (0:0)

Pechowe pożegnanie Mordzaka
Pomorzanin: Frąckowiak – Pio-

trowicz, Mordzak, A. Żywica, D. 
Żywica, Ogiewa, Langner, Po-
zierak, Sobczak, Bajerski, Idziak. 
W ostatnim meczu na własnym boi-
sku V ligowi juniorzy grali z jednym 
z czołowych zespołów rozgrywek, 
Stalą Lipiany. Spotkanie zakończyło 
się porażką, ale można mówić o 
sporym pechu.

Pierwsza połowa z lekkim wskaza-
niem na gości. W 20. minucie pro-
stopadłym podaniem uruchomiony 
został napastnik Stali, ale Mordzak 
wślizgiem zażegnuje niebezpieczeń-
stwo. Dziesięć minut później po złym 
wykopie naszego bramkarza, piłkę 
przejął pomocnik gości, strzelił na 
pustą bramkę, ale na nasze szczęście 
Frąckowiak w porę wrócił i sparował 
strzał. Od początku drugiej połowy 
zdecydowanie zaatakowali goście, 

jednak nie byli w stanie stworzyć 
sobie klarownej sytuacji do strzelenia 
bramki. Po tym naporze do głosu 
zaczął dochodzić Pomorzanin. W 
70. minucie Sobczak minął trzech 
rywali, znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem, ale uderzył 
niecelnie. Dwie minuty później 
dośrodkowanie Sobczaka przejmuje 
Langner, mija bramkarza, lecz piłka 
skoczyła na nierówności i przeleciała 
nad bramką. Decydująca okazał się 
88. minuta. Z rzutu rożnego zawod-
nik gości posyła piłkę na trzeci metr. 
Po nieporozumieniu Frąckowiaka 
z Mordzakiem, piłka trafia w plecy 
tego ostatniego i wpada do bramki. 
Warto wspomnieć, że w ten pechowy 
sposób nasz obrońca pożegnał się z 
młodzieżowymi rozgrywkami, gdyż 
w tym sezonie kończy wiek juniora.

Andrzej Garguliński

Trójka szósta 
w Poznaniu

W miniony weekend w Poznaniu odbył się wielki turniej koszykówki 
dziewcząt i chłopców klas IV. W turnieju tym zespół prowadzony przez 
trenera Łukasza Podemskiego zajął szóste miejsce. 

Pierwszą fazę grupową nasz zespół 
ukończył na drugim miejscu wygry-
wając z TK Głowno 2007 33:5 i SP 7 
Poznań 31:18. Lepsze okazały się tylko 
zawodniczki MUKS I Poznań, które 
wygrały 45:22. W grupie półfinałowej 
było znacznie gorzej. UKS Trójka 
odnotowała trzy porażki z TROPS 
Kartuzy 40:14, Delfinem Kłedzko 
30:26 i Olimpijczykiem Ostrów Wlkp. 
25:19 i w kolejnej fazie mógł walczyć 
o miejsca 5-8. W pierwszym meczu 
tej fazy Trójka Nowogard pokonała 
swoją imienniczkę z Żyrardowa 
29:11 i w ostatnim meczu rywalizo-
wała o piąte miejsce Olimpijczykiem 
Ostrów Wlkp. Rywalki po raz kolejny 
okazał się lepsze wygrywając 16:11 i 
podopieczne Łukasza POdemskiego 
musiał zadowolić się szóstą lokatą 
w końcowej klasyfikacji. Biorąc pod 
uwagę fakt, że zespoły z pierwszych 
lokat to klasy sportowe mające 8 
– 10 godzin lekcyjnych wychowania 
fizycznego w tygodniu, to jest to bar-
dzo dobry wynik. 

Turniej wygrał KS JAG-FBG Sos-
nowiec przez MUKS I Poznań

„W meczach półfinałowych prze-
graliśmy 19: 25 z Ostrowem Wlkp. 26 
:30 z Kłeckiem więc nie dzieli nas od 
nich jakaś przepaść. Zespół jest dobry, 
chętny do pracy, więc wszystko przed 

nami. Od nowego sezonu mamy no-
wego sponsora więc liczymy na coraz 
lepsze wyniki.” – mówi kierownik 
zespołu Rafał Rożek.

Zespół wystąpił w składzie : Lelow-
ska Justyna, Kosior Oliwia, Szydłow-
ska Zuzia, Wieczorkiewicz Marika 
( dziewczynki z SP-1 Nowogard ), 
Korpa Karolina, Wilińska Hania, 
Wasiak Patrycja, Bartnicka Patrycja 
(dziewczynki z SP-2 Nowogard ), 
Andrysiak Laura, Dolot Laura, Sa-
rzyńska Agnieszka (dziewczynki z 
SP-3 Nowogard ) oraz Sylwia Langner 
ucząca się w SP Strzelewo. Trenerem 
zespołu jest Łukasz Podemski a kie-
rownikiem Rafał Rożek

1. KS JAS-FBG Sosnowiec
2. MUKS I Poznań
3. UKS TROPS Kartuzy
4. UKS DELFIN Kłecko
5. UKS OLIMPIJCZYK 
    Ostrów Wlkp.
6. UKS TRÓJKA Nowogard
7. MKS ORZEŁ Polkowice
8. UKS TRÓJKA Żyrardów
9. SP 7 Poznań
10. TK Głowno 2007
11. UKS DWÓJKA Stęszew
12. SP 65 Poznań
13. UKS BASKET Ostrów Wlkp.

Andrzej Garguliński

Na koniec z Arkonią 
W najbliższą sobotę zakończy się 

sezon 2007/2008 piłkarskiej V ligi. 
Pomorzanin z rozgrywkami pożegna 
się meczem w Szczecinie z Arkonią. 
Patrząc na pozycje obu zespołów w 
ligowej tabeli można odnieść wrażenie, 
że to zespoły tej samej klasy. Pomo-
rzanin jest 16 a Arkonia 14. Tyle, że 
różnica punktów między nimi to aż 
22. Arkonia ostatnio gra w kratkę. W 
ostatnich pięciu meczach odniosła dwa 
zwycięstwa, dwie porażki i jeden remis. 
Jesienią mecz obu zespołów zakończył 
się wygraną Szczecinian 3:1.

Początek meczu o godzinie 16.00
Warto też wspomnieć o terminarzu, 

który sprawił, ze w ostatniej kolejce 
zmierzą się dwa najlepsze zespoły V ligi. 
Hutnik Szczecin będzie podejmował u 
siebie wicelidera z Wolina. Vineta ma 
dwa punkty straty, wiec tylko zwycię-
stwo zapewni im tytuł mistrza V ligi.

sobota: 16:00 Stal Lipiany - GKS 
Mierzyn, 16:00 Hutnik Szczecin - Vi-
neta Wolin, 16:00 Mieszko Mieszkowice 
- Polonia Płoty, 16:00 Świt Szczecin 
- Sparta Gryfice, 16:00 Odra Chojna 
- Kłos Pełczyce, 16:00 Piast Chociwel 
- Kluczevia Stargard, 16:00 KP Police 
II - Orzeł Trzcińsko-Zdrój.

Andrzej Garguliński

Grand Prix raz jeszcze!
Organizatorzy wyścigu kolarskiego 

o Puchar Burmistrza Nowogardu 
pragną uzupełnić listę osób i firm, 
które w wydatny sposób przyczyniły 
się do podniesienia poziomu i rangi 
imprezy i podziękować : Firmie 

REM i Antoniemu Bielidzie, Firmie 
BUDMAT panów Cedry i Szulejko, 
nowej Firmie URBI-PAK oraz panom 
Wiesławowi Pietruszewskiemu i Zbi-
gniewowi Szkołudzie za samochodo-
we pilotowanie zawodników.

Turniej piłkarski 
w „Dwójce”

Na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się międzyszkolny turniej piłki 
nożnej. Wygrali gospodarze czyli UKS „Dwójka”.

W turnieju wystartowało sześć 
zespołów, które zostały podzielone 
na dwie grupy. Ostatecznie wygrali 
gospodarze pokonując w finale SP 
Długołęka. Dalej uplasowali się SP 
1, SP 4, SP 3 i SP Strzelewo. Podczas 
wręczenia nagród prezesi nowo-
gardzkiej firmy „Elmar” Jarosław 
Koladyński i Wiesław Brzeziński 
podarowali UKS „Dwójce” komplet 
strojów piłkarskich. 

Prezes klubu przy tej okazji pod-
sumował mijający rok szkolny. Jego 
podopieczni po eliminacjach miejsko 
– gminnych występowali w czterech 
finałach powiatowych (biegi przełajo-
we, unihokej, koszykówka i czwórbój 

lekkoatletyczny). UKS był także orga-
nizatorem kilku halowych turniejów 
piłkarskich. Najlepszym sportowcem 
roku szkolnego 2007/2008 został Se-
bastian Studmian, a zespół najczęściej 
reprezentowali Szymon Wojciechow-
ski, Jakub Wojciechowski, Karol 
Tomicki, Jordan Zaborski i Mateusz 
Pabisiak. Grzegorz Górczewski po-
dziękował wszystkim firmom i in-
stytucjom wspierającym działalność 
klubu, w szczególności Uzrąd Miesjki 
w Nowogardzie, firmy Grabowscy, 
Sikalafon, Sklep sportowy Magda 
Kubicka, PUH „Ewa Kasprzyk” i 
PUWiS Nowogard.

Andrzej Garguliński

Prezes firmy „Elmar” Jarosław Koladyński przekazuje komplet strojów.
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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•

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: 
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy magazynowej.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.
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Mandaty 
za 300 tys. zł

czytaj na s. 2

Poetycko, liter-
acko, teatralnie 
i… śpiewająco

czytaj na s. 4

REKLAMA REKLAMA

Sklep motoryzacyjny
zatrudni na stanowisko

Kierownika sklepu
wymagania: prawo jazdy kat.
B, mile widziane doświadczenie
Tel. 601 528 181, Tel. 601 200 133

Informujemy, że   

12 czerwca 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

REKLAMA

UWAGA! UWAGA! 
W związku z okresowym spraw-

dzeniem Systemu Ostrzegania i 
Alarmowania Ludności, w dniach 
12 i 13 czerwca 2008 roku, w go-
dzinach przedpołudniowych mogą 
być włączone syreny alarmowe na 
obszarze miasta Nowogard,  na cza-
sokres od 5 sekund do 1 minuty.

Burmistrz Nowogardu

foto J. Korneluk

czytaj na s. 3, 4
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KALENDARIUM
10 CZERWACA
Imieniny:  Amancjusz, Amata, 
Apollo, Asteriusz, Aureliusz, 
Bogumił, Bogumiła, Cecylia, 
Diana, Edgar, Henryk, Jan, 
Maksym, Małgorzata, Mauryn, 
Onufry i Tymoteusz.
Dzień Elektryka 
• 1935 - Powstał ruch Anoni-
mowych Alkoholików. 
• 1940 - II wojna światowa: 
Włochy wypowiedziały wojnę 
Francji i Wielkiej Brytanii.
• 1940 - II wojna światowa: 
skapitulowały wojska nor-
weskie.

11 CZERWACA
Imieniny:  Anastazy, Barnaba, 
Feliks, Fortunat, Flora, Jan, 
Paula, Paryzjusz, Radomił, Ra-
domiła, Teodozja i Witomysł.
• 1987- Jan Paweł II odwiedził 
Szczecin - Bazylikę archi-
katedralną pw. św. Jakuba 
Apostoła Mniejszego i Plac 
Jasne Błonia im. Jana Pawła 
II w Szczecinie oraz Gdynię 
- Skwer Kościuszki.
• 1742 - Maria Teresa Habs-
burg i Fryderyk II Wielki pod-
pisali pokój we Wrocławiu, 
kończący I wojnę śląską.

12 CZERWACA
Imieniny: Antoni, Antonina, 
Bazylides, Bernard, Bolesław, 
Celestyna, Czesław, Czesława, 
Cyryn, Cyryna, Gwido, Gwi-
don, Jan, Janina, Jarogniew, 
Jarogniewa, Kacper, Kasper, 
Kazimierz, Leon, Leona, Mie-
czysław, Mieczysława, Nabor, 
Nabur, Narcyz, Nazariusz, 
Nazary, Olimpiusz, Onufry, 
Placyd, Przybyrad, Stefan, 
Władysław, Władysława, Wło-
dzimierz, Wyszemir.
•  Polska - Święto Biura 
Ochrony Rządu     
• 1822 - tragiczny pożar Wo-
dzisławia Śląskiego
• 1987 - Do Gdańska przybył 
papież Jan Paweł II. Spotkał 
się z młodzieżą na Westerplat-
te, z chorymi, inwalidami oraz 
lekarzami i pielęgniarkami – w 
bazylice Mariackiej, po czym 
złożył kwiaty pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców. 
Punktem kulminacyjnym wi-
zyty w Gdańsku była msza 
na Zaspie dla około miliona 
osób.
 • 2004 - Konsekrowano bazy-
likę Matki Bożej Licheńskiej w 
Licheniu Starym.

Kronika policyjna 

PODZIĘKOWANIA

Państwu Stanisławie i Tadeuszowi Wrona 
za chojne zasponsorowanie drużyny piłkarskiej oraz słodycze i 

nagrody dla dzieci z Miętna, 
Panu Wiesławowi Szczypior za słodycze, 

Firmie Poldanor, 
Paniom Barbarze Król, Małgorzacie Litwin, 

Annie Biernackiej, Marzenie Piesyk 
oraz burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie 

za pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka w Miętnie 
gorące podziękowania 

składają 
mieszkańcy oraz sołtys Miętna

W poniedziałek z jednej z działek 
przy ulicy Armii Krajowej skradzio-
no kosiarkę spalinową. Właściciel 
ogródka oszacował swoje straty na 
400 zł.

W czwartek na ulicy 15 Lutego 
policjanci zatrzymali jadącego rowe-
rem Emiliana B. badanie alkomatem 
wykazało, że miał on wówczas w 
wydychanym powietrzu około 2,15 
promila alkoholu.

W sobotę zgłoszono uszkodzenie 
elewacji jednego z budynków z ulicy 
Wiejskiej. Właściciel oszacował swoje 
straty na 4,5 tys. zł. Wiele wskazuje, 
ze sprawcami tego czynu były dzieci 
rzucające w budynek kamieniami. 
Policja prosi o kontakt wszystkich, 
którzy mogliby cokolwiek wiedzieć 
na ten temat.

Około godziny 17.00 przy ulicy 
Ogrodowej nieznani sprawcy zrobili 
oryginalny „dowcip”. Mianowicie 

powiązali wycieraczki kilku samo-
chodów, poustawiali na nich pachołki 
i znaki drogowe uszkadzając przy 
okazji kilka z nich. W tym przypadku 
policja również prosi o pomoc ewen-
tualnych świadków zdarzenia.

W niedzielę jadący samochodem 
opel astra Zbigniew J. był sprawcą ko-
lizji, do której doszło  w miejscowości 
Kikorze. Mężczyzna sam ucierpiał 
na tyle, że został przewieziony do 
szpitala. Badanie alkomatem wyka-
zało, że był on nietrzeźwy. W wydy-
chanym powietrzu miał 1,3 promila 
alkoholu.

Kolejny nietrzeźwy kierowca został 
zatrzymany przy ulicy Bankowej tuż 
przed północą. Stanisław S. jadąc po-
lonezem miał 2,56 promila alkoholu. 
Został zatrzymany i odpowie za swój 
czyn w trybie przyspieszonym.

ag

Dozór dla 
sprawcy 

Prokuratura Rejonowa w Gole-
niowie zastosowała dozór policyjny 
wobec 21-letniego Patryka K. Przed-
stawiono mu zarzuty spowodowania 
wypadku drogowego, w którym 
zginął 23-letni mężczyzna. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności do 
lat 12.

Mandaty za 
300 tys. zł

Od czterech miesięcy policjanci 
dysponują nowym radiowozem 
wyposażonym w nowoczesny radar. 
Przez ten czas nałożyli mandaty na 
łączną sumę 300 tys. zł.

Do zdarzenia doszło w minioną 
niedzielę 1 czerwca około godziny 
1 w nocy na drodze Olchowo-Wy-
szomierz. Kierujący volkswagenem 
golfem Patryk K. na prostym odcinku 
drogi stracił panowanie nad pojaz-
dem, zjechał na pobocze i dachował. 
W wyniku wypadku śmierć na miej-
scu poniósł pasażer 23-letni mężczy-
zna. Badanie alkomatem wykazało, 
że kierowca miał w wydychanym 
powietrzu 1,2 promila alkoholu. 

Policja występowała z wnioskiem o 
zastosowanie aresztu tymczasowego 
w stosunku do podejrzanego. Pro-
kurator zdecydował o zastosowaniu 
dozoru.

ag

Samochód ten został zakupiony ze 
środków samorządu goleniowskiego i 
nowogardzkiego. Policjanci patrolują 
przede wszystkim drogi krajowe nr 
3 i 6. Pojawiają się także na terenie 
Goleniowa, Nowogardu i innych 
miejscowości powiatu. 

Do jednego z bardziej spektakular-
nych wyczynów zarejestrowanych wi-
deorejestratorem doszło na krajowej 
trójce w okolicy miejscowości Klini-
ska. Policjanci zatrzymali tam kierow-
cę citroena, który jechał z prędkością 
215 km/h. Dla przypomnienia: obo-
wiązująca tam maksymalna prędkość 
to 110 km/h. Kierowcę, 41-letniego 
Arkadiusza T., ukarano mandatem 
karnym w wysokości 500 zł oraz na-
łożono 10 punktów karnych.

Policjanci zapowiadają, że w najbliż-
szym czasie na drogach powiatu 
pojawią się również samochody wy-
posażone w wideorejestratory, będące 
na wyposażeniu sąsiednich komend 
policji. Ma to wydatnie pomóc w 
walce z piratami drogowymi.

ag

Sołtysi w Ratuszu   
W dniu 5 czerwca br., burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba odbył spotkanie z 

sołtysami sołectw gminy Nowogard. W spotkaniu udział wzięli: Zdzisław Czerwiński 
– Powiatowy Lekarz Weterynarii, Leszek Olech – Kierownik Oddziału Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Adam Opowicz – Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Nowogardzie oraz Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego: Zdzisław St. 
Bogdański – gospodarka nieruchomościami i Tadeusz Fiejdasz – gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska. W spotkaniu udział wzięli również radni powiatu Izby Rolni-
czej w Goleniowie - Roman Wierzbicki z Żabowa oraz Jan Ciechanowski z Orzechowa. 
     Omówione zostały zagadnienia z zakresu obowiązku zwalczania chorób Au-
jeszkyego u trzody chlewnej i bieżące sprawy z zakresu weterynarii oraz działania 
Agencji Restrukturyzacji wynikające z tegorocznych podtopień nieruchomości rolnych. 

     Burmistrz zapoznał soł-
tysów z działaniami gminy 
wynikające z Programu 
Odnowy Miejscowości a w 
szczególności urządzania w 
6 sołectwach placów zabaw. 
Poinformował, że rozpisał 
konkurs na szczeblu gminy, 
pod nazwą: „Dbaj o Swoje 
siedlisko bo to Twoje Śro-
dowisko”.

LMM
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Uwaga młodzi wędkarze!
Koło Miejsko-Gminne PZW  

organizuje 
w dniu 15.06.2008 r. 

zawody wędkarskie spławikowe 
dla dzieci i młodzieży do lat 16-tu.

Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 12.06.2008 r.

Zbiórka w dniu zawodów 
o godz. 9.00 koło „Neptuna”.

Zarząd Koła

REKLAMA

60 lat 
OSP Wyszomierz

W sobotę 7 czerwca odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia działania w 
Wyszomierzu Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody rozpoczęto polową mszą 
świętą, którą celebrował ksiądz Stanisław Budziło proboszcz parafii Długo-
łęka, a wzięli w niej udział zaproszeni goście, zastępy druhów ze wszystkich 
OSP gminy Nowogard i liczni mieszkańcy. Po mszy nastąpiła część oficjalna 
– okolicznościowe przemówienia i odznaczenia dla zasłużonych strażaków 
–ochotników.

Rozpoczął ją Komendant Gminny OSP Nowogard Zygmunt Nawrocki 
witając i przedstawiając gości honorowych – Prezesa Zarządu Wojewódzkie-
go Związku OSP RP w Szczecinie – Stanisława Dychę, wicestarostę Powiatu 
Goleniowskiego Tomasza Kulinicza, Burmistrza Nowogardu Kazimierza 
Ziembę, wójta Gminy Osina Wiesława Tomkowskiego, zastępcę burmistrza 
Artura Danilewskiego, Komendanta Powiatowego PSP Bogusława Tunkie-
wicza, zastępcę Komendanta Powiatowego PSP Arkadiusza Skrzypaczka, 
oficera logistyki Komendy Powiatowej PSP Jana Glanca, zastępcę dowódcy 
JRG Andrzeja Husarza, dyrektora NDK Mirosławę Przybyłek, kierownika 
referatu Obrony Cywilnej Stanisława Pietrzyckiego, przedstawicieli Banku 
Spółdzielczego, Nadleśnictwa Nowogard, założyciela OSP Wyszomierz Józefa 
Krawczyka, prezesów, naczelników i kierowców mechaników ze wszystkich 
gminnych OSP oraz zespół śpiewaczy „Wesołą Ferajnę” z NDK.

Odegrano hymn RP i minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących straża-
ków.

Historia powstania OSP Wyszomierz, którą przedstawił jej obecny naczel-
nik Rafał Kłys

była punktem odniesienia do wystąpień szacownych gości – zmieniają się 
bowiem czasy, zmieniają się standardy naszego życia, następuje postęp cy-
wilizacyjny rosną więc i zagrożenia.  Od strażaków wymaga się coraz więcej 
– muszą być przygotowani na gaszenie pożarów i nieść pomoc w wypadkach 
drogowych. Muszą być gotowi stawiać czoła zjawiskom przyrody  likwidując 
skutki powodzi, suszy, wichur.

Muszą być doskonale wyposażeni i wyszkoleni. To kosztuje – potrzeba coraz 
większych nakładów finansowych na sprzęt i wyposażenie, ale też większego 
zaangażowania samych druhów w szkolenie, podnoszenie kwalifikacji, opa-
nowywanie coraz nowocześniejszego sprzętu. Dobrze, że władze państwowe 
i samorządowe znają zadania strażaków, doceniają ich społecznikowskie 
zaangażowanie i pomagają. Dzisiejsi druhowie są odpowiednio ubrani  i 
posiadają odpowiedni sprzęt, mają coraz lepsze remizy, które pełnią rolę nie 
tylko garaży.

Dobrze, że takie rocznice podkreślają ciągłość działań, że to co zrobili rodzi-
ce i dziadkowie jest kontynuowane, że wizja jaką mieli przed 60  laty  bardzo 
młodzi ludzie nie została zaprzepaszczona – obecny na uroczystościach Józef  
Krawczyk, w czasach  organizowania OSP dwudziestoletni młodzian nie krył 
zadowolenia – moje dzieło jest kontynuowane!

Po wręczeniu odznaczeń (lista nagrodzonych na stronie 4) rozegrano 
strażackie zawody alarmowo-bojowe, a potem zgodnie z tradycją …bawiono 
się do białego rana.

Tekst LMM, 
foto Jan Korneluk 

HISTORIA

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wyszomierzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszomierzu została założona jesienią w 1945r. 
Pierwszymi założycielami byli:

Józef Krawczyk, wrócił do Polski z przymusowych robót w Niemczech w 
maju 1945r., początkowo mieszkał w Osinie, a po 6-ciu miesiącach wraz z 
rodziną osiedlił się w Wyszomierzu, gdzie wspólnie z druhami:

Janem Grobelnym, Stanislawem Nowackim, Szczepanem Wawryńczu-
kiem, Tadeuszem Ołdakiem, Bolesławem Dzierżawskim założyli jednostkę 
OSP.

W okresie tym sołtysem wsi Wyszomierz był Tadeusz Ołdak, zastępcą Bole-
sław Dzierżawski. W latach 1945 do 1988 dh Krawczyk pełnił różne funkcje w 
zarządzie OSP. Pierwszym komendantem był Jan Grobelny, drugim Szczepan 
Wawreńczuk. Funkcję motopompisty sprawował Hipolit Fiałkowski, a po nim 
Wacław Sobolewski, gospodarczym był Henryk Dzierżawski, gospodarzem 
Józef Łuczak.

OSP miało swoją orkiestrę, organizowano zabawy strażackie. Orkiestra rów-
nież brała udział w innych imprezach organizowanych w Nowogardzie i okolicz-
nych miejscowościach. Do orkiestry należeli: Piotr Sobolewski, Józef Krawczyk, 
Kazimierz Antczak, Jerzy Świtała, Edmund Nowacki, Józef Morawski.

W 1975roku Naczelnikiem OSP był Konstanty Nowacki, sekretarzem Piotr 
Berezowski, a skarbnikiem Bernard Gołdyn. Wieloletnim kierowcą był Edmund 
Nowacki. Od 1986 roku Prezesem OSP został Doruchowski Józef i jest nim do 
dnia dzisiejszego, a od 1995 roku został Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP RP w Nowogardzie. Funkcję Naczelnika OSP Wyszomierz drugą kadencję 
pełni Rafał Kłys.

Pierwszym sprzętem pożarniczym była sikawka ręczna, do której zaprzę-
gano konie, powoził Józef Maślak. Właściciel koni, który dawał zaprzęg do 
straży zwolniony był z odrabianego wówczas czynu społecznego (szarwarku). 
W okresie tym można było również zająć konie do sikawki te, które były 
najbliżej remizy. Sikawkę przekazano do Długołęki, a Wyszomierz otrzymał 
motopompę i sprzęt podstawowy do podawania wody, który składowano w 
małej remizie (pomiędzy kościołem a mleczarnią). W latach 70-tych powstała 
nowa remiza po spalonej stodole, która funkcjonuje do chwili obecnej. W 2004 
roku wykonano nowy podjazd, zamontowano bramę HORMAN, a w 2005roku 
zmieniono pokrycie remizy z papy na blachę i pomalowano ściany wewnątrz i 
zewnątrz budynku przy udziale miejscowych strażaków. W chwili obecnej na 
wyposażeniu OSP znajduje się samochód pożarniczy GBM 2/8 z wyposażeniem 
podstawowym i dodatkowo zakupiono w ostatnim okresie pompę pływającą, 
piłę do drewna, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy i sprzęt łączności 
radiowej. Sprzęt pożarniczy jest sukcesywnie uzupełniany, a umundurowanie 
i uzbrojenie osobiste strażaków wymieniane na nowe.

OSP Wyszomierz bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
ćwiczeniach, zawodach sportowo-pożarniczych i innych zdarzeniach osiągając 
bardzo dobre wyniki. Należy pokreślić, że w OSP Wyszomierz kultywowane są 
tradycje rodzinne. Do Ochotniczej Straży Pożarnej należą ojcowie, synowie i 
inni członkowie rodzin.                                                                           Rafał Kłys
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Zakończenie roku szkolnego to jak 
zawsze czas podsumowań i refleksji. 
O wielu tegorocznych działaniach 
uczniów II LO pisaliśmy już wcześ-
niej, ale ostatnie miesiące, tygodnie i 
dni przyniosły rozstrzygnięcie wielu 
konkursów, niektóre spośród nich już 
na stałe wpisały się w atmosferę pracy 
szkoły, inne zostały zainicjowanie w 
tym roku.

Dużym sukcesem zakończyła się 
38. Olimpiada Literatury i Języka 
Polskiego. Na eliminacje centralne, 
które odbywały się w Konstancinie i 
w Warszawie, została zakwalifikowa-
na Brygida Sawicka (specjalizacja 
teatrologiczna). Uczennica uzyskała 
tytuł finalisty, który jest równoznacz-
ny ze zwolnieniem z matury z języka 
polskiego, a także przeżyła pasjonu-
jącą przygodę z literaturą, teatrem i 
słowem.

W Bydgoszczy odbył się finał Olim-
piady Wiedzy o Kulturze Popularnej. 
II Liceum Ogólnokształcące reprezen-
towały uczennice: Brygida Sawicka i 
Joanna Balcer, które „specjalizowały 
się” w tematyce związanej z wize-
runkiem kobiety w tekstach kultury 
i dowiodły, że być kobietą – znaczy 
wygrywać. Brygida wywalczyła III 
miejsce, zdobywając tytuł laureata 
olimpiady, a Asia została finalistką.

W Piwnicy przy Krypcie w Zamku 
Książąt Pomorskich odbywały się fi-
nały wojewódzkie 53. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego i Poezji 
Śpiewanej. Nowogard reprezentowali 
laureaci półfinałów wojewódzkich: 
Maciej Kasprzak (absolwent II LO), 
Justyna Płaczek i Ernest Skrok, który 
zdobył wyróżnienie.

W maju, odbyła się w Szczecinie 
kolejna edycja Spotkań ze Sztuką Sło-
wa: WIARA – NADZIEJA - MIŁOŚĆ. 
W tym konkursie uczestnicy recy-

towali utwory w dwóch kategoriach 
– Szprotek (początkujący recytatorzy) 
i Wielorybów (recytatorzy z doświad-
czeniem). II LO było reprezentowanie 
aż przez pięć osób: Aleksandrę Ce-
rankę, Justynę Płaczek, Małgorzatę 
Martyniuk, Katarzynę Limanowską 
oraz Ernesta Skroka. Tytuł laureatki 
uzyskała Justyna Płaczek, wypływa-
jąc na głęboką wodę i zdobywając I 
miejsce.

W mijającym roku szkolnym ucz-
niowie tradycyjnie już startowali w 
Olimpiadzie Filozoficznej. Finalistka-
mi etapu okręgowego olimpiady zo-
stały: Marta Król i Martyna Kucal.

W ostatnich dniach ogłoszono także 
wyniki konkursu „Złote Pióro Głosu” 
organizowanego przez gazetę „Głos 
Szczeciński”, w którym uczniowie II 
LO rokrocznie biorą udział. W „złotej 
dziesiątce” znalazła się tegoroczna 
maturzystka Martyna Kreczko.

Po raz pierwszy zaś szkoła wzięła 
udział w Olimpiadzie Artystycznej. 
Brygida Sawicka została finalistką 
etapu wojewódzkiego tej olimpiady.

Rok szkolny to dla wielu uczniów 
rok literacko–teatralno–muzyczny, 
rok wytężonej pracy, licznych wyjaz-
dów, nowych wyzwań i konkursowych 
zmagań. Rozpoczyna się słowem i 
muzyką (konkurs „Herbertiada” we 
wrześniu) i kończy słowem i muzyką 
(festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej” w 
czerwcu).

Ostatnie dni pokazały, że to o czym 
piszemy: „Zdarzyć się mogło, zdarzyć 
się musiało”...

Pod takim właśnie tytułem krył się 
magiczny spektakl słowa i dźwięku, 
którym licealiści zakończyli „tego-
roczny sezon”. Tak więc naprawdę 
działo się wiele...

Opiekunem wszystkich wymie-
nionych działań była p. Izabela 
Koladyńska.

Inf.własna

Podziękowania
Organizując uroczystości związane z 60-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wyszomierzu spotkałem się z niezwykłą życzliwością bardzo wielu ludzi 
– zarówno instytucji, prywatnych firm, jak i osób fizycznych. Wszystkim 
pragnę podziękować, a w szczególności utkwili mi w pamięci:

- Bank Spółdzielczy Nowogard,
- Zakład Optyczny Agnieszka Ejryszew,
- Skład Opału Edward Gwiazdowski,
- Sklep Motoryzacyjny Wiesław Małek,
- Kwiaciarnia pani Olechnowicz,
- Kwiaciarnia pani Polewiak,
- Kwiaciarnia Przełom,
- Masarnia Ignacy Zaniewski,
- Masarnia Ościęcin,
- Piekarnia  Waldemar Pędziszczak,
- Stołówka Ewa Kasprzyk,
- Kurniki Strzelewo (pan Darek),
- Sklep „U Gieni”,
- Sklep Sportowy Wojciech Kubicki,
- SKR Nowogard,
- Agro-Biznes Sularz, Rudnicki,
- Sklep spożywczy Weronka,
- Sklep Hydrauliczny przy ul. 15-go Lutego,
- Handlowcy z Targowiska Miejskiego, 
oraz mieszkańcy Wyszomierza i osoby prywatne:
Roman Saniuk, Stanisław Ciechanowski, Andrzej Kania, Grzegorz Do-

bruchowski, Piotr Dobruchowski, Dariusz Szarek, Wojciech Włodarczyk, 
Andrzej Sawicki.

W nawale pracy mogłem o kimś zapomnieć – serdecznie przepraszam.
Józef Dobruchowski

Prezes Gminnych OSP 

Medalami i odznaczeniami 
wyróżnieni zostali:

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza;
1.Stanisław Dynarski - Osowo     
Złoty Znak Związku:
l Józef Dobruchowski - Wyszomierz 
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
l Józef Krawczyk - Wyszomierz
2.Grzegorz Doruchowski - Wyszomierz
3.Jerzy Krata - Wyszomierz
4.Ryszard Wlaźlak - Szczytniki  
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
l .Mirosław Purul - Wyszomierz 
2.Jzydor Pałczyński - Wyszomierz
3.Arkadiusz Wójcik - Wyszomierz
4.Piotr Dobruchowski - Wyszomierz
5.Rafał Kłys - Wyszomierz-
 Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
1.Krzysztof Rybak - Szczytniki 
2.Kamil Krzywański - Szczytniki 
3.Cezary Owczarek - Szczytniki
4.Daniel Walentynowicz - Ostrzyca
5.Piotr Knyspel -  Ostrzyca 

Nazwiska pozostałych wyróżnionych podamy 
w piątkowym wydaniu DN

Sukcesy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego

Poetycko, literacko, 
teatralnie i… śpiewająco
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BURMISTRZ NOWOGARDU 

OGŁASZA PRZETARG 
NIEOGRANICZONY 

Na dzierżawę na okres od 25 czerwca do 15 września 2008 
r. część działki, nr 121 o pow. 182 m² na plaży miejskiej 
w Nowogardzie na prowadzenie działalności o branży 
spożywczej (gastronomia, handel).

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m² 
powierzchni gruntu  wynosi  5 zł za cały okres dzierżawy.

Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie 
podatek od towarów i usług “VAT” w wysokości 22 %. 

Wadium w wysokości 20 % czynszu dzierżawnego 
wynosi 182,00 zł, które należy wpłacić do Kasy Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie najpóźniej do 17.06.2008 r.

Postąpienie ustalone zostało na kwotę 1 zł za m². 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.2008 r. o godz. 9.00 
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac 
Wolności 1. 

Osobie, która przetarg wygra wadium zaliczone zostanie na 
poczet czynszu dzierżawnego. 

Osobie, która przetarg przegra wadium zostanie wypłacone 
w terminie 3-ch dni od dnia przetargu. 

Zawarcie umowy dzierżawnej nastąpi w dniu następnym po 
zamknięciu przetargu. 

Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody, 
odprowadzeniem ścieków i wywozem odpadów będą ciążyć 
na dzierżawcy.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do 
publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny. 

UWAGA !!! 
Wydzierżawiający nie dopuszcza sprzedaży alkoholu na 
dzierżawionym terenie.

Na dzierżawcy ciążyć będzie obowiązek uzyskania 
pozwolenia na podłączenie się do energii elektrycznej, wody,  
kanalizacji, zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych 
oraz pozwolenia SANEPIDU na prowadzenie określonej 
działalności gospodarczej. 

Uprawnień wynikających z umowy do nieruchomości 
uzyskanej w przetargu nieograniczonym dzierżawca nie ma 
prawa przelewać w części ani w całości osobom trzecim tak 
fizycznym jak i prawnych. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z pod-
inspektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie panią Anną Nowak, pokój nr 108, Plac Wolności 5, 
tel. 0913926242.

Burmistrz Nowogardu

Dzień Dziecka w Karsku
Konkurencje sportowo – rekreacyjne, głośna muzyka i obowiązkowe pre-

zenty dla najmłodszych – tak wyglądały obchody Dnia Dziecka w Karsku.

Impreza zorganizowana była na 
miejscowym boisku. Przybyły na nią 
niemal wszystkie dzieci z tej miejsco-
wości. Organizatorzy przygotowali 
dla niech oraz ich opiekunów wiele 
konkurencji. Udział w każdej z nich 
był nagradzany. Najmłodsi otrzymali 
prezenty. 

Przygotowanie Dnia Dziecka w 
Karsku nie byłoby możliwe bez 
wsparcia burmistrza Kazimierza 

Ziemby, Piekarni Karsk, Piekarni 
Pędziszczak, Tadeusza Wrony, Wła-
dysława Błażewicza, Janusza Panka, 
Michała Bociarskiego, Sławomira 
Adamiaka, Roberta Augustynka, Jana 
Bąka, firmy budowlanej Leszka Ce-
dro, Witalija Grebieniuka, masarnii 
Państwa Grabowskich, Zbigniewa 
Dwornika i wszystkich, którzy wspar-
li organizację.

ag

Rok Zbigniewa Herberta

Rok 2008 został ogłoszony przez 
Sejm Rzeczpospolitej Rokiem Zbignie-
wa Herberta. Nowogardzka Biblioteka 
w ramach obchodów tego roku zor-
ganizowała w dniu 9 czerwca spot-
kanie z Cecylią Judek - sekretarzem 
naukowym Książnicy Szczecińskiej, 
która mówiła o życiu i twórczości 
Zbigniewa Herberta i jego związkach 
ze Szczecinem. Podczas tego bardzo 

interesującego spotkania zgromadzona 
publiczność, głównie młodzież gimna-
zjalna, dowiedziała się o wielu mniej 
znanych faktach z życia tego wielkiego 
polskiego poety, m.in. o tym, że debiut 
Zbigniewa Herberta odbył się w 1948 
roku, właśnie w Szczecinie, publikacją 
dwóch wierszy na łamach miejscowego 
pisma kulturalno – społecznego.

Cieszy fakt, że Nowogard w tej skro-
mej formie dzięki inicjatywie Biblioteki 
i jej dyrektor Zofii Pilarz włączył się 
w obchody Roku Herberta. Warto też 
nadmienić, że różne imprezy poświę-
cone poecie i jego twórczości odby-
wają się nie tylko w Polsce, ale i poza 
granicami naszego kraju, m.in. w tych 
dniach trwa sympozjum herbertowskie 
w Sienie we Włoszech.

Red.
foto Jan Korneluk
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W obiektywie  Jana Korneluka - 60 lat OSP Wyszomierz
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

WARSZTATY REDAKCYJNO-DZIENNIKARSKIE
Od 5 maja 2007 do 29 lutego 2008  uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Nowogardzie realizo-
wali  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
EFS oraz ze środków budżetu państwa „Szkoła Równych Szans”. 

Zajęcia odbywały się systematycznie od 05. maja 2007 do 19. grudnia 2007 
i trwają nadal. Podczas warsztatów redakcyjno-dziennikarskich zrealizowa-
liśmy wszystkie zaplanowane tematy. W zajęciach brało udział 20 uczniów 
ZSP z klas Technikum Mechanicznego - 3, Technikum Informatycznego 
- 9, Technikum Handlowego - 2 oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego - 6.  
Poznaliśmy: 
1. główne rodzaje mediów i ich specyfikę,  
2. zadania i funkcje mediów, 
3. etapy historii rozwoju mediów, 
4. najważniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie mediów w Polsce,  
5. podstawowe zasady etyczne przyjęte w świecie mediów, 
6. reguły finansowania mediów, 
7. główne gatunki wypowiedzi dziennikarskiej, 
8. zasady redagowania tekstów, 
9. zasady komputerowego redagowania tekstów, 
10. metody opracowania dokumentów wielostronnicowych,
11. sposoby obsługi skanera, dyktafonu i aparatu cyfrowego.  
12. pracę z programami np. COREL DRAW, PUBLISHER, FRONTPAGE, 
PHOTOSHOP itp.  

Uczestnicy zajęć nabyli umiejętności:
 krytycznej analizy przekazów medialnych, 
  rozpoznawania wpływu mediów na życie społeczne i polityczne, 
  rozpoznawania intencji nadawcy przekazu,
  tworzenia zrozumiałych przekazów medialnych, 
  komponowania różnych przekazów w zwarte całości (strona w 

gazecie, numer czasopisma),
 wykorzystania laptopa w czasie pracy poza terenem szkoły, 
 wykorzystania dyktafonu podczas przeprowadzania wywiadu,
 opracowania wywiadu prasowego – tłumaczenie języka 

mówionego na język pisany,
  tworzenie informacji reklamowych;
  formatowania tekstu,
  wychwytywania błędów redakcyjnych w tekście,
  poprawnego pisania tekstu,
  przygotowania grafiki i grafiki ze skanera przed wstawieniem do 

tekstu, 
 obsługi aparatu cyfrowego oraz przygotowania grafiki z aparatu 

cyfrowego, 
  wstawiania różnych elementów do tekstu,
  pobierania informacji z Internetu i opracowanie w dokumencie 

tekstowym,
  prezentacji informacji w tabelach,
  opracowania dokumentów wielostronicowych, 
  zabezpieczenia informacji.

 
Korzyścią dla ucznia było również poznanie specyfiki pracy ludzi 
tworzących lokalną gazetę, przygotowujących skład oraz korektę tekstu.

HOROSKOP
Baran – Taka pogoda na każdego działa pozytywnie. Na Ciebie również. 
Dopiero teraz czujesz, że żyjesz. Ciężko wziąć się za pracę, kiedy za oknem 
świeci słońce, ale przecież Ty masz motywację.
Byk – Mimo że powinieneś odpocząć, nadal pracujesz. Niebawem nie bę-
dziesz miał siły ruszyć się z łóżka. Pozwól sobie na relaks. Dobrze Ci to 
zrobi. Przerwa w obowiązkach spowoduje przypływ sił witalnych i pomoże 
szybciej poradzić sobie z odwleczoną pracą.  
Bliźnięta – Możesz być z siebie dumny. Większość celów już osiągnąłeś, 
ale stawiaj sobie coraz to poważniejsze. Nie przestawaj pracować, a los przy-
niesie jeszcze więcej niespodzianek. W weekend odpoczniesz. Będziesz się 
wtedy świetnie bawić. Zazdrościmy!
Rak – Stajesz się autorytetem. Gwiazdy przewidują więcej sukcesów, które 
postawią Cię w jeszcze lepszym świetle. Przyjaciele i bliscy będą z Ciebie 
dumni, a wrogów zżerać będzie zazdrość. Tylko niech do głowy nie uderzy 
Ci woda sodowa.. 
Lew – Czas zaznajomić się ze słowem „umiar”. Rozumiemy, że ładna pogo-
da sprzyja leniuchowaniu i obijaniu się, ale nie wolno nie robić Ci zupełnie 
niczego. Pomóż chociaż bliskim w domowych obowiązkach. Będą wdzięcz-
ni.
Panna – Przyda Ci się odrobina odpoczynku na świeżym powietrzu. Po-
goda temu sprzyja, więc korzystaj ile tylko możesz. Doda Ci to energii i za-
pału do pracy. Nikt nie będzie w stanie Cię doścignąć. Na horyzoncie same 
sukcesy. 
Waga – Wyjdź do ludzi. Zorganizuj jakąś imprezę chociażby z najbliższy-
mi. Ostatnio za bardzo odizolowujesz się od społeczeństwa. Tak nie można. 
Poświęć trochę uwagi przyjaciołom, bo bardzo im Ciebie brakuje. 
Skorpion – Czekają Cię niezapomniane chwile. Ktoś czyta w Twoich my-
ślach i wie czego teraz najbardziej Ci brakuje. Nie martw się. Postara się o 
to, abyś był bardzo zaskoczony. Być może w końcu spełnią się Twoje ma-
rzenia. 
Strzelec – Czy Ty aby na pewno nie zapomniałeś o czymś? O jakiejś rocz-
nicy lub innej okazji? Przewertuj terminarz, bo jeszcze nie jest za późno, a 
osobom, o których możesz zapomnieć, sprawisz przykrość. Pilnuj się!
Koziorożec – Czas wziąć się do pracy. Ale nie martw się, nie będzie cięż-
ka. Obowiązki staną się dla Ciebie przyjemnością. Chyba już dawno nie 
czułeś się tak wypoczęty i odprężony. Nie zmarnuj tego, bo swoją energię 
możesz wykorzystać bardzo pożytecznie.  
Wodnik – Ostatnio brakuje Ci czasu na dosłownie wszystko. Nie zauważy-
łeś nawet, że tak naprawdę jesteś bardzo zmęczony. Wrzuć na luz. Zajmujesz 
się głównie nieistotnymi sprawami i nie dostrzegasz tego, co jest ważne. 
Ryby – Tydzień zaczął się wesoło i tak również się zakończy. Wszystko 
układa się po Twojej myśli, więc humor Ci dopisuje. Emanujesz pozytywną 
energią, a to udziela się towarzystwu. Znajomi są Ci wdzięczni.

Uczestnicy warsztatów redakcyjno-dziennikarskich realizowali zadania 
projektowe: co tydzień przygotowywali wkładkę „WBREW” do lokalnej 
gazety „Dziennik Nowogardzki”, w której przedstawiali dokonania 
uczniów ZSP oraz na bieżąco opisywali działania związane z realizacją 
projektu „Szkoła Równych Szans”. Na stronie „WBREW” umieszczono 
logo EFS i logo projektu, zatem wśród mieszkańców Nowogardu 
upowszechniono idee projektu „Szkoła Równych Szans”.
Uczniowie przygotowali również specjalne wydania gazetki szkolnej: 
numer wstępny, numer specjalny na Dzień Edukacji Narodowej, numer 
świąteczno-noworoczny, Walentynki, gazetkę podsumowującą projekt  
oraz współtworzyli stronę internetową szkoły.
Zajęcia prowadziła Pani Małgorzata Łuka. 
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OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Zatrudnię kierowcę 
– akwizytora

do handlu hurtowego 
z dużą chęcią do pracy.

Uczciwy, dobry zarobek.
Tel. 607 408 489

Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie filia w Nowogardzie 
INFORMUJE

że w dniach 13 i 14 czerwca 2008 r. (piątek i sobota) odbędą się przesłu-
chania kandydatów do Szkoły Muzycznej. Wszystkich zainteresowanych 

prosi się o składanie podań w sekretariacie Szkoły Muzycznej w Nowo-
gardzie, Plac Wolności 9 (III piętro w budynku po b. Hotelu Cisy). 

Tel. 664 809 155 lub 091 418 26 25.

Dnia 11 czerwca 2008 r. (środa) 
w godz. od 14.00 do 15.00 w sklepach „Biedronka” 

Odbędzie się zbiórka artykułów spożywczych 
w ramach akcji 

DOŻYWIANIA DZIECI.
Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję. 

Dziękujemy.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

Zatrudnię 
pracowników na stanowiska:

- kelner – barman
- kierowca – magazynier
- fakturzysta – magazynier

Tel. 091 39 26 925

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.

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe

ze Szczecina 

zatrudni 
starszego ratownika 

w okresie sezonu  letniego 
na kąpielisku miejskim 

w Nowogardzie

Tel. 0914624877

USŁUGOWE 
KOSZENIE ŁĄK
Tel. 503 176 331

ZAPRASZAMY 
na zbiór truskawek 

w Olchowie
Tel. 693 344 778

OGRODNICTWO KOC
       WYPRZEDAŻ 

           kwiatów balkonowych i rabatowych
             od 8.00 do 15.00 zapraszamy od strony stacji paliw HL

ul. Gen. Bema 11, Tel. 091 39 23 190 po godz. 17.00
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam – stodoła murowana. 

Karsk 35 A.
• Kupię kawalerkę – najlepiej par-

ter, w Nowogardzie. Tel. 091 39 
22 558, 0506 999 902.

• Sprzedam mieszkanie, 40 m kw, 2 
pokojowe z pomieszczeniem go-
spodarczym. Tel. 607 399 750.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, II 
piętro, własnościowe, czynsz ok. 
100 zł, c.o. gazowe, 165 tys. do ne-
gocjacji. Tel. 691 655 420.

• Posiadam lokal do wynajęcia 70 
m kw. 606 703 451.

• Wynajmę kawalerkę przy ul. War-
szawskiej 10/86. Możliwa sprze-
daż. Tel. 604 787 696.

• Pilnie sprzedam kawalerkę do 
kapitalnego remontu w starym 
budownictwie, 38 m kw. Tel. 
506 988 956 po 18.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie po remon-
cie o pow. 32 m kw w Nowogar-
dzie przy ul. Kowalskiej 1B/5. Tel. 
0609 688 773.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami 
letnimi fulda 205 55 R 15 w bdb 
stanie do mercedesa E - klasse, W 
- 124, 190, cena 650 zł komplet, 
tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, 
rok. prod. 12.2004, model 2005, 
przebieg 98000km, bezwypadko-
wy, garażowany, książka serwi-
sowa, zadbany, nie wymaga żad-
nego wkładu finansowego. Nowe 
tarcze i klocki hamulcowe przód 
i tył, wymieniony kompletny roz-
rząd, olej, filtry (kabinowy, oleju 
powietrza), płyn hamulcowy i 
chłodniczy, przegląd klimatyzacji, 
alufelgi 16” + nowe opony letnie,. 
Cena 49 800 zł do uzgodnienia, 
tel: 0605 522 340.

• Sprzedam motocykl nowy mini 
cros dla dziecka 5 lat, cena 600 zł. 
Tel. 602 348 926.

• Sprzedam golfa III, rok 1993, 
na części lub w całości. Tel. 
608 196 873.

• Sprzedam tanio Audi 100, 1991 r., 
2,3 benzyna. Tel. 607 408 489.

• Sprzedam Daewoo Matiz 0,8 l, 
1999 r., przebieg 85 tys., garażo-
wany, 1 właściciel, cena ok. 7 tys. zł 
do uzgodnienia. Tel. 697 412 804.

• Sprzedam Mercedes 124 na czę-
ści. 667 146 793.

• Sprzedam Toyota Yaris, 1,3 VVT-
i, 2003 r., przebieg 56 tys., serwi-
sowany. Tel. 602 765 203.

• Sprzedam Peugeota 307, 2002 r., 
poj. 2,0 HDI. Tel. 889 430 871.

ROLNICTWO  
• Sprzedam 2,5 letnią klacz. Otrę-

by. Tel. 606 627 663.
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i 

wożenie bryczką na śluby. 607 73 
98 66.

• Sprzedam ładowacz cyklop. 
607 109 282.

• Sprzedam pisklęta przepiór-
ki japońskiej i perlic oraz jaja 
przepiórcze. 091 39 25 548, 0508 
340 300.

• Sprzedam Ursus 1604, pług PHX, 
mieszalnik pasz 1000 kg. Tel. 
693 344 667.

• Sprzedam polską kosiarkę rota-
cyjną. Tel. 502 56 18 02.

• Sprzedam siano. 091 39 21 595.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 
14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Poniatowskiego 7. Tel. 
091 39 21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 
660 497 390.

• Usługi budowalne, remonty, wy-
kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowa-
ne, stawianie ścian płyty kartono-
we, ocieplanie poddaszy, panele, 
itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: 

wykop pod fundamenty, kable, 
itp. Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 
079 02 43 575.

• Zespół muzyczny ACORD opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 511 171 846, 518 097 091.

• KLIMATYZACJA – montaż, ser-
wis, sprzedaż, naprawa sprzętu 
AGD. Ul. Luboszan 5, tel.  0697 
553 010.

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. Tel. 0695 085 470, 091 
39 72 575.

• Usługi transportowe, przepro-
wadzki. 511 923 692.

• Naprawa okien i drzwi porekla-
macyjnych. Tel. 505 801 778.

• Usługi ogólnobudowlane 
– szpachlowanie, malowanie, 
panele ścienne i podłogowe, wy-
miana instalacji elektrycznej, re-
gipsy, podwieszane sufity, itp. Tel. 
519 861 186.

• Usługi ogólnobudowlane – ma-
lowanie, szpachlowanie, tapeto-
wanie, murowanie, tynkowanie, 
kafelkowanie, regipsy, panele 
podłogowe, itp. Tel. 880 690 659.

• Drobny remont, montaż pa-
neli podłowgowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, itp. 
663 349 080.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 
091 39 79 109.

• TIPSY, PEDICURE, HEN-
NA, DEPILACJA, MAKIJAŻ. 
697 408 391.

• CZY MASZ JUŻ NOWY CER-
TYFIKAT DO ROZLICZEŃ 
Z ZUS OBOWIĄZKOWY OD 
21.07.2008 R.? Zamówienie, in-
stalacja, szkolenie. Tel. 091 39 
21 035 lub www.fortel.nowo.pl.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 

rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech bez działalności go-
spodarczej. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien 
i Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 
091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/kę, korzystne warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. 
Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycz-
nie przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 
73 38 92.

• Elektryka z doświadczeniem w 
zawodzie zatrudnię na dobrych 
warunkach. Tel. 696 757 393.

• Zatrudnię pracowników do do-
ciepleń. Tel. 782 860 130.

• Zatrudnię do pracy przy docie-
pleniach. Tel. 664 189 336.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. 
Kontakt 0601 73 38 91, 601 73 38 
92.

• Praca sezonowa przy zbiorze tru-
skawek w Nowogardzie. Tel. 091 
39 23 689, 509 86 17 41.

• Zatrudnię na budowę. Tel. 
608 817 214.

• Zatrudnię stolarza od zaraz. Tel. 
609 307 208.

• Zatrudnię sprzedawcę, barmankę, 
recepcjonistkę. Tel. 0602 474 266.

• Zatrudnię do pracy w ciastkar-
ni. Tel. 091 39 21 986.

• Zatrudnię murarzy. 662 024 845.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 

603 940 459, Słudwia k./Płot. AL-
LEGRO - pralki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, na-
dające się na palety. Tel. 091 38 
53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
0605 522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTO-
MATYCZNĄ (USZKODZONY 
MODUŁ), DRZWI POKOJO-
WE 2 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, 
UŻYWANE DO MIESZKANIA 
W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z 
myszką bezprzewodową (kolor 
czarny), firmy NGS z wyświetla-
czem, cena 180 zł, tel: 0605 522 
340, nowa na gwarancji, nieuży-
wana.

• Sprzedam przepływowy gazowy 
grzejnik wody Junkers, 2003 r., 
550 zł. Tel. 600 051 961.

• Poszukuję miejsca przy głównych 
drogach w celu umieszczenia tab-
lic reklamowych z własną kon-
strukcją. Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam niedrogo lodówkę 
witrynę, krajalnicę profesjonal-
ną oraz wagę elektroniczną. Tel. 
667 312 369.

• Kupię kuchnię asfaltową używa-
ną. Tel. 091 39 20 608.

• Sprzedam szczenięta dwumie-
sięczne rasy foksterier. Tel. 
606 360 265, 691 358 928.

• Sprzedam komplet: akwarium 
profilowane 85x35x40 cm z po-
krywą oświetleniową, szafkę pod 
akwarium w kolorze czarnym 
81x33x64 cm plus drobne wy-
posażenie: filtr, grzałkę, korzenie 
ozdobne. Cena 500 zł. Telefon 
– 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do 
drukarki Lexmark (nowy) cena 
60 zł, tel 0605 522 340.

• Sprzedam zamrażarkę szuflado-
wą, kuchenkę elektryczną i ławo-
stół. Tel. 501 141 655.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
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wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 05.06.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW,

 FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Prezenter handlowy
4. Robotnik budowlany
5. Sprzedawca
6. Kucharz, pomoc kuchenna
7. Kosmetyczka
8.  Cukiernik
9.  Stolarz, pomocnik stolarza
10.  z-ca kierownika magazynu
11.  Mechanik , elektryk
12.  Barman/ka, kelner/ka, 
13. spawacz – ślusarz
14.  Kierowca skutera – dowóz pizzy 
15.    Kierowca C+E
16.  Robotnik lesny
17. Dekarz
18.  Obsługa sprzętu fitness
19.  Kierownik magazynu, sekretarka 
20.  Wizażysta – stylista
21. Kierowca „C”-magazynier
22. Prac.gospodarczy-konserwator  

(gr.inwal.)

OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E   ( Gryfice ), ( Go-
leniów ) ( Szczecin )

2. Drobiarz – pakowacz ( Goleniów )
3. Spedytor (Gryfice)
4.  Kierowca „c” (Dobra)
5. Pracownik przetwórstwa rybnego 

(Szczecin)
 SZKOLENIE

 1.Stolarz meblowy
         
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Arkonia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 3:0 (2:0)

Trójka na zakończenie
Pomorzanin: Marciniak (60’ Ebert) – Tomporowski, Skórniewski, Lasz-

kiewicz, Kram, D. Gruszczyński (70’ Balejko), Ł. Marszałek, T. Marszałek, 
Soska, Dobrowolski, Nosek.

Końcowa tabela:
1.  Hutnik Szczecin 30 65 52-19
2.  Vineta Wolin 30 60 54-22
3.  Piast Chociwel 30 58 41-26
4.  Polonia Płoty 30 49 54-50
5.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 30 48 48-48
6.  Odra Chojna 30 45 71-65
7.  GKS Mierzyn 30 44 51-47
8.  Świt Skolwin 30 41 51-53
9.  Kłos Pełczyce 30 41 39-40
10.  Stal Lipiany 30 37 44-55
11.  Kluczevia Stargard 30 37 47-46
12.  Mieszko Mieszkowice 30 35 38-36
13.  Arkonia Szczecin 30 34 42-44
14.  Sparta Gryfice 30 32 41-52
15.  KP II Police 30 31 40-58
16.  Pomorzanin Nowogard 30 9 27-79

Ostatni mecz sezonu Pomorzanin 
rozgrywał w Szczecinie, gdzie zmie-
rzył się z Arkonią. Mimo, że rywal do 
potężnych nie należy zdołał pewnie 
pokonać nowogardzki zespół inkasu-
jąc na zakończenie rozgrywek komplet 
punktów.

Początek z lekkim wskazaniem na 
gospodarzy. To lekkie wskazanie wy-
starczyło jednak na to by już w 7. mi-
nucie spotkania Szczecinianie zdobyli 
bramkę. Akcja Arkonii lewą stroną 
zakończyła się dośrodkowaniem na 
głowę jednego z miejscowych i ten 
po raz pierwszy pokonał Marciniaka. 
Siedem minut później Nosek mógł 
wyrównać. Po podaniu od Soski nasz 
napastnik będąc w narożniku pola 
karnego zdecydował się na uderzenie, 
ale jego strzał był zbyt lekki by przy-
nieść efekt bramkowy. Minutę później 
przed szansą staje Soska, który mając 
przed sobą tylko bramkarza uderzał z 
ostrego kąta, ale i tym razem piłka nie 
znalazła się w siatce. 

W 33. minucie pada druga bramka 
dla Arkonii. Rzut wolny z lewej strony 
zamieniony zostaje na celne dośrodko-
wanie i po uderzeniu głową Marciniak 
po raz drugi musiał wyciągać piłkę z 
bramki.

Druga połowa zaczęła się od ata-
ków Pomorzanina. W 52. minucie 
podopieczni trenera Gumiennego 
stworzyli sobie najlepszą okazję do 
zdobycia bramki kontaktowej. Po 
dośrodkowaniu z prawej strony Soska 
stojąc dwa metry od bramki z sobie 
tylko znanych powodów nie zdołał 
umieścić piłki w siatce. Piłkę wznowili 
zawodnicy Arkonii i po szybkiej kon-
trze wywalczyli rzut rożny. Dośrodko-
wanie próbował łapać Marciniak, ale 
minął się z piłką, ta trafiła do stojącego 
przy dalszym słupku zawodnika i 

ten uderzeniem głowa umieścił ją w 
bramce. Jak się okazało w ten sposób 
został ustalony rezultat tego spotkania, 
bo Pomorzanin stworzył sobie do 
końca meczu tylko jedną akcję, ale po 
podaniu Tomporowskiego Dobrowol-
ski nie wpisał się na listę strzelców. Z 
kolei Arkonię wynik ten w zupełności 
satysfakcjonował, więc nie dążyła do 
podwyższenia rezultatu.

„My mieliśmy więcej okazji do strze-
lenia bramek. Arkonia stworzyła sobie 
cztery akcje i trzy z nich wykorzystała. 
Cieszymy się, że ten sezon już się skoń-
czył, tak to trzeba sobie powiedzieć.” 
– podsumował spotkanie trener Po-
morzanina Zbigniew Gumienny.

Wyniki pozostałych meczów:
Stal Lipiany - GKS Mierzyn 6:0, 

Hutnik Szczecin - Vineta Wolin 2:1, 
Mieszko Mieszkowice - Polonia Płoty 
1:1, Świt Skolwin - Sparta Gryfice 4:4, 
Odra Chojna - Kłos Pełczyce 1:5, Piast 
Chociwel - Kluczevia Stargard 1:4, KP 
II Police - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 3:4.

Andrzej  Garguliński

Łukaszowi Noskowi nie udało się zdobyć 
bramki w ostatnim meczu sezonu.

Nabór do Pomorzanina
Nowogardzki Pomorzanin rozpoczął nabór zawodników do sekcji piłki 

nożnej. Zajęcia rocznika 1995 odbywają się w poniedziałki, środy i piątki 
o godzenie 17.15. Chłopcy z roczników 1996 powinni stawić się we wtorki 
i czwartki o godzinie 16.00 a zawodnicy z roczników 1997, 1998 i 1999 w 
poniedziałki, środy i piątki o godzinie 15.45.

Zajęcia odbywają się na Stadionie Miejskim przy ulicy Wojska Polskiego.
ag

Redło bawi się na sportowo
W minioną niedzielę w Redle odbyła się spartakiada zorganizowana 

przez tamtejszy LZS i jej przewodniczącego Bogdana Banasiewicza oraz 
radę Sołecką.

Zarówno w turnieju piłkarskim 
jak i siatkarskim brało udział sześć 
zespołów. Wśród piłkarzy gimnazja-
listów najlepsi okazali się gospodarze, 
którzy w finale pokonali zespół z 
Kościuszek 3:0. Trzecie miejsce za-
jęła Osina, która po rzutach karnych 
pokonała Węgorzyce.

Wśród siatkarzy najlepiej zapre-
zentowała się drużyna z Krzywic 
pokonując w decydującym meczu 
Węgorzyce 2:0. W meczu o trzecie 
miejsce Kościuszki przegrały z za-
wodnikami z Węgorzy 0:2.

Rozegrano również kilka konku-
rencji dla dzieci i dorsłych.

 Oto kilka wyników: rzut lotką dla 
dzieci (11-14 lat) 1. R. Zaustowski, 2. 
A. Kowalski, 3. D. Miśkiewicz; rzut 
lotką (1-10 lat): 1. A. Banasiewwicz, 
2. P. Zaustowski, 3. P. Wawryńczuk; 
skakanka open: 1. I. Łuczak, 2. S. 
Zaustwoska, 3. P. Czajkowska i D. 
Miśkiewicz..

Puchary wręczał wójt gminy Osi-
na Wiesław Tomkowski oraz radny 
Andrzej Łuczak i sołtys Wanda 
Wawryńczuk. Organizatorzy dziękują 
sponsorom i wszystkim którzy pomo-
gli w przygotowaniu tej doskonale 
dopracowanej imprezy.

ag

Memoriał Feliksa Makarewicza
Na boisku przy ulicy Leśnej odbył się VI Memoriał Feliksa Makarewicza 

LZS w piłce nożnej i siatkowej.
Turniej piłkarski zwyciężyła drużyna LZS Wojcieszyn wyprzedzając LZS 

Trzechel i LZS Słajsino. W 
rywalizacji siatkarzy zwy-
ciężyli również zawodni-
cy z Wojcieszyna przed 
drużynami z Nowogardu 
i Słajsina. 

W Memoriale Felik-
sa Makarewicza uczest-
niczyła jego małżonka 
Genowefa i syn Janusza 
z małżonką oraz grono 
najbliższą. Na jego grobie 
złożono kwiaty.

ag

Kolejny sukces Artura Komisarka
W Koziegłowach koło Częstocho-

wy rozegrano kolejną serię Pucharu 
Polski w kategorii junior. Bardzo 
dobrze zaprezentował się uczeń 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 
Świdnicy czyli nasz Artur Komisarek. 
Po sukcesie w Strzelcach Krajeńskich 
także w Koziegłowach potwierdził 
swą klasę – wygrał zdecydowanie 
pokonując wielu renomowanych 
krajowych rywali. Osiągnięcia jakie 
ostatnio ma na swoim koncie przy-
bliżają go do startu w Mistrzostwach 

Europy.(Włochy – Arona 06.07.08 
r). Ostatni sprawdzian już za klika 
dni w mistrzostwach Polski (Kartuzy 
– 15.06.08 r).

LMM
PS. 
Nie zwalnia tempa także brat Artu-

ra Patryk Komisarek. Podziwialiśmy 
go 1 czerwca w Nowogardzie, a już 
8 czerwca w Grudziądzu podczas 
eliminacji do Olimpiady Młodzieży 
powtórzył osiągnięcie – zajął 3 miej-
sce. Gratulujemy! 



12 Nr 44 (1681)

C M

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

375

12,000

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: 
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy magazynowej.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.
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czytaj na s. 4

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

SALON SPRZEDAŻY 
DETALICZNEJ “HURTPOL”

NOWOGARD 
MŁYNARSKA 1A

ZAPRASZA NA PROMOCJĘ 
Z CERSANITEM

SZCZEGÓŁY S. 12  

foto J. Korneluk

YK

REKLAMA

Zjazd absolwentów I LO

REKLAMA

Sklep motoryzacyjny
zatrudni na stanowisko

Kierownika sklepu
wymagania: prawo jazdy kat.
B, mile widziane doświadczenie
Tel. 601 528 181, Tel. 601 200 133



2 M - Nr 45(1682)

KALENDARIUM

13 CZERWCA
Imieniny: Akwilina, Antoni, 
Chociemir, Gerard, Gerarda, Gracja, 
Grzegorz, Herman, Lubowid, Lu-
cjan, Peregryn i Tryfiliusz. 
• 1906 - W Krakowie powstał Klub 
Sportowy Cracovia (jako Akade-
micki Klub Footballowy), pierwszy 
klub piłkarski na terytorium obec-
nej Polski.
•  Święto Żandarmerii Wojskowej

14 CZERWCA
Imieniny: Alojzy, Anastazy, Ba-
zyli, Eliza, Elizeusz, Feliks, Justyn, 
Marcjan, Metody, Michał, Myśli-
bor, Ninogniew, Rufin, Ryszard i 
Walery. 
• 1940 - Do obozu Auschwitz-Bir-
kenau dotarł pierwszy transport 
więźniów politycznych.
• Międzynarodowy Dzień 

Krwiodawstwa

15 CZERWCA
Imieniny:  Abraham, Adelajda, 
Albertyna, Angelina, Benilda, 
Bernard, Dula, Edburga, Eutropia, 
Germana, Hezychiusz, Izolda, 
Jolanta, Leonida, Liba, Lotar, 
Placyda, Wisław, Wisława, Wit, 
Witold, Witolda i Witosław. 
• 1752 - Benjamin Franklin udo-
wodnił, że piorun jest zjawiskiem 
elektrycznym.

16 CZERWCA
Imieniny: Alina, Aneta, Aure-
lian, Aureusz, Benon, Benona, 
Cyryk, Jan, Judyta, Julita, 
Justyna, Ludgarda i Tychon. 
• 1963 - Uruchomiono pierwszy 
polski laser w Instytucie Fizyki 
PAN w Warszawie.
• 1965 - Wystrzelono pierwszą 
polską rakietę meteorologiczną 
Meteor.

REKLAMA

Ogłoszenie 
Burmistrza Nowogardu

 Zgodnie z  § 1,  § 2 i § 3 Uchwały Nr XXVIII/243/01 Rady Miejskiej w No-
wogardzie z dnia 22 lutego 2001  roku   w   sprawie   procedury   uchwalania   
budżetu   gminy  oraz   rodzaju i szczegółowości    materiałów    informa-
cyjnych    towarzyszących   projektowi   budżetu – postanawiam rozpocząć 
prace nad projektem budżetu gminy Nowogard na rok 2009.
Wobec powyższego proszę uprzejmie Kierowników Wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, Dyrektorów i Kierowników jednostek or-
ganizacyjnych gminy, Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych o 
przedłożenie w terminie do dnia 15 września 2008 roku projektów planów 
rzeczowo-finansowych do projektu budżetu gminy na rok 2009, dotyczą-
cych działalności określonej szczegółowym zakresem działania wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, jednostek organizacyjnych gminy, 
sołectw i osiedli.
W projekcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 należy przyjąć 
wielkości przewidywanego wykonania na koniec roku 2008, zwiększając 
je o planowaną inflację.
W trakcie opracowywania wspomnianych projektów proszę o konsultowanie 
się ze Skarbnikiem Gminy.
Wnioski do projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2009 przedłożone 
po 15 września 2008 roku nie będą uwzględniane. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

REKLAMA

Piraci drogowi na krajowej „Szóstce”

Policjanci zatrzymali na krajowej „szóstce” dwóch 
kierowców pędzących z prędkością 236km/h. Tego „wy-
czynu” dokonali na odcinku, na którym obowiązuje ogra-
niczenie do 70km/h. Jeden z nich stracił prawo jazdy.

Patrolujący odcinek drogi między Nowogardem 
a Goleniowem nieoznakowany policyjny radiowóz 
wyposażony w wideorejestrator został wyprze-
dzony przez jadące z bardzo dużą prędkością dwa 
pojazdy, bmw i Mercedes. Policjanci ruszyli w 
pościg obserwując ich poczynania. Na odcinku 
kilku kilometrów popełnili oni wiele wykroczeń 
drogowych. Najbardziej drastycznym była jazda z 
prędkością 236km/h w miejscu gdzie obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 70 km/h. Policjanci 
nie czekali i zatrzymali oba samochody. Kierujący 
mercedesem mieszkaniec Gdańska  Mariusz B. 
został ukarany mandatem karnym w wysokości 
1000 zł i piętnastoma punktami karnymi. Nie były 
to jego pierwsze punkty i okazało się, że właśnie 
przekroczył on dozwolony limit więc pożegnał się z 
prawem jazdy. By zasiąść ponownie za kierownicą 
będzie musiał zdać powtórny egzamin naprawo 
jazdy.. Kierowca bmm, zamieszkały w Słupsku 

Sylwester Ł. został również ukarany mandatem w 
wysokości 1000 zł oraz piętnastoma punktami.

ag

Pilnuj drinka
Zbliżają się wakacje. Wraz z nad-

miarem wolnego czasu wzrasta liczba 
rozmaitych imprez. Jednym z nowszych 
zagrożeń związanych ze spozyciem 
alkoholu jest tzw. pigułka gwałtu. 
Goleniowska policja włączyła się w 
akcję propagującą wiedzę na ten temat, 
starając się tym samym zmniejszyć 
zagrożenia.

Kampanię informacyjną pod hasłem 
„Pilnuj drinka” zainicjowało przez Kra-
jowe Biuro ds. Przeciwdziałania Nar-
komanii. Jest ona skierowana głównie 
do młodych osób uczęszczających do 
dyskotek, pubów i innych lokali rozryw-
kowych, które mogą stać się potencjal-
nymi ofiarami zachowań przestępczych 
polegających na dodaniu do napoju 
substancji psychoaktywnych powodu-
jących utratę świadomości, osławionej 
pigułki gwałtu. Są one bardzo niebez-
pieczne gdyż łatwo je nieświadomie za-

żyć, łatwo rozpuszczają się w alkoholu 
i znikają z organizmu człowieka po 
kilkunastu godzinach od zażycia. Po 
wszystkim ofiara niczego nie pamięta. 
Najczęstszymi ofiarami są kobiety, 
ale nie tylko one. Obezwładniający 
środek najłatwiej dodać do drinka na 
dużej imprezie, w dyskotece, czy klubie, 
jednak może być dodany do napoju 
również w każdym innym miejscu: 
w szkole, w pociągu, w pubie. Należy 
więc mieć się na baczności – i to nie 
tylko podczas hucznych imprez, lecz 
także w czasie podróży pociągiem 
czy w trakcie spotkania biznesowego. 
Pigułka gwałtu podana w małych 
ilościach działa podobnie jak alkohol, 
powodując uczucie rozluźnienia, prote-

gując uległość. Przy większych ilościach 
powoduje zawroty głowy, zaburzenia 
równowagi, problemy z logicznym i wy-
raźnym mówieniem. Przedawkowanie 
środka objawia się mdłościami, torsja-
mi, oczopląsem, a nawet śpiączką. Przy 
dużych dawkach może dość do reakcji 
wstrząsowej zagrażającej życiu.

W ramach akcji „Pilnuj drinka” do 
lokali rozrywkowych na terenie nasze-
go powiatu policja przekazała plakaty 
celem umieszczenia ich w widocznym 
miejscu, przypominające o tym, aby 
nigdy podczas imprez nie zostawiać 
napojów bez nadzoru. 

Szczegóły kampanii dostępne są pod 
adresem www.pilnujdrinka.pl.

ag
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REKLAMA

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Odwołano dyrektora 
Gimnazjum nr 1

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba odwołał ze stanowiska dyrektor 
Gimnazjum nr 1 Annę Łysiak. 

W szkole zjawiła się niezapowie-
dziana wizytacja z Zachodniopomor-
skiego Kuratorium Oświaty, która 
miała wątpliwości co do wdrażania 
„Programu Poprawy Efektywności 
Pracy i Sprawowania Opieki nad 
Uczniami” . Program ten dotyczy 
m.in. bójek w szkole, wandalizmu czy 
palenia papierosów. 

Efektem kontroli jest podpisane 
przez burmistrza Kazimierza Ziembę 
odwołanie Anny Łysiak ze stano-
wiska w trybie natychmiastowym. 
Wnioskodawcą odwołania był Za-
chodniopomorski Kurator Oświaty 
Artur Gałęski.

red.

Nowi – starzy 
dyrektorzy szkół

Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dyrektorów trzech szkół i dwóch 
przedszkoli w gminie Nowogard. Zmian jest niewiele.

Nowego dyrektora ma jedynie 
Szkoła Podstawowa nr 1. Został 
nim Sebastian Szymański, który 
dotychczas był pełniącym obowiązki 
dyrektora. W Szkole Podstawowej 
nr 4 dyrektorem pozostaje Magda-
lena  Zarębska -  Kulesza, w Szkole 
w Wierzbięcinie Józef Korkosz, w 
Przedszkolu nr 1 Jolanta Jackowiak, a 
w Przedszkolu nr 3 Ewa Wróbel.

Konkursy na stanowiska dyrekto-
rów szkół ogłoszone zostały ze wzglę-
du na koniec poprzednich kadencji. 
Wyjątkiem jest Szkoła Podstawowa 
nr 1 gdzie poprzednim dyrektorem 
był obecny wiceburmistrz miasta 
Artur Danilewski.

ag

Spotkanie z pisarzem
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-

licznej w Nowogardzie zaprasza 
mieszkańców na spotkanie autorskie. 
Gościem będzie znany w Nowogar-

dzie pisarz, kapitan żeglugi wielkiej 
Andrzej Soysal. Spotkanie w ponie-
działek, 16 czerwca o godz. 17.00 w 
czytelni MBP.

Znaleziono klucze

Widoczny na foto pęk kluczy z dwoma 
smyczami znaleziono na krzyżówce drogi 
Żabowo- Miętno. Do odebrania w naszej 
redakcji
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„Odnalazłem całą klasę wyrośniętą i dojrzałą”
Z czułej pamięci i majowego słońca tkane…

Zjazd absolwentów 
I LO w Nowogardzie

Nie wiem sam co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci
Gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci.
Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt,  kolego

Że ktoś ze mną zagra w berka lub chociażby w chowanego.
Jacek Karczmarski – „Nasza klasa”

Ciepłe wiosenne popołudnie w Nowo-
gardzie. Jest 23 maja 2008 roku, godzina 
16.00. Przed budynkiem „starej poczciwej 
budy” spotykają się po 40 latach już 
nie chłopcy lecz mężczyźni o niekiedy 
szronem pokrytych włosach, już nie 
dziewczyny lecz dojrzałe kobiety, żony, 
matki. Normalni, ustabilizowani ludzie 
– maturzyści z 1968 roku.

Myślę, że warto odnotować z pozoru 
tylko drobne wydarzenie towarzyskie, ale 
będące jednak dowodem pamięci dzięki 
której istniejemy. Właśnie takie spotkania 
wpisują się pięknie w tradycję miasta, 
tworzą jego żywą tkankę, pokazują lepszą 
stronę naszego życia.

Moi rozmówcy zastrzegli sobie anoni-
mowość – słowa dotrzymuję.

Barbara, jedna głównych organizatorek 
Zjazdu:

„Nie spodziewałam się, że aż tylu daw-
nych koleżanek i kolegów przybędzie – 45 
absolwentów, 3 kolegów ze starszych klas i 
6 dawnych nauczycieli. Przed budynkiem 
starej szkoły, a obecnie gimnazjum powitał 
nas mile pan dyrektor Jacek Andrysiak 
i udostępnił obiekt do zwiedzania. Po 
sprawdzeniu „listy obecności” i zrobieniu 
pamiątkowego zdjęcia całego rocznika po-
pularna ciuchcią udaliśmy się do ośrodka 
rekreacyjnego pana Henryka Grygowskie-
go. Przejeżdżając ulicami Piłsudskiego, Dą-
browskiego, Traugutta  i Wojska Polskiego 
witały nas przyjazne , roześmiane twarze 
mieszkańców. W obszernej sali domu my-
śliwskiego Ala Szpiganowicz, Ela Grzelak 
i ja powitaliśmy gości lampką szampana 
wręczając kwiaty i okolicznościowe laurki 

naszym pedagogom. W imieniu nauczy-
cieli laudację wygłosił profesor Bronisław 
Bystroń. Następnie została odczytana lista 
tych, którzy odeszli do „niebiańskiej” klasy. 
Zapaliliśmy 21 świeczek, tyle ilu uczniów i 
pedagogów ubylo z naszego grona. Wzru-
szenie udzieliło się każdemu.

Obiado-kolacja była pyszna – polecam 
każdemu kuchnię i personel tego obiektu. O 
stronę muzyczną zadbał pan Jan Korneluk, 
który umilał czas przebojami lat 60-tych 
pochodzącymi z jego własnej bogatej kolek-
cji płyt. Zabawa i długie wspomnieniowe 
rozmowy trwały do białego rana i na 
żadnym ze zjazdów nie bawiliśmy się tak 
świetnie. Nie zabrakło wesołych przeryw-
ników jak np. konkurs na chóralne śpiewy 
klasowe, które oceniało profesorskie jury 
wspierane przez ekspertów czyli naszych 
starszych kolegów Mariana Szpilkowskie-
go, Zbigniewa Szycha i Janusza Wiercio-
cha. Miły gest okazali nauczyciele, którzy 
nie mogli przyjechać na Zjazd – Maria 
Kowalczyk, Stefan Czerwiński, i Marian 
Matysiak – przesyłając nam podzięko-
wania za zaproszenia. Dzień drugi był 
również niepowtarzalny – tym razem w 
plenerze przy grillu. Ocenę pozostawiam 
innym”.

Danuta – uczestniczka Zjazdu:
„Sięgnięcie do tych beztroskich lat jest 

dla mnie przeżyciem niezapomnianym. 
W pewnym momencie niektóre osoby 
trudno było rozpoznać, ale witasz się 
i nagle … przypominasz sobie chwile 
razem spędzone, charakterystyczne gesty, 
oczy , które nie zmieniają się z wiekiem i 
mają wciąż ten sam młodzieńczy blask. 

Fajnie wyglądają ludzie, którzy mają 
jakąś pasję, udzielają się społecznie. To 
są takie spotkania, ze nie trzeba udawać 
radości ani szczerości bycia ze sobą, miłe, 
inspirujące. Myślę, że będą procentowały 
ponownym nawiązaniem kontaktów, bo 
one gdzieś się porwały…studia, dzieci, 
rodzina. l nagle jesteśmy w takim wieku, 
ze większość z nas jest już na emeryturach 
i to cudowne móc jakby na nowo wrócic 
do szczęśliwych chwil naszej młodości. 
Porażające były świeczki, które nam towa-
rzyszyły podczas pierwszego dnia imprezy 
– symbol  pamięci o tych, którzy odeszli na 
„drugą stronę” – uczniów i nauczycieli. W 
drugim dniu było trochę markotnie, bo 
być może z wieloma osobami już nigdy się 
nie zobaczymy. Jestem pełna podziwu dla 
organizatorek. One, same tylko we trójkę 
wzięły to na swoje barki – szmat pracy. Z 
pasją zrobiły wszystko 

i wszystkim udzieliła się ich pozytywna 
energia. To były dwa piękne dn. Uderzają-
ca dawka emocji, refleksji, wzruszeń, śmie-
chu, radości powitań i łez pożegnań”.

Franciszek, gość Zjazdu, emerytowany 
nauczyciel:

„Byłem na niejednym Zjeździe ab-
solwentów, których przekrój jest zawsze 
zróżnicowany – jednym udało się w 
życiu lepiej, innym mniej. Ten rocznik 
jest bardzo dobrze wyedukowany: jest 
kilka osób z tytułami profesorskimi, wielu 
ukończyło wyższe uczelnie,, niektórzy 

zostali biznesmenami, biznesmenami 
jeden nawet generałem broni. Poza tym 
w Zjeździe uczestniczyli byli pedagodzy: 
Bronisław Bystroń, Henryk de Large, 
Stanisław Świrski, Ryszard Wieczorek 
oraz na krótko Stanisława Kopycińska. 
Jestem bardzo wzruszony, bo to niezwykłe 
wrażenie spotkać  się po 40 latach … l to 
jeszcze nauczycielowi. Wszyscy bawili 
się doskonale, zupełnie zniknął dystans 
pomiędzy uczniami i nauczycielami. Była 
niezwykła synchronizacja pogody natury 
i pogody ducha uczestników. Urokliwie 
to wyglądało zwłaszcza  na drugi dzień, 
kiedy wszyscy zobaczyli w prześwicie 
drzew srebrzące się jezioro. Każde takie 
spotkaniezmusza do pewnych przemyśleń 
i refleksji. Warto organizować takie zjazdy 
bo to przeżycie będzie utrwalone w pamięci 
tych ludzi, umocni ich duchowo i pozosta-
wi trwały ślad w postaci dokumentacji wi-
zualnej. Wszyscy wyrażali się pozytywnie 
o Nowogardzie, ze to miasto wypiękniało 
od czasów ich młodości”.

Do zobaczenia za 2 lata, bo taki termin 
wyznaczyli sobie absolwenci nowogardz-
kiego I Liceum.

Marian A. Fryderyk
Foto J. Korneluk

PS. Uczestnicy Zjazdu i zaproszeni go-
ście składają serdeczne podziękowania na 
ręce pana Marka Słomskiego Redaktora 
Naczelnego „Dziennika Nowogardzkie-
go” za ciepłą reklamę prasową.
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Model 137 - 2,2 KM 
899 zł

• Kosiarki spalinowe od 699 zł
• Kosy spalinowe od 799 zł
• Podkaszarki spalinowe od 399 zł
• Pilarki spalinowe od 499 zł Raty na dowód 

osobisty
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Złoty leszcz 
Michała Wiernego 

Z okazji Dnia Dziecka Koło PZW Tęczak zorganizaowało 
na jeziorze nowogardzkim zawody wędkarskie dla dzieci i 
młodzieży. 

Przy wspaniałej, prawie bezwi-
etrznej pogodzie, młodzi zawodnicy 
1 czerwca rozpoczoczęli polowanie 
na taaaką rybę z murku przy fon-
tannie. Niestety, na pozostałej cześci 
brzegu, aż do restauracji Neptun, 
wędkować nie można z uwagi 
roślinność i glony zlegające dno jezi-
ora. Frekwencja dopisała na starcie 
do rywalizacji o puchar najlepszego 
wędkarza stanęło 25 zawodniczek i 
zawodników. 

O dużym szczęściu może mówić 
Michał Wierny, który z płycizny 
wytargał leszcza, który po ostatec-
znym podliczeniu okazał się złoty. 
Leszcz ważył bowiem bagatela 1,64 
kg. 

I miejsce Michał Wierny - 1640 pkt 
II m Ola Kaźmierczak - 840 pkt 
III m Robert Wypart - 680 pkt 
Upominków, jak zwykle, nie 

zabraklo dla wszystkich uczest-
ników zawodów. Szkoda. że dwójce 
dzieci nie starczylo cierpliwości, bo 
ominęłą ich nagroda za uczestnic-
two. 

Wszystkie dzieci najadły się do syta 
kiełbaskami i kaszanką ufundowaną 
przez Henryka i Andrzeja Grygows-
kich. Były też słodycze, napoje i lody 
ufundowane przez sklep “Promyk”. 

Zarząd Koła w imieniu dzieci 
sedecznie dziękuje osobom, które 
i tym razem wspomogły zawody 
dla naszych milusińskich p.p. Ta-
deusz Kozioł, Maria Malinowska 
- cistkarnia, Tadeusz Stępień - sklep 
spożywczy, Henryk i Andrzej Gry-
gowscy, Zygmunt Heland, Ryszard 
Patyk, Jan Lipski, Sklep wędkarski z 
Goleniowa “Karp”. 

Podziękowania dla działaczy 
Koła PZW Tęczak: Ryszarda Paty-
ka, Henryka Marca, Ryszarda Pal-
ety, Zenona Chałupniczka, Krzysz-
tofa Łuczaka, Roberta Macełki, 
Stanisłąwy Leciejewskiej i Tomasza 
Patyka za sprawne zorganizowanie i 
przeprowadzenie zawodów. 

z wędkarskim prozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes Koła PZW Tęczak 

Dzień Dziecka 
w Strzelewie 
W minioną sobotę Rada Sołecka wsi Strzelewo zorganizowała Dzień Dziecka 

Dzień wcześniej wykoszono plac 
wiejski, a jest co kosić z uwagi na 
jego wielkość. Ustawiono stoły, 
krzesła i namioty. Przygotowano 
też miejsce dla orkiestry, jako że za-
raz po dyskotece dla dzieci miała się 
odbyć wiejska zabawa. Bogdan Ra-

del z kolegami zwieźli młode brzo-
zy (samosiejki), ustawili je wokół 
placu tanecznego, aby było ładniej. 
Zabawa z nagrodami dla dzieci 
rozpoczęła się punktualnie o godz. 
15.30 konkursami z nagrodami dla 
dzieci. Przeciąganie liny, wbijanie 
gwoździ, kopanie piłek do małej 
bramki, wyścigi na letnich sanecz-
kach, jedzenie kisielu na czas z za-
wiązanymi oczami i wiele, wiele 
innych zabaw. Nagród nie zabrakło 
dla nikogo, choćby przebiegł ostat-
ni. 
- Wielką atrakcją dla dzieci była 
wizyta Policji. Dzieci mogły wsiąść 
do prawdziwego policyjnego samo-
chodu, zapoznać się z jego wypo-
sażeniem i dźwiękiem alarmowego 
sygnału. Chcielibyśmy podziękować 

Panom Policjantom za udział w na-
szym święcie Dziecka – powiedziała 
gazecie p. Jolanta Bednarek, sołtys 
Strzelewa. 
Po grach i konkursach rozpoczęła 
się zabawa dla dzieci, a tuż po niej 
zabawa dla dorosłych. Przygrywała 

najlepsza kapela w okolicy. Nie za-
brakło tanga milonga, białego misia 
i dobrego piwa do białego rana. Kto 
był nie żałuje, kto nie był niech na-
stępnym razem sobie nie daruje. 

Rada Sołecka dziękuję tym, którzy 
wspomogli imprezę w Strzelewie: 
Romanowi Saniuk, Dorocie Szył-
ko, Tomaszowi Grzelak, Lenie i 
Krzysztofowi Kowal, Zygmuntowi 
i Kasi Heland i gminie Nowogard. 
Imprezę poprowadzili wolonta-
riusze z Maszewa – podziękowa-
nia. Maszewo niebawem będzie 
hucznie obchodzić 730 lecie swo-
jego istnienia – gratulacje. 

red 
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Oferta dla członków organizacji pozarządowych 
Gminy Nowogard

Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości  ,,Profit” Szczecińskiej Funda-
cji Talent Postęp w Nowogardzie złożyło w kwietniu tego roku  ofertę w 
konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Nowogardu na realizację zada-
nia publicznego pn. ,,Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowa-
nie pracy organizacji pożytku publicznego”. W wyniku, pomyślnego  roz-
strzygnięcia konkursu otrzymało dofinansowanie na realizację zadania:                                                                                            
,,Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie wykorzystania   nowoczesnych 
technik informacyjnych przez organizacje pożytku publicznego”
Jak napisali autorzy projektu jego celem  jest przygotowanie członków or-

ganizacji pożytku publicznego i innych organizacji pozarządowych z terenu 
Gminy Nowogard do obsługi i wykorzystania komputera. Projekt adresowany 
jest zwłaszcza do osób powyżej 50 roku życia. Nikogo dziś nie trzeba przeko-
nywać , że ciągle postępujący proces budowy społeczeństwa informacyjnego 
powoduje swoistą degradację osób starszych po 50 roku życia. Osoby te, z 
chwilą zakończenia  aktywności zawodowej, w szybkim tempie stają się  mało 
aktywne społecznie, często pomimo swojej przynależności do różnych orga-
nizacji społecznych. Nie mając zarówno inspiracji jak i możliwości ustawicz-
nego uzupełnienia wiedzy czują się jak lokomotywa, która wypadła z szyn. 
Spotykają się w wielu obszarach życia  z przejawami dyskryminacji ze wzglę-
du na wiek. Z czasem stają się obywatelami drugiej kategorii. Szybko zanikają 
kontakty związane z ostatnim miejscem pracy,  zaczyna brakować wspólnych 
tematów do rozmowy ze znajomymi a także z dziećmi i wnukami. Bywa, że 
emeryci i renciści czują się odrzuceni, odstawieni na „boczny tor”, nikomu 
niepotrzebni, wykluczeni.
Przedstawione zjawiska mogą być  poważnie złagodzone w wyniku realizacji 

takich właśnie pożytecznych  projektów. Działania w ramach realizacji pre-
zentowanego zadania obejmują bowiem:
- zajęcia psychoedukacyjne motywujące uczestników szkolenia do przełama-

nia bariery strachu w korzystaniu  z nowoczesnego sprzętu komputerowego i 
urządzeń towarzyszących;
- podstawowe czynności związane z obsługą komputera i najważniejszych 

urządzeń współpracujących oraz korzystanie z usług internetu, poczty elek-
tronicznej, stron www, przeglądarki i wyszukiwarki internetowej ,portali in-
formacyjnych i edukacyjnych.
Przedstawiona  wiedza przekazana będzie  podczas 30 godzin zajęć teore-

tycznych i praktycznych tj.10 dni po 3 godziny dla grup 10 osobowych w 
jednej edycji  szkolenia.        Uczestnicy zajęć lub delegujące ich organizacje 
pozarządowe, dzięki dofinansowaniu szkoleń przez Urząd Miejski i Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości ,,Profit” w Nowogardzie,  pokrywać będą tyl-
ko koszty: kawy, herbaty, ciastek i napojów podawanych w trakcie szkolenia. 
Koszt ten wyniesie  5 zł od osoby przez 10 dni tj.50 zł.
Od osób , które zgłoszą się na kurs nie jest wymagana żadna wiedza po-

czątkowa w zakresie posługiwania się komputerem. Wskazane ,natomiast jest  
aby kandydaci charakteryzowali się umiejętnością logicznego, abstrakcyjnego 
myślenia i zdolnościami manualnymi przydatnymi w zakresie posługiwania 
się sprzętem stanowiącym wyposażenie komputera.
Rekrutacja uczestników szkolenia odbywa się  poprzez organizacje poza-

rządowe działające na terenie Gminy Nowogard na mocy podpisanego w 
tej sprawie porozumienia Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,,Profit” z 
Nowogardzkim Forum Organizacji Pozarządowych. Szkolenia prowadzone  
będą aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację tego zadania. 
Jedna grupa uczestników kursu nie może być mniejsza niż 10 osób.
Jak się dowiedzieliśmy przewidziany w programie czas 3 godzin zajęć dzien-

nie uczestnicy kursu ustalać będą sobie sami od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8ºº-17ºº.
Trzeba podkreślić, że Centrum ,,PROFIT” posiada nowoczesną infrastruk-

turę szkoleniową. Trzy klimatyzowane sale, w tym pracownię komputerową, 
które wyposażone są we wszelkie urządzenia i sprzęt multimedialny uspraw-
niające odbiór i efektywną pracę grupową oraz wysoką jakość szkoleń i kom-
fort słuchaczy. Ponadto dysponuje stałym podłączeniem do internetu, sprzę-
tem nagłaśniającym i bogatą  biblioteczką metodyczną. Centrum posiada 
także doświadczoną kadrę szkoleniową ,która gotowa jest sprostać wszystkim 
wymaganiom uczestników szkolenia.                                                                       
Zgłoszenia przyjmuje w godz. 8ºº-- 16ºº:
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,,Profit”
Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp w Nowogardzie tel/fax 

(091)39 20 891  e-mail;rcp_nowogard@o2.pl
opr.LMM

Rozwiedziona, lat 54 
poszukuje 

samotnego 
Pana lat 60- 65 bez nałogów. 

Okolice Nowogardu.
Tel. 607 701 787

OGŁOSZENIE

Rozterki radnego

Być albo nie być?
Od dłuższego czasu zastanawiam się 

czy bycie w Radzie Miejskiej ma jaki-
kolwiek sens. Moje wnioski i postulaty 
są zapisywane i w większości typowo 
dla naszego miejscowego działania  
rozmydlane. 

Przykładem może być Plac Zabaw 
na Gryfitowie.  Rada przyznała 50 tys. 
złotych na Plac  

Pan burmistrz ma wizje aby Plac 
powstał przy boisku „Orlik”. 

Boisko powstanie kiedy? No w przy-
szłości. Może za rok może za dwa.

Uważam że Plac zabaw powinien 
powstać w miejscu starego placu. 
Przemawia za tym dobre położenie, 
oraz jest on dobrze widoczny od strony 
kościoła. Ponadto jest bardzo dobrze 
oświetlony lampami ulicy Jana Pawła 
II. Jest tu zawsze bardzo dużo dzieci i 
są one dobrze widoczne,  praktycznie 
z każdej strony. 

Kiedy rozpocznie się inwestycja? 
Najprawdopodobniej  w”  grudniu po 
południu”!

Druga sprawą jest ulica Światowi-
da. I znowu dylemat kiedy ruszy jej 
budowa?

Kilka sesji temu wnioskowałem o 
niebezpieczny wyjazd z tej ulicy w 
kierunku ulicy Boh.Warszawy. Stojące 
samochody przed skrzyżowaniem za-
słaniają widok wyjeżdżającym. 

I co ? Nic, cisza ! Niech się męczą 
mieszkańcy tej ulicy. To ich problem.

Ciągi komunikacyjne w samym No-
wogardzie są fatalne. Goleniów buduje 
rondo po rondzie. A my co? Rano ulicą 
Poniatowskiego wjechać w ulicę Boh.
W-wy to minimum kilkunasto minu-
towe czekanie. Latem nawet nie chcę 
myśleć co tam będzie.

Tak samo jest na skrzyżowaniu ulicy 
15 Lutego i Boh.W-wy.

Stan przejazdów kolejowych woła o 
pomstę do nieba. I znowu porównanie 

Goleniowa. Tam są idealne, a u nas? 
Pech czy brak kontroli wykonawców?

Czystość w mieście ? Jaka jest wszy-
scy widzą. Także turyści.

Ratusz i jego rynny o które mnie pyta 
zawsze Pan Jan Kozłowski. Ich stan wi-
dać gołym okiem.  Proszę skierować do 
niego swoich fachowców to im wyjaśni 
jak je trzeba zrobić  aby wandale je nie 
kopali. A jak nie będą potrafili to obie-
cał, że jego firma zrobi to za darmo.

Sam ratusz świadczy o włodarzach 
tego miasta. O mnie niestety też. Jego 
wygląd powinien być priorytetem. Ale 
od kilku lat straszy i jest antyreklamą 
Nowogardu!!!

Płotki szaro żółto błotniste przy ulicy 
700 -lecia to obraz nędzy i rozpaczy. 
Mamy połowę czerwca, a powinny być 
odświeżone wiosną tak jak i wszystkie 
lampy uliczne.

I wcale nie trzeba dużo pieniędzy na 
takie przedsięwzięcia.

Rynek Miejski to następny skansen 
z XIX wieku. Współczuję handlowcom 
pracującym tam w takich warunkach. 
Czy nie można wybudować ładnych 
handlowych ogrzewanych pawilonów i 
sprzedać je dzierżawiącym. Wystarczy 
przejechać się do Stargardu Szczeciń-
skiego lub na „Szczeciński Manhattan” i 
zobaczyć, że rynek może być ładny.

I na te działania nie trzeba mieć 
wcale dużo pieniędzy. Trzeba tylko 
CHCIEĆ.

Plaża poprawiła swoja estetykę. 
Bełkot, że plaża jest za sto tysięcy 
doprowadza mnie do szału. Te sto 
tysiaków są pieniędzmi mieszkańców 
Nowogardu!!!! Naszymi!!!

Dlatego dorośli mieszkańcy i ich 
dzieci  mają ją za darmo. 

Krzysztof Kosiński
(Jeszcze Przewodniczący Komisji 

Społecznej)
Cdn

Kwesta PCK
Zarząd Rejonowy PCK w Nowogardzie w dniu 14 czerwca 2008 roku 

w godzinach od 9 do 13 przeprowadzi kwestę publiczną, z której dochód 
przeznaczy na dofinansowanie półkolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy 
Nowogard.

Zbiórkę przeprowadzimy na podstawie Decyzji Nr 7/ 2007 wydanej przez 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 grudnia 2007 

roku zezwalającą PCK na przepro-
wadzenie zbiórek publicznych na 
terenie całego województwa zachod-
niopomorskiego.

Kwestować będą uczniowie Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie oraz krwiodawcy.

Zarząd Rejonowy PCK 
w Nowogardzie
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60 lat OSP Wyszomierz

Wyróżnienia 
dla druhów

(dokończenie z poprzedniego wydania DN).

Znakami za wysługę lat:
1. Jan Paś                           - Orzechowe 40 lat
2.Mirosław Purul              - Wyszomierz 35 lat
3. Jerzy Krata                    - Wyszomierz 35 lat
5. Izydor Pałczyński          - Wyszomierz 30 lat
6-Witold Olejnik               - Wyszomierz 301ar
7.Rafał Kłys                      - Wyszomierz 15 lat
8. Piotr Dobruchowski       - Wyszomierz 15 lat
9.Piotr Gołdyn                   - Wyszomierz 15 lat
1 O.Grzegorz Dobruchowski - Wyszomierz 15 lat
1 1 . Arkadiusz Wójcik         - Wyszomierz 15 lat
12. Marek Czyżycki           - Wyszomierz 15 lat
1 3 . Sebastian Sobian           - Osowo 10 lat
14. Bogdan Dynarski          - Osowo 10 lat
15. Tomasz Jakubiuk          - Osowo 10 lat
16. Arkadiusz Ciechanowski - Orzechowo 5 lat
1 T.Kamil Śluz                      - Osowo 5 lat
1 S.Krzysztof Borowski        - Osowo Siat
19, Marcin Kąpała                - Osowo 5 lat

20. Mariusz Wójcik              – Wyszomierz                5 lat

Honorowym Dawcom 
Krwi ...

W dniu 14 czerwca obchodzony jest 
Światowy Dzień Honorowego Dawcy 
Krwi, w związku z tym Zarząd Rejo-
nowy PCK w Nowogardzie składa 
podziękowania i życzy wytrwałości w 
dalszym oddawaniu krwi, wszystkim 
krwiodawcom z Nowogardu i okolic. 
Do podziękowań dołączamy zwycię-
ski  wiersz 
z konkursu 
p o d  h a -
słem: „Od-
daj krew- to 
największy 
dar”.

Moja Krew dla Ciebie
autor Agniszka Gronowska kl III b

Publiczne Gimnazjum nr 3
Krew to jakby czerwone wino,
Krew to moje serce, 
które żyje i bije,
Krew to całe moje życie.
Ja mam jej dużo,
Lecz Ty niestety nic,
Mogę się z Tobą podzielić,
Byś dalej mógł żyć.
Wiem, jak bardzo Ci ciężko,
Ale powiem Ci jedno,
Będziesz żył dalej,
Bo tak chciał los.
Trzeba pomagać ludziom takim jak Ty,
Dlatego chcę pomóc CI,
Zrobię coś skromnego, 
a zarazem wielkiego.
To małe ukłucie mej ręki,
Co da Ci nowe życie,
Wiesz co to jest?
To krew, moja krew,
oddana dla Ciebie.

Festyn Rodzinny w SP2
W dniu 14 czerwca 2008 r. godz. 11.00-14.00 

„Mama, tata i ja w SP nr 2”
W programie:
koncert „Legendy rock’n’rolla” w wykonaniu zespołu Deezee 
Bans 
loteria fantowa (każdy los wygrywa)
pokaz udzielania pierwszej pomocy 
festiwal piosenki 
konkurs karaoke 
zawody sportowe 
wystawa rękodzielnictwa 
mierzenie ciśnienia i poziomu cukru 
kiełbasa pieczona w ognisku 
bigos dyrektora szkoły 
ciasto domowe w kawiarence 
pajda chleba z domowym smalcem i ogórkiem małosolnym 
degustacja miodu
oraz wiele innych atrakcji

Kto czyta nie błądzi

12 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie odbył o się  
uroczyste zakończenie kolejnej edycji 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W 
sali wypełnionej po brzegi uczniami i 
ich opiekunami Dyrektor Biblioteki i 
organizator całej akcji pani Zofia Pi-
larz  podziękowała wszystkim osobom 
które przygotowały i prowadziły akcję, 
a zwłaszcza tym, które czytały w każdy 
czwartek teksty literatury dziecięcej . 
Jako pierwszy okolicznościowy dyplom 

przygotowany dla czytających odebrał 
Burmistrz  Kazimierz Ziemba.

Po części oficjalnej uczestników spot-
kania czekała wyjątkowa atrakcja – wy-
stęp szczecińskich artystów z „Pogotowia 
Teatralnego” i chociaż aktorami były lalki 
było jak w prawdziwym teatrze. Imprezę 
kończył słodki poczęstunek i loteria 
fantowa. Z niecierpliwością czekamy na 
kolejną edycję akcji.

Red.
foto J. Korneluk
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Rieter Automotive Systems jako międzynarodowa firma produkcyjna z bran-
ży motoryzacyjnej specjalizująca się w wytwarzaniu elementów wygłuszają-
cych do wnętrz samochodów. Poszukujemy osoby na stanowisko:

Production Manager
Miejsce pracy: 

Nowogard, woj. zachodniopomorskie

Zakres obowiązków: 
- bieżący nadzór nad działem produkcji
- rozwiązywanie problemów natury technicznej, organizacyjnej i 

personalnej, 
- nadzór nad bezpiecznym prowadzeniem produkcji - w tym nad 

właściwym wykorzystaniem maszyn i urządzeń, przestrzeganiem 
przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

- koordynacja stanowisk pracy na poszczególnych etapach produk-
cji, 

- optymalizacja czasu pracy, 
- kontrolowanie bieżących kosztów produkcji i podejmowanie 

właściwych działań w kierunku ich minimalizacji,
- sporządzanie raportów i analiz wydajności produkcji, 
- ścisła współpraca z działem technologicznym, 
- opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdra-

żanych w firmie, 
- utrzymywanie stałej łączności ze wszystkimi działami w zakła-

dzie, ewentualnie udział w przebudowie i restrukturyzacji zakła-
du, kierowanie ludźmi.

Oczekiwania: 
- doświadczenie w branży (wiedza o produktach i technologiach), 
- wykształcenie wyższe techniczne (np. specjalność technologia 

produkcji, automatyka, mechanika precyzyjna),
- znajomość angielskiego na poziomie dobrym, komunikatyw-

nym,
- znajomość nowoczesnej metodologii i trendów w zarządzaniu 

procesami produkcji i jakością, 
- znajomość metodologii usuwania awarii w zautomatyzowanych 

systemach produkcyjnych, 
- znajomość przepisów przeciwpożarowych i BHP, 
- odpowiedzialność i sumienność, 
- otwartość na nowe rozwiązania, 
- samodzielność w działaniu, 
- odporność na stres, 
- bardzo dobra organizacja pracy, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- umiejętność odpowiedniego motywowania pracowników

Oferujemy: 
- Stabilne miejsce pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
- Konkurencyjny pakiet wynagrodzenia 

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłosze-
nia oraz 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 prze-
twarzanie 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)”.

BURMISTRZ NOWOGARDU 

OGŁASZA PRZETARG 
NIEOGRANICZONY 

Na dzierżawę na okres od 25 czerwca do 15 września 2008 
r. część działki, nr 121 o pow. 182 m² na plaży miejskiej 
w Nowogardzie na prowadzenie działalności o branży 
spożywczej (gastronomia, handel).

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m² 
powierzchni gruntu  wynosi  5 zł za cały okres dzierżawy.

Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie 
podatek od towarów i usług “VAT” w wysokości 22 %. 

Wadium w wysokości 20 % czynszu dzierżawnego 
wynosi 182,00 zł, które należy wpłacić do Kasy Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie najpóźniej do 17.06.2008 r.

Postąpienie ustalone zostało na kwotę 1 zł za m². 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.2008 r. o godz. 9.00 
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac 
Wolności 1. 

Osobie, która przetarg wygra wadium zaliczone zostanie na 
poczet czynszu dzierżawnego. 

Osobie, która przetarg przegra wadium zostanie wypłacone 
w terminie 3-ch dni od dnia przetargu. 

Zawarcie umowy dzierżawnej nastąpi w dniu następnym po 
zamknięciu przetargu. 

Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody, 
odprowadzeniem ścieków i wywozem odpadów będą ciążyć 
na dzierżawcy.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do 
publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny. 

UWAGA !!! 
Wydzierżawiający nie dopuszcza sprzedaży alkoholu na 
dzierżawionym terenie.

Na dzierżawcy ciążyć będzie obowiązek uzyskania 
pozwolenia na podłączenie się do energii elektrycznej, wody,  
kanalizacji, zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych 
oraz pozwolenia SANEPIDU na prowadzenie określonej 
działalności gospodarczej. 

Uprawnień wynikających z umowy do nieruchomości 
uzyskanej w przetargu nieograniczonym dzierżawca nie ma 
prawa przelewać w części ani w całości osobom trzecim tak 
fizycznym jak i prawnych. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z pod-
inspektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie panią Anną Nowak, pokój nr 108, Plac Wolności 5, 
tel. 0913926242.

Burmistrz Nowogardu
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W obiektywie  Jana Korneluka    -  Kto czyta nie błądzi

 Witamy wśród nas...

Syn Elwiry Szwabe ur. 5.06.08 
ze Szczecina

Córka Anny Bagińskiej 
ur. 5.06.08 ze Szczecina

Córka Anny Kasprzak 
ur. 5.06.08 z Gostomina

Córka Anny i Krzysztofa 
Badowskich ur. 10.06.08 
ze Szczecina

Syn Anity Sulikowskiej 
ur. 9.06.08 z Kulic

Córka Cecyli Snochowskiej 
ur.10.06.08 ze Szczecina

Syn Anety Płusa ur.10.06.08 
z Orzechowa

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie

urodziło się 
2 dzieci

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały 

opublikowane 
ze względu 

na brak zgody 
rodziców

WITAMY WŚRÓD NAS...
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Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
26.06.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

• duży wybór, szeroki asortyment
• wysoka jakość opału
• atrakcyjne ceny
• koks, węgiel, miał i węgiel brunatny

DOWÓZ GRATIS POWYŻEJ 2 TON

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU

Płoty, ul. Jagiellonów 9
Tel. 0691 632 354

USŁUGOWE 
KOSZENIE ŁĄK
Tel. 503 176 331

ZAPRASZAMY 
na zbiór truskawek 

w Olchowie
Tel. 693 344 778

OGRODNICTWO KOC
       WYPRZEDAŻ 

           kwiatów balkonowych i rabatowych
             od 8.00 do 15.00 zapraszamy od strony stacji paliw HL

ul. Gen. Bema 11, Tel. 091 39 23 190 po godz. 17.00

Jan Kozłowski – autoryzowany dealer
Toyota Nowogard – MK

zatrudni
GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ
Kontakt pod numerem 

tel. 0609 671 030

Informujemy, że   

19 czerwca 2008 r.
czwartek 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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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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.

Zatrudnię kierowcę 
– akwizytora

do handlu hurtowego 
z dużą chęcią do pracy.

Uczciwy, dobry zarobek.
Tel. 607 408 489

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

DOWÓZ 
PIZZY
Tel. 091 39 26 913
Tel. 091 39 20 750

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe

ze Szczecina 

zatrudni 
starszego ratownika 

w okresie sezonu  letniego 
na kąpielisku miejskim 

w Nowogardzie

Tel. 0914624877
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam – stodoła murowana. 

Karsk 35 A.
• Sprzedam mieszkanie, 40 m kw, 2 

pokojowe z pomieszczeniem gospo-
darczym. Tel. 607 399 750.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, II 
piętro, własnościowe, czynsz ok. 100 
zł, c.o. gazowe, 165 tys. do negocjacji. 
Tel. 691 655 420.

• Posiadam lokal do wynajęcia 70 m 
kw. 606 703 451.

• Pilnie sprzedam kawalerkę do kapi-
talnego remontu w starym budowni-
ctwie, 38 m kw. Tel. 506 988 956 po 
18.00.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia (kawalerka lub 2 pokoje). Tel. 
516 310 809.

• Do wynajęcia dwa garaże, powierzch-
nia 2 x 20 m kw, obiekt dozorowany, 
Nowogard ul. Nadtorowa 12. Tel. 
693 344 802.

• Do wynajęcia góra domku jednoro-
dzinnego ( bez psa), 5 pokoi, osobne 
wejście; 800 zł wynajęcie + media 
– płatne za 3 miesiące z góry. Tel. 091 
39 21 063, 88 990 10 46.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w 
centrum, parter. Tel. 513 153 509.

• Wynajmę pokój 2 dziewczynom lub 
małżeństwu bezdzietnemu, z uży-
walnością kuchni i łazienki. Tel. 
602 474 266.

• Do wynajęcia 80 m kw na działalność 
gospodarczą, biuro bądź mieszkanie 
na ul. 700 lecia, przy „Biedronce”. Tel. 
091 39 26 524, 505 697 200.

• Mieszkanie dwupokojowe w centrum 
miasta do wynajęcia. 880 290 835.

• Kupię kawalerkę lub pokój z kuch-
nią do II piętra okolice Stargardu 
Szczecińskiego. Tel. 091 419 10 68 po 
18.00.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami let-
nimi fulda 205 55 R 15 w bdb stanie 
do mercedesa E - klasse, W - 124, 
190, cena 650 zł komplet, tel: 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowa-
ny, książka serwisowa, zadbany, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowe-
go. Nowe tarcze i klocki hamulcowe 
przód i tył, wymieniony kompletny 
rozrząd, olej, filtry (kabinowy, oleju 
powietrza), płyn hamulcowy i chłod-
niczy, przegląd klimatyzacji, alufel-
gi 16” + nowe opony letnie,. Cena 
49 800 zł do uzgodnienia, tel: 0605 
522 340.

• Sprzedam motocykl nowy mini cros 
dla dziecka 5 lat, cena 600 zł. Tel. 
602 348 926.

• Sprzedam golfa III, rok 1993, na czę-
ści lub w całości. Tel. 608 196 873.

• Sprzedam tanio Audi 100, 1991 r., 2,3 

benzyna. Tel. 607 408 489.
• Sprzedam Mercedes 124 na części. 

667 146 793.

ROLNICTWO  
• Sprzedam 2,5 letnią klacz. Otręby. 

Tel. 606 627 663.
• Punkt kopulacyjny, jazda konna i 

wożenie bryczką na śluby. 607 73 98 
66.

• Sprzedam pisklęta przepiórki japoń-
skiej i perlic oraz jaja przepiórcze. 
091 39 25 548, 0508 340 300.

• Sprzedam polską kosiarkę rotacyjną. 
Tel. 502 56 18 02.

• Sprzedam siano. 091 39 21 595.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Usługi budowalne, remonty, wykoń-

czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowane, stawianie 
ścian płyty kartonowe, ocieplanie 
poddaszy, panele, itp. 693 021 097.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: 

wykop pod fundamenty, kable, itp. 
Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 079 02 
43 575.

• Zespół muzyczny ACORD opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
511 171 846, 518 097 091.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. 
Ul. Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi transportowe, przeprowadzki. 
511 923 692.

• Naprawa okien i drzwi poreklama-
cyjnych. Tel. 505 801 778.

• Drobny remont, montaż paneli pod-
łogowych, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, itp. 663 349 080.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 
091 39 79 109.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DE-
PILACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• CZY MASZ JUŻ NOWY CERTY-
FIKAT DO ROZLICZEŃ Z ZUS 
OBOWIĄZKOWY OD 21.07.2008 

R.? Zamówienie, instalacja, szkole-
nie. Tel. 091 39 21 035 lub www.for-
tel.nowo.pl.

• Docieplenia budynków i dekarstwo. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 505 94 17 
65.

• Chcesz szybko otrzymać tani kre-
dyt gotówkowy i darmową kartę 
kredytową, wystarczy jeden telefon: 
662 034 687, a doradca finansowy z 
Banku Zachodniego WBK skontak-
tuje się z Tobą.

• Remonty, szpachlowanie, tynkowa-
nie, malowanie, płytki. Tel. 88 76 
25 993.

• Remonty, docieplenia domów. 
511 745 695, 889 144 370.

• CHCESZ KUPOWAĆ KOSMETY-
KI FIRMY AVON TANIEJ NIŻ W 
KATALOGU? ZOSTAŃ KLIEN-
TEM BEZPOŚREDNIM!!! TEL. 
606 112 512.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-

dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa Zachodnia. 071 385 20 
18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodarczej. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Elektryka z doświadczeniem w za-
wodzie zatrudnię na dobrych warun-
kach. Tel. 696 757 393.

• Zatrudnię pracowników do docie-
pleń. Tel. 782 860 130.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kon-
takt 0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Praca sezonowa przy zbiorze tru-
skawek w Nowogardzie. Tel. 091 39 
23 689, 509 86 17 41.

• Zatrudnię na budowę. Tel. 
608 817 214.

• Zatrudnię sprzedawcę, barmankę, 
recepcjonistkę. Tel. 0602 474 266.

• Zatrudnię murarzy. 662 024 845.
• Zatrudnię przy stawianiu płotu 

z klinkieru. Dobrze zapłacę. Tel. 
518 055 354.

• Potrzebna opiekunka do dwójki dzie-
ci (7 letnie). Tel. 516 777 186.

• Zaopiekuję się dziećmi w swoim 
domu (na wsi). 601 182 905.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ), DRZWI POKOJOWE 2 SZT.
BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE DO 
MIESZKANIA W BLOKU - CENA 
30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z myszką 
bezprzewodową (kolor czarny), fir-
my NGS z wyświetlaczem, cena 180 
zł, tel: 0605 522 340, nowa na gwa-
rancji, nieużywana.

• Poszukuję miejsca przy głównych 
drogach w celu umieszczenia tablic 
reklamowych z własną konstrukcją. 
Tel. 0693 682 492.

• Kupię kuchnię asfaltową używaną. 
Tel. 091 39 20 608.

• Sprzedam szczenięta dwumiesięcz-
ne rasy foksterier. Tel. 606 360 265, 
691 358 928.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwarium 
w kolorze czarnym 81x33x64 cm plus 
drobne wyposażenie: filtr, grzałkę, 
korzenie ozdobne. Cena 500 zł. Tele-
fon – 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do 
drukarki Lexmark (nowy) cena 60 zł, 
tel 0605 522 340.

• Sprzedam zamrażarkę szufladową, 
kuchenkę elektryczną i ławostół. Tel. 
501 141 655.

• Sprzedam betoniarkę 150 l, 380 V. 
091 39 27 000.

• Zagubiono legitymację studencką 
na nazwisko Damian Breyer. Tel. 
512 626 561.
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WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL

375

12,000

Łobez – Dobra
godz. odjazdu: 

8.25, 12.05, 15.50

PRZEWOZY 
PASAŻERSKIE

TRANSTOM 
Tomasz Fedeńczak

NOWA LINIA! od poniedziałku do soboty
Dobra – Łobez
godz. odjazdu:

6.55, 9.45, 13.00
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 24

Widziałem osobiście
Przez tego całego Edisona,
W lodówce żarówka
Jest non stop włączona.

Co ich łączy?...
Sienkiewicz, Reymont oraz 
Miłosz...
Co łączy ich? Tak łatwo było
Odgadnąć. Mówisz: - Oczywista,
Każdy z tej trójki to noblista.
Lecz oto bierze mnie pokusa,
By do wspomnianych dodać 
Prusa...
Nikt z was rezonu nie utracił?
- Aha! – mówicie – literaci...
No cóż, ktoś jeszcze jest w kolejce.
Więc lakonicznie – o Matejce....
- Ci czterej razem? Tak, kochani...
- Artyści to są bardzo znani!
Cóż, chyba zniknie wasza buta,
Polaka dodać chcę, Traugutta.
Tak. Romualda. Tym zasłynął, 
Ze walczył, za ojczyznę zginął.
Cóż, od tej pory kłopot macie,
Co łączy wszystkie te postacie?
Cóż to takiego, wielkie nieba?
Chyba odgadnąć hasło trzeba...
Tu na podpowiedź przyszła pora:
Wiem – ryzykuję, żem jest próżny.
W tym gronie znajdziesz i autora,
I multum osób bardzo różnych.

Osobliwy duet
Jak ze sceny typy dwa,
Podrywacza każdy gra!
Rad czy nie rad, noce, dnie,
Ta czy nie ta – damy rwie!
Każda oczkiem słodko – łyp!
Odpowiada im ten typ!

W polityce jak w sporcie
W polityce podobnie 
jak na piłkarskim boisku
Każdy rwie się do mamony,
Jeżeli ktoś za bardzo wyrywa
się do przodu,
Z zasady jest spalony.

Poprawne rozwiązania krzyżówki nr 23 – WAKACYJNE PLANY – nadesłali:
Stanisława Pokorska, Natalia Kosmalska, Józef Górzyński, Maria Gortat (Czermnica), Bogumiła 

Urtnowska (Kulice), Danuta Bekalarek (Włodzisław – także 22),  Grażyna Jurczyk (także 22),  Halina 
Stefańska, Agnieszka Skowrońska (Strzelewo), Barbara Bartosik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, 
Bogdana Walewska,  Krystyna Tretiak (Maszkowo), Aneta Kochelska (Błotno), Teresa Powalska, Józef 
Dobrowolski (Dąbrowa), Andrzej Czarnowski (Osowo),  Władysława Kubisz, Franciszek Palenica, 
Bogumiła Czupryńska, Marzena Ustyjańczuk, Jerzy Siedlecki.

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Danuta Bekalarek z Włodzisławia,
- Maria Gortat z Czermnicy,
- Józef Dobrowolski z Dąbrowy.

Gratulujemy!  
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 12.06.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Prezenter handlowy
4. Robotnik budowlany
5. Sprzedawca
6. Cukiernik
7. Robotnik leśny
8.  magazynier
9.  Wizażysta – stylista
10. Kierowca „C”-magazynier
11. Prac.gospodarczy-konserwator 

(gr.inwal.)
12. ładowacz
13.  Pracownik gospodarczy
14.  Murarz, pomoc murarz, zbrojarz
15.  Nauczyciel : Jęz. Angielskiego, 

fizyki, informatyki, matematyki, 
techniki, bibliotekarz

16.  Monter stolarki PCV  + prawo jaz-
dy

17.  Elektryk
18.  Pracownik zieleni

   OFERTY PRACY Z REJONU
 
1.  Kierowca kat. C+E   ( Gryfice ), ( 

Goleniów ) ( Szczecin )
2. Drobiarz – pakowacz ( Goleniów )
3. Spedytor (Gryfice)
4.  Kierowca „c” (Dobra)
5. Pracownik przetwórstwa rybnego 

(Szczecin)
       SZKOLENIE

1.Stolarz meblowy
         
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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V liga juniorów:

Arkonia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 3:1  (0:1)

Porażka na koniec
Pomorzanin: Ebert – Jeziorski, Wipplinger, Sobczak, Ogiewa, Langner, 

Balejko, Pozierak, Łuczak, Bajerski.
Bramka dla Pomorzanina: Wipplinger.

Juniorzy Pomorzanina zakończyli 
sezon porażką z Arkonią w Szczeci-
nie. Rywale mieli ułatwione zadanie, 
gdyż nasz zespół rozpoczął mecz w 
dziesiątkę, a po godzinie gry z boi-
ska musiał zejść Balejko, który miał 
zagrać w meczu seniorów, rozpoczy-
nającym się niedługo po zakończeniu 
meczu juniorów.

Początek należał do gospodarzy, 
co przy ich przewadze liczebnej nie 
było niespodzianką. Pomorzani stu-
dził ich zapały udanymi pułapkami 
ofsajdowymi. Pierwsze zagrożenie 
Arkonia stworzyła w 25. minucie, ale 
Ebert wygrał pojedynek sam na sam 
z rywalem. Dziesięć minut później 
atakuje Pomorzanin i robi to skutecz-
nie. Wipplinger ruszył spod własnej 
bramki, przedryblował wszystkich 
przeciwników, którzy mu stanęli mu 
na drodze i strzałem pod poprzeczkę 
zdobył prowadzenie dla Pomorzani-
na. Mimo ataków Arkonii wynik 0:1 
utrzymał się do przerwy. 

Druga połowa to ataki gospodarzy 
i zaciekła obrona gości. Jednak mimo 

starań szczecińskich piłkarzy, to Po-
morzanin stwarzał groźne sytuacje. 
W 50 min. Pozierak minął zwodem 
dwóch rywali, po czym mając przed 
sobą tylko bramkarza nie trafił 
bramkę. Chwilę później dwójkowa 
akcja Sobczaka i Langnera kończy 
się strzałem tego ostatniego, jednak 
piłka minimalnie mija lewy słupek 
bramki. Arkonia odpowiada w 65. 
minucie kontrą po której jeden z jej 
graczy mając przed sobą tylko Eberta 
umieszcza piłkę w bramce. W 89 min. 
Sobczak urządza sobie rajd między 
pomocnikami gospodarzy i zostaje 
sfaulowany. Sędzia nakazuje jednak 
grać dalej, Szczecinianie wyprowa-
dzają kontrę, po której pada bramka 
na 2:1. Sobczak był zdenerwowany 
po tej sytuacji i powiedział co myśli 
o arbitrze tego spotkania za co obej-
rzał drugą żółta, a w konsekwencji 
czerwoną kartkę i na boisku zostało 
ośmiu zawodników Pomorzanina. 
To pozwoliło rywalom w 91. minucie 
zdobyć trzecią bramkę.

Andrzej Garguliński

Z motocrossowego toru
Nasz motocrossowy zawodnik Michał Kozera wystartował w kolejnych 

zawodach. Niestety, nie można ich uznać przygotowaniem do wyścigu w 
Nowogardzie, gdyż na swoim torze Michał nie wystartuje.

Dzień Dziecka nie był szczególnie 
łaskawy dla Michała Kozery. Tego 
dnia brał on udział w II rundzie 
Motocrossowych Mistrzostw Polski, 
które odbyły się w Chełmnie. Dobrze 
przejechany trening dowolny i cza-
sowy, ustawiły go na dobrej 12 po-
zycji na maszynie startowej. Mocno 
skoncentrowany wyszedł z maszyny 
startowej i na pierwszym zakręcie 
wysuną się na pozycję ósmą. Nie-
stety, na szóstym okrążeniu defekt 
motocykla pozbawił go punktów. Do 
tego odwołano drugi bieg i Michał 
spadł w klasyfikacji generalnej na 
18. miejsce. 

Tydzień później odbywały się 
zawody w Lipnie. Po czasówce i 
treningu dowolnym Michał startował 
z dziewiątego miejsca. Pierwszy bieg 
ukończył na jedenastym miejscu. 
Początek drugiego biegu był niezwy-
kle udany. Kozera jechał na szóstej 
pozycji, tuż za ścisłą czołówką. W 
końcówce spróbował zaatakować 
piątą lokatę, ale dał o sobie znać brak 
doświadczenia – atak na ostatnim 

zakręcie skończył się upadkiem co 
w konsekwencji skończyło się prze-
jechaniem linii mety na 10 pozycji. 
Taka jazda jak w Lipnie pozwala z  
optymizmem śledzić dalszy rozwój 
jego kariery .

Można by uznać, że te zawody 
były znakomitym przygotowaniem 
do najważniejszego startu w sezonie 
czyli wyścigu przed własną pub-
licznością na nowogardzkim torze. 
Można by gdyby do takiego startu 
w ogóle doszło. Niestety, podczas 
zawodów na „Smoczaku” nie będzie 
rozgrywany wyścig w klasie 80 cm3 
junior czyli w tej, w której mamy 
trzech zawodników z licencjami. Za-
wodnicy i ich opiekunowie nie kryją 
niezadowolenia, że organizatorzy nie 
poczynili wystarczających starań by 
wyścigi tej klasy wciągnąć do pro-
gramu zawodów. Jest czego żałować, 
wszak kibicowanie zawodnikom z 
Nowogardu automatycznie zwiększa 
poziom emocji.

Andrzej Garguliński

Na trenerskim stażu w Pogoni
Tygodniowy staż trenerski w szczecińskiej Pogoni odbyli dwaj młodzi 

nowogardzianie Gracjan Golema i Kamil Nieradka.

Nowogardzianie szkolili swoje 
umiejętności pod okiem Krzysztofa 
Sobieszczuka, jednego z bardziej 
utalentowanych trenerów młodego 
pokolenia. Do sezonu 2006/07 szkolił 
on młodzież w strukturach Pogoni 
Nowej. Wówczas po raz pierwszy 
zetknął się z seniorskim futbolem. 
Poprowadził B-klasową Pogoń Szcze-
cin Nową, bezapelacyjnie wygrywając 
ligę. Po wszelkich zmianach, które 
nastąpiły w klubie, Sobieszczuk 
przejął A-klasowe rezerwy, z którymi 
zajmował po rundzie jesiennej pierw-
sze miejsce i wywalczył awans do V 
rzutu Pucharu Polski na szczeblu 
wojewódzkim. Teraz prowadzi zespół 
juniorów młod-
szych - czwartą 
drużynę Polski z 
roku 2005. Mocną 
stroną Sobiesz-
czuka jest to, że 
wciąż się szkoli. 
Za sobą ma licz-
ne staże, m.in. w 
Sparcie Praga, czy 
Zagłębiu Lubin.

„Jesteśmy za-
dowoleni z pra-

cy jaka odbyliśmy mieliśmy szanse 
poprowadzić trening, jego drużyny, 
która zajmuje drugie miejsce w Mię-
dzywojewódzkiej Lidze Juniorów. 
Zobaczyliśmy również jak wygląda 
odprawa przed meczowa. Rozmowy 
z takimi trenerami jak Włodzimierz 
Obst, Robert Dymkowski czy prowa-
dzący Pogoń Szczecin ‘99 Paweł Cretti  
również pouczały nas jako młodych 
trenerów. Zajęcia odbywaliśmy przez 
cały tydzień, potwierdzeniem tego jest 
wystawiony certyfikat przez MKS Po-
goń Szczecin.”  - powiedzieli Gracjan 
Golema i Kamil Nieradka.

Andrzej 
Garguliński

Zaproszenie do Trzechla
W niedzielę, 15 czerwca o godz. 

10.00 rozpocznie się w Trzechlu spar-
takiada LZS. Organizatorzy zapra-
szają drużyny piłki nożnej, siatkowej 
i zwyczajnych ale mile widzianych 
kibiców.

Bogaty będzie także blok konku-
rencji rekreacyjnych  i zabawowych 
ponieważ spartakiadę połączono z 
obchodami Dnia Dziecka.

Sołtys 
i Rada Sołecka 

Nadzieja w narodzie nie ginie
Mimo porażki naszych piłkarzy z Niemcami nadzieja w narodzie nie zginę-
ła. Przed wczorajszym meczem z Austrią na samochodach nadal powiewały 
flagi. Oby jak najdłżuej, najlepiej do finału. A swoj drogą los jest przekorny, 
wczoraj musieliśmy kibicować Niemcom. Dziwne uczucie...
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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•

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: 
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy magazynowej.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.
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„Orlik 2012” 

będzie w Nowogardzie
REKLAMA REKLAMA

Sklep motoryzacyjny
zatrudni na stanowisko

Kierownika sklepu
wymagania: prawo jazdy kat.
B, mile widziane doświadczenie
Tel. 601 528 181, Tel. 601 200 133

czytaj na s. 2

Łobez – Dobra
godz. odjazdu: 

8.25, 12.05, 15.50

PRZEWOZY 
PASAŻERSKIE

TRANSTOM 
Tomasz Fedeńczak

NOWA LINIA! od poniedziałku do soboty
Dobra – Łobez
godz. odjazdu:

6.55, 9.45, 13.00

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  Nowogard  

ZATRUDNI  
kierowcę z kat. C 

oraz pozwoleniem 
na przewóz rzeczy.

Oferty: kadry@hurtpol.pl
 lub do działu kadr: 

CV i list motywacyjny 
tel. 091 579 29 18
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KALENDARIUM
17 CZERWACA
Imieniny:  Adolf, Adolfa, Ag-
nieszka, Albert, Drogomysł, 
Franciszek, Hipacy, Izaur, 
Izaura, Marcjan, Nikander, Ni-
kandra, Radomił i Waleriana.
• Organizacja Narodów 

Zjednoczonych - Światowy 
Dzień Zwalczania Skutków 
Pustynnienia Gleby i Suszy 
• 1356 - miasto Lwów otrzy-
mało od króla Kazimierza 
III Wielkiego przywilej loka-
cyjny.
• 1793 - w Grodnie rozpoczął 
się ostatni sejm Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. 
• 1885 - Do Nowego Jorku 
przybyła w częściach Statua 
Wolności.

18 CZERWACA
Imieniny:  Amand, Amanda, 
Drogomysł, Drogoradz, Dro-
hobysz, Dzirżysław, Efrem, 
Elżbieta, Emil, Eufemiusz, 
Hipacy, Leoncjusz, Marek, Ma-
ryna, Miłobor, Ożanna, Paula, 
Przeborka i Teodul     
• 1792 - Wojska polskie po-
konały wojska rosyjskie w 
bitwie pod Zieleńcami. Król 
Stanisław August Poniatowski 
ustanowił Order Virtuti Milita-
ri - do dziś najwyższe polskie 
odznaczenie wojskowe.
• 1992 - Uruchomiono Cen-
tertel, pierwszą w Polsce sieć 
telefonii komórkowej.

19 CZERWACA
Imieniny: Bonifacy, Borzy-
sław, Gaudencjusz, Gaudenty, 
Gerwazy, Julianna, Michalina, 
Otto, Protazy, Romuald i Ro-
mualda.     
• 1624 - Rozpoczęła się bitwa 
pod Martynowem.
• 1963 - pierwszy Krajowy 
Festiwal Piosenki Polskiej w 
Opolu.
• 2007 - Pielęgniarki rozpo-
częły protest pod Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów. Czte-
ry z nich zaczęły okupować 
budynek, co doprowadziło 
do powstania białego mia-
steczka. 
• 1975 - Bezzałogowa sonda 
kosmiczna Viking 1 osiąg-
nęła silnie eliptyczną orbitę 
Marsa.

Kronika policyjna 

Mikołajowi 
Tracz 

z okazji 
80 urodzin 

spóźnione, ale szczere 
życzenia urodzinowe, 

samych pogodnych dni, 
wiele uśmiechu, 

zdrowia i pomyślności
składają
synowie, córki, synowe, 

zięciowie oraz wnuczęta

ŻYCZENIA

W imieniu organizatorów ogólnopolskiej akcji 
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” 

serdecznie dziękuję za pomoc w zorganizowaniu imprezy czytelniczej 
dla dzieci aktywnie uczestniczących w czwartkowych spotkaniach 

w bibliotece , dla których książka przez te działania stała się bliższa.
Oto nasi sponsorzy:

- Piekarnia „Saturn” Pani Lidii Szocik
-Piekania Państwa Dameckich

-Piekarnia Pana Grzegorza Malinowskiego
-Cukiernia „Ola” Pana Piotra Filipiaka

-Hurtownia Artykułów Spożywczych Pana Adama Fedeńczaka
-”Marpjs” Pana Sławomira Skubija

-Hurtownia  „Pier” Państwa Rzeteckich
-Celowy Związek Gmin R-XXI

Serdecznie dziękuję
Dyr. Biblioteki Zofia Pilarz

PODZIĘKOWANIA

W poniedziałek zatrzymano miesz-
kańca okolic Nowogardu poszuki-
wanego przez niemiecki wymiar 
sprawiedliwości europejskim naka-
zem aresztowania. Zatrzymanie go 
było możliwe dzięki wstąpieniu do 
strefy Schengen i dostępu do systemu 
informatycznego. Niemiecka policja 
umieściła tam dane poszukiwanego 
pod koniec maja i już po kilku dniach 
był on w rękach policji, która przeka-
zała go prokuraturze a ta zastosowała 
areszt ekstradycyjny.

W nocy na alejkach nad jeziorem w 
okolicy ulicy Zielonej dwóch niezna-
nych sprawców pobiło mężczyznę i 
zabrało mu telefon komórkowy nokia 
n50 wartości 1000 zł, karty bankoma-
towe oraz 140 zł.

We wtorek policja została poinfor-

mowana, że z biura jednej z piekarni 
skradziono 2000 zł. Wskazano poten-
cjalnych sprawców i policja wszczęła 
dochodzenie.

Z klatki schodowej budynku przy 
ulicy Luboszan skradziono rowerek 
dziecięcy wartości 230 zł.

W środę zapalił się styropian kła-
dziony na elewacji budynku mieszczą-
cego się przy ulicy 700-lecia w okolicy 
sklepu „Netto”. Ogień pojawił się w 
odpadach a potem przemieścił się na 
elewację. Strat jeszcze nie oszacowa-
no. Policja i straż badają przyczyny 
pożaru.

W czwartek z jednego z domów w 
Sikorkach skradziono dwa telefony 
komórkowe. Mieszkańcy tej miejsco-
wości twierdzą, że tego dnia pojawiły 
się tam dwie kobiety wyglądające na 

Cyganki, które odwiedzały domostwa, 
w tym, ten w którym skradziono tele-
fony. Z ustaleń wynika, że wykorzysta-
ły fakt, że mieszkanie było otwarte, a 
obecna tam starsza kobieta przebywała 
na ogródku.

W piątek nad ranem policja została 
poinformowana, że ulicami miasta idą 
trzy nieletnie osoby i wywracają śmiet-
niki. Zostali oni zatrzymani przez 
policję. Jeden z nich miał 1,39 promila 
alkoholu, drugi 0,25 promila, a jedynie 
15-letnia dziewczyna była trzeźwa. 
Przekazano ich rodzicom. Wkrótce 
staną przed sądem rodzinnym.

W niedzielę w Restauracji „Oskar” 
skradziono damską torebkę, w której 
był telefon komórkowy samsung 542.

ag

Będzie „Tuskowe” boisko!
Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego 

i Funduszy Przemysław Sońtka poinformował nas, 
że  Gmina Nowogard jest wśród samorządów, którym Mi-
nisterstwo Finansów zapewniło współfinansowanie bu-
dowy kompleksu boisk w ramach programu „Orlik 2012”. 
Pismo w tej sprawie dotarło z Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. W wyżej wspomnianym piś-
mie Minister Finansów informuje, że decyzją nr 7/2008 
zapewnił realizowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

dotyczącego budowy zespołu ogólnodostępnych boisk 
sportowych w ramach rządowego programu „Moje boisko 
- Orlik 2012”. Program zakłada, że w latach 2008-2012 
powstanie ponad 2000 kompleksów boisk sportowych. 
Koszt budowy jednego kompleksu, według standardo-
wego projektu, szacuje się na 1 milion złotych. Po 1/3 
kosztów inwestycji poniosą gminy, urzędy marszałkow-
skie i ministerstwo sportu. 

Opr. LMM

Lewica się jednoczy?
W sobotę, 14 czerwca  członkowie 

i sympatycy SLD oraz Federacji 
Młodych Socjaldemokratów zebrali 
się na tradycyjnej „Harcowiadzie” 
w rejonie Harcówki w Sarnim Lesie. 
Okazja była wyjątkowa bowiem na 
spotkanie przyjechał nowowybrany 
szef Sojuszu Grzegorz Napieralski 
z członkami władz wojewódzkich 
partii. Podczas rozmów panował 
… umiarkowany optymizm co do 

przyszłości głównej siły na Lewicy. 
Optymizm czynił uzasadnionym… 
Bartosz Arłukowicz poseł na Sejm 
z ramienia Socjaldemokracji Rze-
czypospolitej. Bartosz znany był i 
lubiany w Nowogardzie na długo 
przed wyborem na posła – znany 
społecznik, lekarz pediatra zaskarbił 
sobie szacunek wielu rodziców.

Na spotkaniu zameldował na długo 
przed oficjalnym komunikatem pra-

sowym, że Marek Borowski ustępuje 
z szefowania SdRP, a Arłukowicz 
właśnie jest jednym z kandydatów 
na nowego szefa partii. Można było 
wyciągnąć wniosek, że dwaj panowie 
ze Szczecina mają wielką ochotę na 
sukces w postaci konsolidacji lewej 
strony sceny politycznej. Na moje 
pytanie dokąd pan poprowadzi 
SLD Grzegorz Napieralski (siedząc 
na koniu) odpowiedział krótko: 
Naprzód!

LMM
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REKLAMAREKLAMA

Sołtys i Rada Sołecka w Wierzbięcinie 
składają podziękowania za pomoc w zorganizowaniu 

Dnia Dziecka: 
Burmistrzowi Nowogardu, 

Anecie i Tomaszowi Fedeńczak, 
Adamowi Fedeńczak, Janowi Bąk, firmie Lodos, 

piekarni Saturn, Pędziszczak, Kajzerka, 
sklepom “Bratek” Wierzbięcin, 

“Stodoła” Wierzbięcin 
oraz sołtysowi Wierzbięcin.

PODZIĘKOWANIA

Gimnazjum nr 1

Przyczyny odwołania 
dyrektora

W piątkowym numerze DN informowaliśmy o odwołaniu dyrektora Gimna-
zjum nr 1 w Nowogardzie. Odwołania dokonał burmistrz Kazimierz Ziemba 
na wniosek Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Artura Gałęskiego. 
Jak nas poinformowano w kuratorium główną przyczyną wniosku kuratora 
było niezrealizowanie przez szkołę w wielu punktach programu naprawcze-
go. Zaniedbania w tym zakresie, zdaniem kuratorium, wpłynęły m.in. na 
wyniki, jakie uczniowie szkoły osiągnęli podczas końcowego egzaminu gim-
nazjalnego. Jak wiadomo ten test kompetencji jest podstawą kwalifikacyjną 
podczas naboru do szkół średnich. Poniżej podajemy punktację osiągniętą 
przez uczniów Gimnazjum nr 1 podczas tegorocznego testu kompetencji 
na tle średnich wyników krajowych w odpowiednich obszarach wymagań 
egzaminacyjnych.   

Jak informowały media dyrektor szkoły twierdzi, że powodem odwołania 
było intensywne zaagażowanie szkoły w akcję strajkową podczas ostatniego 
protestu ZNP. 

Red.

XX Sesja Rady Miejskiej
W dniu 25 czerwca 2008 roku (środa) o godzinie 1200 w sali obrad Rady 
Miejskiej w Nowogardzie rozpocznie się kolejna (już XX w tej kadencji) 
Sesja RM.

Ważne dla mieszkańców 
Olchowa
Informujemy, że w dniu 20 czerwca (w piątek) o godz. 8.00 przy koś-

ciele w Olchowie rozpoczyna się spotkanie właścicieli gruntów w re-
jonie Olchowa z przedstawicielem firmy Usługi Geodezyjne Sławomir 
Zwierzyński  w celu oznaczenia granic działek geodezyjnych.
W tym samym dniu o godz. 18.30 spotkanie w świetlicy w Olchowie z 

przedstawicielami DKDiA.

Do najciekawszych punktów należy zaliczyć propozycje zmian w pla-
nie zagospodarowania miejscowości Glicko, omówienie spraw związa-
nych z lokalizacją w naszym mieście salonu gier, ustalenie cen biletów 
komunikacji miejskiej i związanych z tym ulg oraz zmiany w regulaminie 
utrzymania czystości na terenie gminy. Zmieniona zostanie uchwała w 
sprawie nadania nazwy ulicy  oraz omówione zostaną propozycje zmian 
w budżecie.

Opr. LMM                                                                                        

Paragon za wizytę u lekarza 
i prawnika 

 
 Ministerstwo Finansów chce wprowadzić obowiązek rejestracji obrotów w 
każdym gabinecie lekarskim i kancelarii prawnej. Minister finansów Jacek 
Rostowski rozważa  kilka wariantów.

- Można powiązać obowiązek rejestracji wizyt z możliwością odliczenia 
kosztów leczenia dla pacjentów od podatku lub dochodów. 

- Jest też możliwość zaproponowania lekarzom i prawnikom do wyboru: 
posiadanie kasy fiskalnej i rejestracji na niej wszystkich obrotów bądź obo-
wiązek wystawiania faktur za swoje usługi. Jeśli minister zdecyduje się na 
wprowadzenie ulgi zdrowotnej, to rozwiązanie trzeba zapisać w ustawie o 
podatku dochodowym. Projekt w tej sprawie ma być gotowy w ciągu miesią-
ca. Lekarzom i prawnikom dano by czas, aby mogli zaopatrzyć się w kasy i 
nauczyli się z nich korzystać. Obowiązkowo w każdym gabinecie i kancelarii 
kasa musiałaby się pojawić np. w październiku bądź listopadzie tego roku.  

Środowisko lekarskie uważa, że każda 
próba wprowadzenia kas fiskalnych do 
gabinetów lekarskich bez jednoczes-
nego wprowadzenia ulg zdrowotnych 
dla pacjentów jest bezsensowna. 
Jeśli w ten sposób rząd chce walczyć 
z korupcją, to nie tędy droga. Le-
karze nie mają jednak nic przeciw 
obowiązkowi rejestracji obrotów, 
jeśli skorzystaliby na tym pacjenci, 
którzy mogliby odliczyć sobie koszty 
leczenia od podatku czy dochodów.  
Z kolei prezes Naczelnej Rady Adwo-
kackiej, nie jest zadowolona z pomysłu 
wprowadzenia kas w ciągu roku. - Jeśli 
miałoby to nastąpić w listopadzie, czyli 
w tym okresie podatkowym, oznacza-

łoby to, że zasadnicza zmiana zachodzi-
łaby w trakcie okresu rozliczeniowego, 
co nie tylko byłoby niemile widziane, 
ale także budziłoby duże wątpliwości 
prawne. Trzeba poczekać na oficjalne 
stanowisko ministerstwa i konkretny 
projekt. - Wtedy zobaczymy, jaka bę-
dzie argumentacja resortu – wyjaśnia 
pani Prezes. Trzeba jednak pamiętać, 
że wprowadzenie kas fiskalnych dla 
wielu małych kancelarii może być du-
żym obciążeniem. Poza tym może to 
powodować utrudnienia i opóźnienia 
w świadczeniu usług prawniczych ze 
względu na ich specyfikę.  (Źródło : 
Rzeczpospolita 2008-06-05).

Opr. LMM
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Pierwsze takie mistrzostwa!
W sobotę 14 czerwca stadionem 

sportowym w Goleniowie zawład-
nęli druhowie OSP. 24 drużyny (z 
27 działających na terenie powiatu) 
zaprezentowały swoje umiejętności 
w dwóch konkurencjach startując 
w zawodach o Mistrzostwo Powiatu 
Goleniowskiego.

Po raz pierwszy w jednym miejscu 
i czasie startowały wszystkie drużyny. 
(dotychczas w Mistrzostwach Powia-
tu startowały zespoły, które zwycięża-
ły w rywalizacji gminnej).

Sam pomysł wydaje się słuszny 
– druhowie mogli skonfrontować 
swoje umiejętności, a burmistrzo-
wie i wójtowie ocenić jakie muszą 
poczynić starania by poprawić wy-
posażenie poszczególnych OSP na 
swoim terenie.  Przy okazji można 
się było przekonać, że strażacy ochot-
nicy są bardzo ważnym ogniwem w 
krajowym systemie bezpieczeństwa 
– zmagania druhów obserwowa-
li: Wojewoda  Zachodniopomor-
ski Marcin Zydorowicz, posłanka 
Magdalena Kochan, Komendant 
Wojewódzki PSP bryg. Henryk 
Cegiełka, Komendant Wojewódzki 
Policji nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk, 
Starosta  Tomasz Stanisławski wraz 
z całym Zarządem Powiatu, Burmi-
strzowie i Wójtowie wszystkich gmin 
powiatu, Komendant Powiatowy PSP 
Bogusław Tunkiewicz z liczną ekipą 
oficerów.

Z naszej gminy startowały wszyst-
kie jednostki OSP. Startowały niestety 
ze zmiennym szczęściem. Najlepiej 
zaprezentowali się druhowie z Błotna 
zajmując 7 miejsce  wyprzedzając o 
28 setnych sekundy drużynę OSP 
Wyszomierz, która była na miejscu 
8. OSP Szczytniki – 15, OSP Ostrzyca 
– 17,  OSP Osowo – 21. Najbardziej 
pechową OSP Orzechowo sklasy-
fikowano na ostatnim 24 miejscu. 
Po biegu sztafetowym druhowie z 

Orzechowa plasowali się w ścisłej 
czołówce jednak złośliwość rzeczy 
martwych przekreśliła ich szanse 
- pompa nie „dała” wody i drugiej 
konkurencji nie zaliczyli, stąd 100 
pkt. karnych.

Na pocieszenie można zanotować, 
że OSP Goleniów była bardzo goś-
cinna – zajęła miejsce 22. Zwyciężyli, 
podobnie jak przed rokiem chłopcy z 
OSP Rurzyca, przed dwoma drużyna-
mi z gminy Maszewo – II miejsce Ma-
szewo, III miejsce dla Przemocza.

Zwycięskie zespoły otrzymały w 
nagrodę stoły z grą „piłkarzyki”. Indy-
widualnie każdy z druhów otrzymał 
urządzenie do masażu stóp (za I m), 
baseny ogrodowe (za II miejsce)  i 
aparaty cyfrowe (za III miejsce).

Ważnym akcentem było włączenie  
OSP Lubczyna w Krajowy System Ra-
townictwa Drogowego oraz odzna-
czenie komendanta OSP Goleniów  
Zygmunta Brombergera Medalem 
Honorowym im. Józefa Tuliszewskie-
go. To najwyższe odznaczenie OSP 
RP po raz pierwszy przyznano dla 
druha z naszego województwa.

LMM

Jeszcze raz 

o 60– leciu 

OSP Wyszomierz
W nawale różnych obowiązków 

dziękując sponsorom pominąłem 
firmę DREWPOL z Osiny, Jana Pasia 
z Orzechowa i Adama Fedeńczaka z 
Nowogardu. Przepraszam i składam 
serdeczne podziękowania. Pragnę 
również podziękować wszystkim 
paniom z Wyszomierza, które przy-
czyniły się do uświetnienia imprezy 
przygotowując poczęstunek i obsłu-
gując gości.

Prezes Gminnych OSP 
Józef Dobruchowski 

Sukces ucznia z SP3

Jędrzej Jasiński 
trzeci w powiecie!
06.06.08 r. w Klini-

skach odbył się IX Po-
wiatowy Konkurs Eko-
logiczny pod hasłem 
„Organizm a środowi-
sko”, w którym wzięło 
udział aż 19 szkół z po-
wiatu goleniowskiego. 
Konkurs złożony był z 
dwóch etapów: 
I- to część teoretycz-

na, czyli test złożony 
z 30 pytań i zadań te-
stowych (otwartych i 
zamkniętych);
II - to część praktycz-

na, podczas której na-
leżało wykonać torbę 
ekologiczną z nadru-
kiem, kwiatową oranżerię w słoiku oraz dopasować symbole Polskich Par-
ków Narodowych.
 Jędrzej wykazał się ogromną wiedzą, bystrością i pomysłowością. Tym sa-

mym znalazł się w czołówce, zajmując trzecie bardzo wysokie miejsce. Szko-
ła jest dumna z Jędrzeja i życzy wielu podobnych sukcesów w przyszłości.                                                                         

 Inf.własna        

Jędrzej wraz z opiekunką

Kraków Łagiewniki 06-07 czerwca 2008 r.

Mali misjonarze z SP1
„Od Bałtyku po gór szczyty jesteśmy misjonarzami Jezusa” - pod takim hasłem 

odbył się VII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci w Krakowie – Łagiewnikach. 
Obecny rok dla Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce jest wyjątkowy, 
bo jubileuszowy – 150 lat za nami.

Z tej okazji 15 osobowa grupa młodych misjonarzy pod opieką s. Liliany 
spotkała się z kulturą i obyczajami dzieci mieszkających na różnych kontynen-
tach świata, a szczególnie z dziećmi przybyłymi z Afryki (Zambia). Centrum 
spotkania była uroczysta msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława 
Dziwisza oraz bp Antoniego Długosza. Podczas mszy św. dziękowaliśmy Bogu 
za 150 lat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce. Po dniach pełnych 
wrażeń, zmęczeni  ale radośni mali misjonarze wrócili do domu.

Bardzo dziękujemy  tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli 
nam przeżyć piękne i niezapomniane chwile. 

Uczestnicy Kongresu
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Wakacje bez narkotyków
Profilaktyczny program kierowany do rodziców i młodzieży w związku 

z ogólną tendencją zażywania środków odurzających wśród młodzieży 
opracowany przy wsółpracy pedagogów i funkcjonariuszy policji

Czy wasze dzieci miały kontakt z narkotykami? To pytanie w współ-
czesnym świecie coraz bardziej zaczyna nurtować rodziców i opiekunów 
i wywoływać zakłopotanie i wyzwanie leczniczo – terapeutyczne dla 
psychologów, pedagogów i medyków, którzy swoją wiedzą i praktyką pró-
bują dyscyplinować i wprowadzać prewencję wśród młodzieży i dzieci. 
Historia zażywania środków odurzających jest znana od zarania dziejów. W 
dzisiejszych czasach uzależnienie od narkotyków to choroba postępująca, wywo-
łująca destrukcyjne zmiany w psychice jak i w ciele. Z czasem działanie potęguje 
się, jest coraz gorsze, nigdy lepsze. Łatwowierność nastolatka jest wielokrotnie 
przyczyną kłopotów. Wyrabianie u swoich pociech odruchu nieufności wobec 
nieznajomych osób, nawet tych, które wydają się być sympatyczne i wzbudzające 
zaufanie jest rzeczą trudną, ale jakże często zbawienną by je ustrzec od kłopotów. 
Oto kilka praktycznych porad i sposobów by nie ulec „urokowi” narkotyków, 
które z przyjściem wiosny i wakacji są pokusą dla młodzieży szkolnej. Beztroski 
czas, chęć zaimponowania w grupie rówieśniczej wyzwala młodzieńczy impuls, 
który może przynieść później nieodwracalne, tragiczne w skutkach konsekwencje 
i to one w późniejszym życiu dorosłym będą miały swój dalszy przebieg.
 

Aby nie popaść w sidła „NARKOTYKOWEJ MODY”:
- myśl samodzielnie, nie ulegaj wpływom otoczenia
- znaj swoją wartość
- rozwijaj własne zainteresowania
- odróżniaj narkotyczny mit od prawdziwych faktów 

Skutków brania narkotyków jest wiele i każde są złe. My chcemy powie-
dzieć o tych najistotniejszych, które pozostawiają nieodwracalne skutki:
- ryzyko zachowania na AIDS lub żółtaczkę
- stan zapalny żył
- uszkodzenie nerek i narządów wewnętrznych
- osłabienie centralnego układu nerwowego
- zmiana osobowości
- kłopoty z pamięcią i koncentracją
- zanik zainteresowań
- śmierć 

Bądź asertywny – umiejętnie i stanowczo wyrażaj własne zdania i uczucia, 
szanując jednocześnie własne prawa i prawa innych ludzi. 
Odmawiaj – niezależnie od tego czy namawiają Cię do palenia, picia czy 
zażywania narkotyków. 
JESTEŚ NASTOLATKIEM TO:
- miej odwagę powiedzieć „nie”, gdy ktoś proponuje Ci spróbowanie jak to 

jest po zażyciu narkotyku
- nigdy nie zażywaj lekarstw nieprzepisanych przez lekarza
- pamiętaj, że branie narkotyków, lub wdychanie kleju nie jest zabawą,
jest pierwszym stopniem do uzależnienia i następnie śmierci! 

ODMAWIAJĄC PAMIĘTAJ:
- być stanowczym i spokojnym
- nie tłumaczyć się i nie usprawiedliwiać
- powiedzieć wyraźnie: nie, nie chcę 

JAK ODMAWIAĆ?
Kiedy odmawiasz zacznij od „nie”. Odmawiając przyjęcia narkotyku nie 

robisz nic złego, wręcz przeciwnie postępujesz z instynktem samozacho-
wawczym. Nie wdawaj się w dyskusje. Jeżeli zaczynasz się tłumaczyć „może 
innym razem” dostarczasz handlarzowi argumentów do dalszej rozmowy!!! 
Częstym chwytem stosowanym przez namawiającego jest tzw. próba przy-
jaźni. „Jeżeli chcesz być moim przyjacielem, to ze mną zapal”. Ta relacja 
jest nie fair. Czy jeżeli nie zapalę lub nie wypiję to będę dla Ciebie gorszy? 
Przyjaciel nie szantażuje. Nie uzależnia przyjaźni od ilości wspólnie wypitego 
alkoholu lub wypalonej „trawki”.
GDY NASTOLATEK URZĄDZA PRYWATKĘ U SIEBIE, RODZICE 

POWINNI:
- ustalić z nim podstawowe sprawy: liczbę gości, czas trwania zabawy, 

wybór miejsca, jedzenia, napojów, wykluczenia napojów alkoholowych i 
narkotyków

- nie dopuszczać do nazbyt liczebnego, niedającego się kontrolować spot-
kania
- położyć nacisk na utrzymanie zasady „wyłącznie dla zaproszonych gości”
- ustalić z góry, co będzie z „rozrabiaczami”
- zdecydować, co z osobami, które przyniosły alkohol i środki odurzające 

lub są pod ich działaniem
- nie dopuścić by osoba nietrzeźwa lub pod działaniem narkotyków kiero-

wała samochodem lub opuszczała samotnie miejsce przyjęcia
- dyskretnie nadzorować prywatkę 

JAK TO ROBIĆ? 
Patrząc w oczy – patrz rozmówcy w oczy mówiąc: Nie, dzięki. 
Z humorem – odmawiając możesz żartować to rozładuje sytuację: Wą-
chasz? Nie, dzięki wolę inny zapach. 
Odejdź – kiedy sytuacja jest nieciekawa – opuść towarzystwo, po prostu 
odejdź 
Z wyobraźnią – zmień temat, udaj chorego np.: atak kaszlu, zaproponuj 
coś innego 
Wymigaj się – powiedz szybko: „Nie teraz muszę już iść siema!” 
Na głucho – udawaj, że nie słyszysz i zmień temat.

Opracował:
Jarosław Bzowy

Sekretarz Stowarzyszenia 
„AWIS” w Nowogardzie

Propozycje obozów w górach
Obóz harcerski w Ustroniu (Beskidy)
Obóz zlokalizowany jest w Beskidzie Śląskim w odległości ok. 100 m od 
rzeki Wisły w zalesionym terenie. ok. 7 km od centrum Ustronia. Lokaliza-
cja umożliwia przeprowadzenie wielu wycieczek pieszych i rowerowych po 
szlakach Beskidu Śląskiego m. in. Lipowskiego Gronia, Równicy, Czantorii, 
Błatniej, Orłowej
Termin: 25 lipca - 9 sierpnia 2008 r.  
Koszt: 780 zł. (880 zł dla niezrzeszonych)
Organizator : Komenda Hufca ZHP  Szczecin-Dąbie,  hm. Marta Trawicka 
(komendantka obozu) kom. 504 535 800

Obóz harcerski-  Wilkowice 
Domki campingowe typu KROKUS.  Program obozu zawiera zdobywanie 
beskidzkich szczytów takich jak: Babia Góra, Klimczok, Skrzyczne. Zwiedzą 
Ostrawę w Czechach, Cieszyn, Wisłę, Ustroń, Bielsko Białą, zjadą górskim 
roller caster’em, odwiedzą leśny park niespodzianek park miniatur.

Termin:17.07 – 31.07.2008 r. ( wyjazd 17.07, powrót 31.07.2008)
Miejsce: Baza Harcerska  „WILCZYSKO” w Wilkowicach
Adres: Baza Harcerska „ WILCZYSKO ” ul. Harcerska 2, 43 - 365 Wil-
kowice 
Odpłatność: 570zł, ( członkowie ZHP Goleniów), 790zł, ( niezrzeszeni), w 
tym wliczono przejazdy.
Organizator : Komenda Hufca ZHP Goleniów, komendant obozu  pwd. 
Klaudiusz Pawlak tel. kom.  604 121 701

Szczegóły dotyczące obozów uzyskacie na stronach internetowych ZHP 
lub dzwoniąc bezpośrednio do organizatorów.

KOLONIE  KRUS – z uwagi na brak  dofinansowania w tym roku  działal-
ności pozalekcyjnej przez gminę Nowogard, kolonie nie będą organizowane.

NDK proponuje
- 21.06.2008 r. (sobota), zespoły 

z Nowogardzkiego Domu Kultury 
przedstawią widowisko Nocy Świę-
tojańskiej w reż. Anety Drążewskiej 
w Myśliborzu. 

- 23.06.2008 r. (poniedziałek), 
ok. godz. 21.00, Nowogardzki Dom 
Kultury zaprasza na Plażę Miej-
ską, gdzie zaprezentowane zostanie  

widowisko Nocy Świętojańskiej w reż. 
Anety Drążewskiej.

- 28.06.2008 r. (sobota), godz. 9.00 
TKKF Nowogard i Nowogardzki 
Dom Kultury zapraszają na Plac 
Wolności, gdzie odbędzie się Uliczny 
Turniej Koszykówki.

- 30.06.2008 r. (poniedziałek), 
godz. 18.00 w Nowogardzkim 
Domu Kultury (sala widowiskowa) 
odbędzie się Walne Zgromadzenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
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W obiektywie  Jana Korneluka - Wyszomierz dzisiaj

375

12,000

REKLAMA

W kinie „Orzeł”

NIEUCHWYTNY  USA Thriller  –  100’
Od 15 lat, bilet 12 zł.
20.06.2008 godz. 19.00
21.06.2008 godz.19.00
22.06.2008 godz.19.00

Maszkowo

Udany Dzień Dziecka
Sołtys oraz Rada Sołecka miejscowości Maszkowo 

pamiętali o swoich pociechach –  w dniu 7 czerwca zor-
ganizowali pełną atrakcji imprezę.

Konkursy z nagrodami prowadził Zastępca  Przewod-
niczącego RM Tomasz Szafran, był pokaz z udziałem 
strażaków z Nowogardu, dmuchany zamek i modny 
obecnie grill.

Wszyscy bawili się świetnie dzięki hojności sponsorów, 
a  byli nimi: Zbigniew Piątak, Kwiaciarnia  Jerzy Furmań-
czyk, „Bartek – Domet” Jana Bąka, Hurtownia „Central 
– Soya”, I.Z. Grabowscy, PHU Małgorzaty Kinasz, Adam 
Fedeńczak, Piekarnia „Karsk”, Dariusz Skorupa, Tomasz 
Górski, Hurtownia Elektryczna  pana Cedro, Sklep Spor-
towy Małgorzata Kubicka,  Sklep „Biurex”, Sira sp. z oo, 
Hurtownia Metalowa z ul. Nadtorowej.

Organizatorzy serdecznie dziękują!
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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna:Małgorzata Łuka.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz ze środków budżetu państwa 

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE…
Szóstego czerwca 2008 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie 
odbył się konkurs „PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA W 
NAGŁYCH WYPADKACH”. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Kołcz, 
Piotr Bajkowski oraz Robert Kamiński. Chłopcy zdobyli pierwsze miejsce. 
Opiekunem naszej drużyny jest Pani Monika Łokaj. 
 
Dwunastego czerwca w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie odbyło 
się spotkanie władz Powiatu Goleniowskiego z laureatami olimpiad, 
konkursów i zawodów sportowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: 
Paweł Witkowski, który zajął drugie miejsce w tenisie stołowym; Paweł 
Wojdyło – kapitan drużyny piłki ręcznej chłopców, która zdobyła czwarte 
miejsce; Anna Król – kapitan drużyny piłki ręcznej dziewcząt, plasującej 
się również na czwartym miejscu; Łukasz Nosek – kapitan drużyny piłki 
siatkowej zajmującej drugie miejsce oraz Jakub Kołcz – kapitan zespołu 
reprezentującego szkolne koło PCK znajdujące się na szóstym miejscu.

Nadchodzą wakacje. 
Redakcja „WBREW” życzy wszystkim Czytelnikom niezapomnianych, 
pełnych wrażeń i przede wszystkim ciepłych wakacji. Z tej okazji 
przypominamy Państwu 10 Przykazań Szczęśliwego Człowieka oraz 
rozkazujemy przestrzegać ich sumiennie. 
 
1. Człowiek rodzi się zmęczony, 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. Jeżeli zrobienie czegoś sprawia Ci trudność, pozwól zrobić to innym. 
8. Nadmiar odpoczynku nigdy nie doprowadził nikogo do śmierci. 
9. Kiedy ogarnia Cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż Ci przejdzie. 
10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia.

KĄCIK KULINARNY
Czymże byłoby lato bez świeżych owoców, których smak jest wręcz nie 
do opisania? Polecamy naszym Czytelnikom typowo letnie przepisy, w 
których można je wykorzystać. 
 
Lody truskawkowo-jogurtowe 
Składniki: 
150g truskawek  
1 łyżeczka cukru pudru  
2,5 łyżki cukru kryształu  
150g naturalnego jogurtu 
Sposób przyrządzenia: 
Truskawki zmiksować. Osłodzić łyżeczką cukru pudru. Jogurt ubić z 
cukrem. Połowę jogurtu wymieszać z połową zmiksowanych truskawek. 
Mieszaninę oraz same zmiksowane truskawki i jogurt włożyć na godzinę 
do lodówki. Do 4 kubeczków np. po jogurcie wlać najpierw same 
zmiksowane truskawki, potem truskawki zmiksowane z jogurtem i na 
samym końcu sam jogurt. Włożyć patyczki. Wstawić na 3-4 godziny do 
zamrażalnika.

Sałatka owocowa dla dwojga 
Składniki: 
1 galaretka wiśniowa  
7 plastrów ananasa  
2 banany 
200 ml śmietany 30%  
2 łyżeczki cukru waniliowego 
Sposób wykonania: 
Galaretkć wiúniowŕ rozpuúciă w ľ szklanki gorŕcej wody. Nastćpnie 
ostudziă, schůodziă w lodówce i gdy stćýeje pokroiă jŕ w kostkć. Plastry 
ananasa i banany równieý 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 udekorować pozostałą bitą śmietaną.

Smacznego!

HOROSKOP
Baran – Z utęsknieniem czekasz na wakacje i wierzysz, że przyniosą Ci wiele 
niezapomnianych wrażeń. Prawidłowo. Nie mylisz się. Tegoroczne lato spędzisz 
z grupą świetnych znajomych, z którymi wspólnie przeżyjecie wspaniałe chwile. 
Byk – Nie masz pomysłu jak spędzisz wakacje? Nie martw się. Najpiękniejsze 
chwile zawsze przychodzą niespodziewanie. Wymyślisz coś na miejscu i wierz 
nam, z całą pewnością nie będziesz się nudzić. To będzie niesamowite lato. 
Bliźnięta – Masz już plany na wakacje. Nieważnie gdzie, ale ważne z kim. Z 
ulubioną ekipą zawsze będzie wesoło. Musisz tylko pamiętać o uniwersalnym 
bagażu: olejek do opalania, ręcznik oraz strój kąpielowy. Do tego piłka plażowa i 
gotowe. Możecie ruszać. 
Rak – W tym roku wakacje wcale nie muszą być monotonne. Nie potrzebujesz 
dużego budżetu, aby dobrze się bawić. Zbierasz kilkuosobową grupę lubianych 
osób, zabieracie gitarę, namioty i organizujecie ognisko w terenie. Takie wypady 
nigdy się nie nudzą. 
Lew – Nie lubisz nudy, więc wakacje spędzisz bardzo aktywnie. Opanujesz 
sztukę łowienia ryb, poznasz tajemnice kajakarstwa, nauczysz się 
prognozowania pogody od samych górali. To będą wakacje Twojego życia. 
Panna – Nie potrafisz pływać? Chyba najwyższy czas się nauczyć? Nie sądzisz? 
Wakacje są do tego najlepszą okazją. Wcale nie musisz wyjeżdżać nad morze, 
chociaż bardzo polecamy tę opcję. Możesz wybrać się po prostu na najbliższą 
plażę. Ale żeby Ci się nie nudziło, zabierz znajomych. 
Waga – Odcinasz się od społeczeństwa, a wakacje są najlepszą okazją do 
zawierania nowych znajomości i odnawiania tych starych. Nie siedź w domu. 
Jeśli nie planujesz dużych wypadów, zajmij się jazdą na rowerze, opalaniem i 
spędzaniem czasu na letnich imprezach.
Skorpion – Nie spędzałeś jeszcze wakacji w innym kraju? Może rozejrzysz się 
w biurach podróży za ciekawymi ofertami. Polska to piękny kraj, ale warto 
uwiecznić na wakacyjnych fotografiach krajobrazy i piękne chwile spędzone na 
przykład w Grecji.
Strzelec – Jeśli chciałbyś w końcu zaszaleć, to wiedz, że wakacje są najlepszą 
okazją do tego. Nie doceniasz siebie, a potrafisz przecież świetnie organizować 
czas sobie i grupie swoich znajomych. Razem nie będziecie się nudzić. 
Koziorożec – Wakacje to czas, który należy spędzać aktywnie, więc wyjdź z 
domu. Jeśli nie planujesz wyjazdu, zacznij chociaż wychodzić na spacery, pływać 
i spotykać się ze znajomymi. Zawsze narzekasz na nudę. A czy nie uważasz, że 
sam jesteś sobie winny? Zrób z tym coś.
Wodnik – Wakacje tuż-tuż, więc nie martw się. Nareszcie odpoczniesz. W 
pierwszym tygodniu lipca możesz się troszkę ponudzić, ale wynagrodzi Ci to 
czas jaki jeszcze pozostanie do końca lata. Będziesz się świetnie bawić nawet 
wtedy, gdy letnia przerwa już się skończy.
Ryby – Daj się ponieść emocjom. Kiedy będziesz szaleć, jeśli nie w wakacje? 
Nauczysz się wielu rzeczy, nabierzesz doświadczenia we wspinaczce górskiej, a 
co najważniejsze na wyjeździe poznasz nowych ludzi. Trudno będzie się z nimi 
rozstać, ale wspomnienia pozostaną na zawsze.
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OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

OGRODNICTWO KOC
       WYPRZEDAŻ 

           kwiatów balkonowych i rabatowych
             od 8.00 do 15.00 zapraszamy od strony stacji paliw HL

ul. Gen. Bema 11, Tel. 091 39 23 190 po godz. 17.00

Burmistrz Nowogardu 

ogłasza nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale 

Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie Pl. Wolności 1 72-200 Nowogard

1. Wymagania niezbędne:
1. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 

studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub pody-
plomowe studia ekonomiczne,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada 
co najmniej trzyletni staż pracy,

2. znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gmin-
nym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie 
konstruowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości budżetowej oraz 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

3. posiada znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 
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 publicz-

nych.,
8. nie była karana.
2. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) zdolność analitycznego myślenia,
4) komunikatywność w kontaktach służbowych,
5) dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
I. kompleksowa obsługa księgowa budżetu gminy – organu,
II. sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych,
III. opracowanie projektów uchwał budżetowych oraz zarządzeń wykonawczych 

budżetu gminy,
IV. analiza budżetu gminy w zakresie wykonania planu,
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kwestionariusz osobowy,
c) list motywacyjny,
d) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
e) dokumenty potwierdzające staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie 

od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy,
f) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
g) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do za-

trudnienia na ww. stanowisku wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu,
h) oświadczenie o niekaralności,
i) oświadczenie o treści „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wy-

rażam 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, opa-
trzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko 
podinspektora 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 23 czerwca 2008 r. do godz. 16.00 (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.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 

Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a 
następnie na czas określony i nie określony. 

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł. brutto.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biu-

letynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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OG£OSZENIA DROBNE

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
26.06.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam – stodoła murowana. 

Karsk 35 A.
• Posiadam lokal do wynajęcia 70 

m kw. 606 703 451.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-

jowe. 508 309 980.
• Poszukuję mieszkania do wyna-

jęcia (kawalerka lub 2 pokoje). 
Tel. 516 310 809.

• Do wynajęcia dwa garaże, po-
wierzchnia 2 x 20 m kw, obiekt 
dozorowany, Nowogard ul. Nad-
torowa 12. Tel. 693 344 802.

• Do wynajęcia góra domku jedno-
rodzinnego ( bez psa), 5 pokoi, 
osobne wejście; 800 zł wynajęcie 
+ media – płatne za 3 miesiące z 
góry. Tel. 091 39 21 063, 88 990 
10 46.

• Wynajmę pokój 2 dziewczynom 
lub małżeństwu bezdzietnemu, z 
używalnością kuchni i łazienki. 
Tel. 602 474 266.

• Mieszkanie dwupokojowe w 
centrum miasta do wynajęcia. 
880 290 835.

• Mieszkanie dwupokojowe 
umeblowane do wynajęcia. Tel. 
509 530 073 po 18.00

• Sprzedam 2,13 ha łąki przy szosie 
Wierzbięcin – Ostrzyca ok. 500 
m od szosy. Słajsino 14 kol., cena 
20 tys. zł.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie 1500 m kw. 693 02 
11 02.

• Sprzedam lub wynajmę garaż 
przy ul. Poniatowskiego. Tel. 
663 593 987.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami 
letnimi fulda 205 55 R 15 w bdb 
stanie do mercedesa E - klasse, W 
- 124, 190, cena 650 zł komplet, tel: 
0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, 
rok. prod. 12.2004, model 2005, 
przebieg 98000km, bezwypadko-
wy, garażowany, książka serwiso-
wa, zadbany, nie wymaga żadnego 
wkładu finansowego. Nowe tarcze 
i klocki hamulcowe przód i tył, 
wymieniony kompletny rozrząd, 
olej, filtry (kabinowy, oleju powie-
trza), płyn hamulcowy i chłodni-
czy, przegląd klimatyzacji, alufelgi 
16” + nowe opony letnie,. Cena 49 
800 zł do uzgodnienia, tel: 0605 
522 340.

• Sprzedam tanio Audi 100, 1991 r., 
2,3 benzyna. Tel. 607 408 489.

• Sprzedam Mercedes 124 na części. 
667 146 793.

• Sprzedam Renault 19, 1990 r., ben-
zyna – gaz, hak, ubezpieczony, zare-
jestrowany do 2009 r. 605 492 870.

ROLNICTWO  
• Sprzedam 2,5 letnią klacz. Otrę-

by. Tel. 606 627 663.
• Sprzedam polską kosiarkę rota-

cyjną. Tel. 502 56 18 02.
• Kupię zboże pszenżyto i jęcz-

mień. 660 229 504.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli pod-

łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosi-
my. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 
0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 
14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV 
Kosmalski, Poniatowskiego 7. 
Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 
660 497 390.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: 

wykop pod fundamenty, kable, 
itp. Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 
079 02 43 575.

• Zespół muzyczny ACORD opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 511 171 846, 518 097 091.

• KLIMATYZACJA – montaż, 
serwis, sprzedaż, naprawa 
sprzętu AGD. Ul. Luboszan 5, 
tel.  0697 553 010.

• Usługi transportowe, przepro-
wadzki. 511 923 692.

• Naprawa okien i drzwi porekla-
macyjnych. Tel. 505 801 778.

• Drobny remont, montaż pa-
neli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, itp. 
663 349 080.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 
091 39 79 109.

• TIPSY, PEDICURE, HEN-
NA, DEPILACJA, MAKIJAŻ. 
697 408 391.

• Docieplenia budynków i dekar-
stwo. Ceny konkurencyjne. Tel. 
505 94 17 65.

• Chcesz szybko otrzymać tani 
kredyt gotówkowy i darmową 
kartę kredytową, wystarczy jeden 
telefon: 662 034 687, a doradca 
finansowy z Banku Zachodniego 
WBK skontaktuje się z Tobą.

• Remonty, szpachlowanie, tynko-
wanie, malowanie, płytki. Tel. 88 
76 25 993.

• Remonty, docieplenia domów. 
511 745 695, 889 144 370.

• CHCESZ KUPOWAĆ KOSME-
TYKI FIRMY AVON TANIEJ 
NIŻ W KATALOGU? ZOSTAŃ 
KLIENTEM BEZPOŚRED-
NIM!!! TEL. 606 112 512.

• Przecieranie drzewa trakiem ta-
śmowym, sprzedaż łat, kontrłat, 
desek, więźby dachowej, usługi 
minikoparką, wykopy, kanali-
za, kable, itd. Tel. 517 219 627, 
091 391 86 89.

• POKRYCIA DACHOWE – papa, 
dachówka, blacha. 880 243 258.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 

rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech bez działalności go-
spodarczej. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien 
i Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 
091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/kę, korzystne warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. 
Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycz-
nie przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 
73 38 92.

• Elektryka z doświadczeniem w 
zawodzie zatrudnię na dobrych 
warunkach. Tel. 696 757 393.

• Zatrudnię pracowników do do-
ciepleń. Tel. 782 860 130.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. 
Kontakt 0601 73 38 91, 601 73 38 
92.

• Praca sezonowa przy zbiorze tru-
skawek w Nowogardzie. Tel. 091 
39 23 689, 509 86 17 41.

• Zatrudnię sprzedawcę, barman-
kę, recepcjonistkę. Tel. 0602 
474 266.

• Zatrudnię murarzy. 662 024 845.
• Zatrudnię przy stawianiu płotu 

z klinkieru. Dobrze zapłacę. Tel. 
518 055 354.

• Zaopiekuję się dziećmi w swoim 
domu (na wsi). 601 182 905.

• Ferma drobiu- przy obsłudze 
z doświadczeniem Potuliniec 
przyjmę stawka od 1500 zł netto 
+ umowa. tel  0 601 73 38 91 i 0 
601 73 38 92.

• Przyjmę pracownika na budowę. 
Tel. 661 331 857.

• Przyjmę mechanika samochodo-
wego. 601 897 368. 

• Biuro nieruchomości poszukuje 
osoby do obsługi rynku nieru-
chomości na terenie Nowogar-
du. Dokumenty proszę przesyłać 
na adres: biuro@m2. Stargard.pl

• Zatrudnię kierowcę C+E między-
narodowego. 693 02 11 02.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 

603 940 459, Słudwia k./Płot. AL-
LEGRO - pralki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, na-
dające się na palety. Tel. 091 38 
53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
0605 522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTO-
MATYCZNĄ (USZKODZONY 
MODUŁ), DRZWI POKOJO-
WE 2 SZT.BIAŁE Z SZYBAMI, 
UŻYWANE DO MIESZKANIA 
W BLOKU - CENA 30 zł/ szt. 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z 
myszką bezprzewodową (kolor 
czarny), firmy NGS z wyświetla-
czem, cena 180 zł, tel: 0605 522 
340, nowa na gwarancji, nieuży-
wana.

• Poszukuję miejsca przy głównych 
drogach w celu umieszczenia tab-
lic reklamowych z własną kon-
strukcją. Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam szczenięta dwumie-
sięczne rasy foksterier. Tel. 
606 360 265, 691 358 928.

• Sprzedam komplet: akwarium 
profilowane 85x35x40 cm z po-
krywą oświetleniową, szafkę pod 
akwarium w kolorze czarnym 
81x33x64 cm plus drobne wy-
posażenie: filtr, grzałkę, korzenie 
ozdobne. Cena 500 zł. Telefon 
– 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do 
drukarki Lexmark (nowy) cena 
60 zł, tel 0605 522 340.

• Sprzedam kuchenkę, ławostół, 
albę + dodatki. Tel. 501 141 655.

• Sprzedam betoniarkę 150 l, 380 V. 
091 39 27 000.

• Sprzedam stół ślusarski. Tel. 
889 120 929.

• Sprzedam wózek dziecięcy w do-
brym stanie (na gwarancji). Tel. 
697 424 845.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki 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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 16.06.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Prezenter handlowy
4. Robotnik budowlany
5. Cukiernik
6. Robotnik leśny
7.  magazynier
8.  Wizażysta – stylista
9. Kierowca „C”-magazynier
10. Prac.gospodarczy-konserwator (gr.

inwal.)
11. ładowacz
12.  Pracownik gospodarczy
13.  Murarz, pomoc murarz, zbrojarz
14.  Nauczyciel : Jęz. Angielskiego, fizy-

ki, informatyki, matematyki, techni-
ki, bibliotekarz

15.  Monter stolarki PCV  + prawo jazdy
16.  Elektryk
17.  Pracownik zieleni
18.  Zbieracz owoców (truskawki)
19.  Blacharz-lakiernik

 OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E   ( Gryfice ), ( Go-
leniów ) ( Szczecin )

2. Drobiarz – pakowacz ( Goleniów )
3. Spedytor (Gryfice)
4.  Kierowca „c” (Dobra)
5. Pracownik przetwórstwa rybnego 

(Szczecin)

SZKOLENIE

1.Stolarz meblowy
         
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Artur Komisarek jedzie 
na Mistrzostwa Europy!

Jak informuje nas trener Ryszard Posacki junior Artur Komisarek został 
powołany do kadry Polski na Mistrzostwa Europy. Zawody rozgrywane będą 
we włoskiej miejscowości Arona. Początek 6 lipca. Trzymamy kciuki!

W dniu 15 czerwca nasi kolarze ścigali się w międzynarodowym gronie 
podczas kryterium w Choszcznie. Świetnie pojechali nasi młodzicy – Paweł 
Kolasiński zajął drugie miejsce, a Krzysztof Antczak trzecie. Nasze gratulacje! 
Zwyciężył znany w Nowogardzie (był drugi podczas Grand Prix) Wojciech 
Szyniec ze Strzelc Krajeńskich.

wysłuchał LMM

Gumienny: Wracamy 
w przyszłym sezonie
Rozmowa z trenerem Pomorzanina Nowogard Zbigniewem Gumiennym.

„Dziennik Nowogardzki”: Po objęciu przez pana funkcji trenera Po-
morzanina powiedział pan, że lubi wyzwania. Czy po pół roku pracy nie 
żałuje pan zamiany czołowej drużyny V ligi na outsidera?

Zbigniew Gumienny: Nie, tak jak mówiłem, wszędzie można się realizo-
wać. Zakładaliśmy spadek i to się stało faktem, ale mimo to uważam, że swoją 
pracę w miarę dobrze wykonałem. Sezon na pewno był nieudany, ale ta runda 
pokazała, że nie jest tak źle. Przerwaliśmy te niechlubne nasze rekordy, więc 
na pewno nie żałuję przyjścia do Nowogardu.

Właśnie, dziewięć punktów w czternastu meczach. 
Sukces czy porażka?
Zależy jak na to patrzeć. Zakładając, że Pomorzanin przegrał ponad dwa-

dzieścia spotkań, przez rok czasu był bez zdobyczy punktowej, że tak dużo 
młodych ludzi weszło do zespołu, poniekąd z konieczności, biorąc pod uwagę 
wszelkie zawirowania, kłótnie, nowe kluby, to, że część zawodników przyszła 
w trakcie rozgrywek, to był to jakiś nasz sukces. Sukcesem były z pewnością 
sprawy organizacyjne, to, że mogliśmy się w spokoju przygotowywać. Gdyby 
od początku trenowali wszyscy ci chłopcy, ten wynik mógł być odrobinę 
lepszy, o trzy czy cztery punkty, ale lepszy. Trzeba wziąć też pod uwagę, że 
niektóre zespoły mają problemy z trzema młodzieżowcami, a u nas bywało 
tak, że nie mieliśmy nawet trzech seniorów. W którymś meczów śmiałem 
się do sędziów, że chyba ten mecz przegramy walkowerem bo mamy tylko 
dwóch seniorów. Jest to na pewno plusem, ale niestety bez doświadczonych 
ludzi sama młodzież nie da sobie rady. Nawet w przyszłym roku, jeżeli my 
będziemy grać samą młodzieżą, która wkłada w grę dużo serca i ambicji, to 
będzie nam brakowało tego doświadczenia. W tym sezonie przyjechała Odra 
Chojna mająca w swoim składzie kilku doświadczonych zawodników, którzy 
potrafili się zastawić i to było widać na boisku. A więc oceniając moją pracę 
w kategoriach sukcesu i porażki to udało nam się przerwać tę passę i odnieść 
zwycięstwo. Chcę zaznaczyć, że czasami wystawiałem zawodników pod kątem 
przyszłego sezonu. Np. w meczu ze Spartą Gryfice, gdybym nie dokonał zmian 
to może 1:0 byśmy dowieźli do końca spotkania. Rzecz jednak polegała na 
tym, żeby jak najwięcej chłopców zachęcić do gry. Organizacyjnie też było 
nienajgorzej. Nawet w IV lidze zdarzało się, że ostatnie zespoły oddawały 
mecze walkowerami, a my na każdym meczu - w najgorszym przypadku - 
mieliśmy 14-15 ludzi. I to w sytuacji gdy od dawna było wiadomo, że zespół 
spada. Poza tymi dwoma wpadkami w Choszcznie i z Chojną graliśmy w 
miarę przyzwoicie, każdy nas chwalił. Tyle, że za chwalenie punktów nie ma. 
To trzeba zaliczyć jako pozytyw, może nie sukces, ale pozytyw. Najważniejsze, 
że jest z kim pracować. Jest grupa młodych ludzi i kilku doświadczonych i 
jeżeli to się nam nie rozsypie to nie będzie źle.

Czy był pan w pełni zadowolony z jakiegoś meczu?
Szczerze mówiąc to nie do końca. Byłem zadowolony jeśli chodziłoby o 

walkę, ale o grę to niestety nie. Były dobre momenty. Całkiem poprawnie 
zagraliśmy z Vinetą Wolin gdzie nie było widać kto jest pierwszym a kto 
ostatnim zespołem. Na pewno nie było to czego bym sobie życzył. Całkiem 
niezły mecz zagraliśmy w Płotach, ale to spotkanie zakończyło się porażką. 
Patrząc w kategoriach zadowolenia to trudno być zadowolonym z porażki. 
Trzeba jednak wyciągać jakieś pozytywy i  mecz z Polonią, która do końca 
walczyła o podium, gdyby nie kontuzje Marcina Miklasa i Wielgusa, można 
by zaliczyć do udanych. Niezły mecz zagraliśmy z Hutnikiem w Szczecinie. 
Lepsze mecze graliśmy zresztą na wyjeździe niż u siebie. Były dobre frag-
menty, dobra druga połówka, ale brakuje nam doświadczenia i nie ma co 
ukrywać, jak na razie umiejętności również. Powtarzam, było kilka pozyty-
wów, ale żeby cały mecz zagrać dobry to niestety nie mogę tego powiedzieć. 
Z Policami wprawdzie wygraliśmy, ale druga połowa należała do nich i przy 
odrobinie nieszczęścia mogliśmy tego meczu nie wygrać. Na to składało się 
wiele spraw m.in. to, że my graliśmy wówczas zaległy mecz w środę, a oni nie 
musieli tego dnia wybiegać na boisko i  to było widać. Z kolei w Trzcińsku 
Zdroju ostatnie trzydzieści minut meczu to nasza bardzo dobra gra, mimo, 
że Orzeł należał do czołowych drużyn tej ligi. Wówczas oni cieszyli się, że 
mecz już się skończył. Przy odrobinie szczęścia, gdyby Maciek Dobrowolski 

strzeli bramkę, ten mecz mógłby skończyć się zupełnie inaczej. To są jednak 
młodzi ludzie i nie zawsze są w stanie wykorzystać wszystkie nadarzające się 
okazje. Bardzo fajnie graliśmy w Świcie Skolwin, jednak z meczu w całości, 
może poza spotkaniem z Vinetą Wolin, nie możemy być w pełni zadowoleni. 
Także powiem jeszcze raz: są pozytywy, ale nie wszystko było taki, jak bym 
sobie tego życzył. 

Przychodząć do Pomorzanina miał pan zapewne jakieś swoje założenia. 
Które z nich udało się  panu zrealizować, a których nie?

Zakładałem, że będzie trochę więcej doświadczonych zawodników, zakłada-
łem, że przejdziemy na system 4-5-1, zakładałem, że będziemy grać bardziej 
ofensywny futbol. Nie wszystko wyszło. W trakcie sezonu doszedł do nas 
Cyran, Dobrowolski, Soska czy Tomporowski. W całkiem innym składzie 
graliśmy sparingi, grali tam ludzie, których teraz nie ma, a więc mecze w 
których mogliśmy coś przećwiczyć nie dawały niczego obecnej drużynie. 
Zresztą zespołu nie da się zbudować w ciągu kilku miesięcy. Może więcej by 
nam się udało zrobić gdyby tym młodym ludziom w głowach nie namąciły 
osoby dorosłe. Mówię o drugim klubie, którym miał być niby rezerwami 
Pogoni i innych obietnicach. Ci młodzi ludzie uwierzyli w to i doszli do nas 
zbyt późno. Taki Łukasz Marszałek i Nosek potrafią wytrzymać cały mecz. 
Natomiast Michał Soska, który dołączył do składu całkiem niedawno, mimo, 
że fajnie grał, wytrzymywał zaledwie 45-60 minut. A gdyby pracował całą 
rundę z nami wyglądałoby to zupełnie inaczej. 

Chciałbym porozmiawiać o indywidualnych ocenach. Czy jest pan w 
stanie wymienić nazwisko zawodnika, który spełnił pana oczekiwania i 
takiego, który zawiódł?

Nie. Kibice chodzący na mecze widzą kto się wyróżnia, ja takich publicznych 
ocen unikam. My jesteśmy zespołem, to są często młodzi ludzie, którzy są 
wrażliwi na takie oceny. Oczywiście na odprawach w szatni mówię o tym, 
ale to niech pozostanie właśnie w szatni. Uważam, że nawet ci, którzy w tej 
chwili są słabsi, to gdyby oni nie trenowali nie byłoby zespołu, bo ciężko 
byłoby przeprowadzić trening. Zawsze muszą być rezerwowi, bo bywa tak, 
że ktoś wchodzi i ciągnie grę.

Jakie plany na lato?
Zaczynamy w połowie lipca, tydzień przed obozem w Czarnocinie, który 

zakończy się 31 lipca. To będzie dwanaście dni przed rozpoczęciem rozgry-
wek. W tym czasie rozegramy siedem czy osiem sparingów. Myślę, ze będzie 
trudniej awansować niż teraz byłoby się utrzymać w V lidze.

To kiedy wrócimy do starej V ligi?
Myślę, że w przyszłym sezonie. Powiedziałem, że będzie trudno, ale nie 

powiedziałem, że nie będziemy w stanie tego zrobić. Jakbym tak myślał to nie 
podjąłbym się tej pracy. To nie jest moja asekuracja, ani buńczuczne zapo-
wiedzi, że na pewno awansujemy. Będzie trudno, ale jest to do zrealizowania. 
Naszym plusem jest to, że każde pół roku jest z korzyścią dla tych chłopców. 
W innych zespołach jest tak, że każde pół roku to dla większości zawodni-
ków bliżej końca kariery. Miałem kiedyś tak młody zespół w Stali Stocznia, 
wygraliśmy wszystko co się dało, bo twierdziłem, że dla tych młodych ludzi 
pół roku to ogromna korzyść, nabieranie doświadczenia. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Andrzej Garguliński
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: 
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy magazynowej.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.
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KALENDARIUM

13 CZERWCA
Imieniny: Akwilina, Antoni, 
Chociemir, Gerard, Gerarda, Gracja, 
Grzegorz, Herman, Lubowid, Lu-
cjan, Peregryn i Tryfiliusz. 
• 1906 - W Krakowie powstał Klub 
Sportowy Cracovia (jako Akade-
micki Klub Footballowy), pierwszy 
klub piłkarski na terytorium obec-
nej Polski.
•  Święto Żandarmerii Wojskowej

14 CZERWCA
Imieniny: Alojzy, Anastazy, Ba-
zyli, Eliza, Elizeusz, Feliks, Justyn, 
Marcjan, Metody, Michał, Myśli-
bor, Ninogniew, Rufin, Ryszard i 
Walery. 
• 1940 - Do obozu Auschwitz-Bir-
kenau dotarł pierwszy transport 
więźniów politycznych.
• Międzynarodowy Dzień 

Krwiodawstwa

15 CZERWCA
Imieniny:  Abraham, Adelajda, 
Albertyna, Angelina, Benilda, 
Bernard, Dula, Edburga, Eutropia, 
Germana, Hezychiusz, Izolda, 
Jolanta, Leonida, Liba, Lotar, 
Placyda, Wisław, Wisława, Wit, 
Witold, Witolda i Witosław. 
• 1752 - Benjamin Franklin udo-
wodnił, że piorun jest zjawiskiem 
elektrycznym.

16 CZERWCA
Imieniny: Alina, Aneta, Aure-
lian, Aureusz, Benon, Benona, 
Cyryk, Jan, Judyta, Julita, 
Justyna, Ludgarda i Tychon. 
• 1963 - Uruchomiono pierwszy 
polski laser w Instytucie Fizyki 
PAN w Warszawie.
• 1965 - Wystrzelono pierwszą 
polską rakietę meteorologiczną 
Meteor.

REKLAMA

Tanie państwo?

Podwyżki 
dla samo
-rządowców

Wokół odwołania
Dyrektor Anny Łysiak
W odpowiedzi na artykuł z dnia 17.06.2008r. „Przyczyny odwołania dyrek-
tora” wyrażam swój stanowczy protest przeciwko podawaniu tendencyjnych 
i wybiórczych informacji na temat Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sza-
rych Szeregów w Nowogardzie. 
Dlaczego łączy się sprawę odwołania Dyrektor Anny Łysiak z wynikami eg-
zaminu gimnazjalnego, skoro odwołanie nastąpiło 9 czerwca, a wyniki zo-
stały opublikowane 12 czerwca ?
Na podstawie danych przedstawionych przez DN można odnieść wrażenie, 
że jest to najgorsze gimnazjum w naszym mieście. Czy tak jest rzeczywiście ? 
Dlaczego nie przedstawiono zestawienia wyników egzaminu gimnazjalnego 
poszczególnych szkół z terenu gminy czy powiatu ? Porównywanie w skali 
kraju zawsze wypadnie niekorzystnie, gdyż nasze województwo od lat znaj-
duje się na końcu tabeli. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzam, że nasze 
gimnazjum uzyskało 54,5 pkt. (tyle samo co Gimnazjum nr 2 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie).  
Czy zamiarem Redakcji jest, aby pisać o nas tylko źle ? Przez miesiąc, mimo 
przekazanych przez nas informacji, DN nie podał  wiadomości o sukcesach 
naszej szkoły np. dwóch mistrzostwach województwa i udziale w mistrzo-
stwach Polski.
Poza tym Pani Dyrektor Anna Łysiak nigdy nie stwierdziła, że powodem jej 
odwołania było zaangażowanie w akcję strajkową. Redaktor DN, który roz-
mawiał z nami na temat odwołania, uzyskał wyczerpujące wypowiedzi, lecz 
zostały one pominięte we wzmiankach ukazujących się w DN.  
W związku z powyższym domagam się sprostowania na łamach najbliższego 
wydania DN. Na przyszłość życzę obiektywizmu i profesjonalizmu.

 p.o. Dyrektor Szkoły mgr Jacek Andrysiak
Od redakcji:
Szanowny Panie Dyrektorze! Wydaje się po analizie treści Pańskiego listu  
że niezbyt uważnie czytał Pan  przedmiotowy artykuł w DN. Był to tekst 
uzupełniający notatkę z poprzedzającego numeru gazety w której to notatce 
przytoczono oficjalny podany nam powód odwołania Pani Dyrektor. Te uzu-
pełniające informacje uzyskaliśmy z kuratorium. Jak twierdzi kuratorium 
programy naprawcze dlatego są tak ważne ponieważ brak ich realizacji skut-
kuje właśnie m.in. słabymi wynikami testów kompetencji. Dla przykładu 
podano nam wyniki z Gimnazjum nr 1. Co innego więc powód a co innego 
skutek. Celem artykułu nie była analiza sytuacji w nowogardzkich szkołach 
ale wyjaśnienie sprawy z powodu, której kilka dni wcześniej, nauczyciele 
z Pańskiej szkoły zorganizowali konferencję prasową. Na tejże konferencji, 
przynajmniej dwie osoby twierdziły, że rzeczywistym powodem odwołania 
jest uczestnictwo szkoły w strajku. Rzeczywiście prostujemy ,że nie mówi-
ła tego Pani Dyrektor. Informacje na temat sukcesów nowogardzkich szkół 
i ich uczniów oraz nauczycieli  to stałe i obfite objętościowo treści w DN.  
Tylko czysto techniczne powody mogą być przyczyną  nie ukazania się  tre-
ści, które nadsyłają szkoły.

Z poważaniem: 
wydawca Marek Słomski          

Rada Ministrów zmieniła roz-
porządzenie o wynagrodzeniach 
samorządowców. Urzędnicy 
mogą obecnie zarabiać wiecej. 
Doprowadziło to do kuriozalnej 
sytuacji – niektórzy urzędnicy 
zarabiają więcej aniżeli bur-
mistrzowie, starostowie i mar-
szałkowie czyli przełożeni zara-
biają mniej aniżeli podwładni. 
Podejrzewam, ze piszący nowe 
rozporządzenie taką sytuację 
dokładnie przewidzieli – partyj-
ni koledzy radni o swoich kole-
gach na stanowiskach pamiętają 
i uchwalają podwyżki.

Przykładem jest Sejmik. Rad-
ni PO wnieśli projekt uchwały 
i doposażyli Marszałka (Włady-
sław Husejko – PO) kwotą 607 
złotych. Dotychczas zarabiał 
11 682 zł. brutto, a będzie zara-
biał 12 289 zł. Żeby było śmiesz-
nie podwyżka obowiązuje od 1 
stycznia 2008 r. 

I tutaj rodzi się problem – Hu-
sejko został marszałkiem  21 
kwietnia. Czy za pierwsze 4 
miesiące trzeba będzie wypłacić 
podwyżkę odwołanemu ze stano-
wiska Norbertowi Obryckiemu?

Apetyty rosną również na niż-
szych szczeblach. Radni powia-
tu goleniowskiemu wnioskują 
o podwyżkę dla starosty, nato-
miast burmistrz Dziwnowa sam 
się o podwyżkę dopomina.

O efektach tych zabiegów bę-
dziemy informować. 

LMM
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Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Redaktor ( bez nazwiska i imienia, 
a nawet bez pseudonimu) czerwonego 
biuletynu  proponuje mi rezygnację 
z funkcji przewodniczącego Komisji 
Społecznej.

Jest mi bardzo miło, że o mnie tak 
troszczą się moi koledzy z SLD.

Proponuję kolegom iść dalej i zapro-
ponować mi zdanie mandatu radnego.

Może na moje miejsce udałoby się 
wcisnąć kolesia sterowanego przez je-
dyną najinteligentniejszą i sprawdzoną 
w latach PRLu formację.

Przykro mi, ale nie zastosuję się do 
tej propozycji i nie zostawię moich 
wyborców w przeświadczeniu, że jestem 
nieudacznik i leń.

Zresztą jakim prawem formacja  tak 
skompromitowana w czasach Leszka 
Millera może człowiekowi o poglądach 
prawicowo liberalnych proponować 
cokolwiek.

Panowie przypatrzcie się sami sobie. 
To w  waszym gronie było rozdawanie 
stołków wg linii politycznej.

Jakie osiągnięcia mieli wasi kolesie, 
aby zostać kierownikiem biura pracy, 
starostą (nieźle skompromitowanym 
na całą Polskę), w RXXI i wielu innych 
instytucjach powiązanych z władzą. 
Za jaką kwotę dzierżawicie RCP na  
Wojska Polskiego i jakie z tego korzyści 
ma miasto?

Piszecie, że złożycie doniesienie do 
prokuratury na radnych z PSL, którzy 
myślą inaczej niż wy.  Przy okazji 
podajcie też wszystkich radnych z 
ościennych gmin, którzy dzierżawy 
dla PUWiS-u przegłosowali.

Czy to, że moi lekarze wykonują ba-
dania pracowników wielu zakładów w 
tym również PUWiS-u świadczy o tym 
, że jestem skorumpowany i ubezwłas-
nowolniony?.

W PSL- u zawiesiłem członkostwo 
dlatego, że nie godzę się na autokra-
tyzm i na powiązania właśnie z wami 
panowie. W koalicji obecnej jak i w 
poprzedniej  z wami czułem się jak na 

postronku. Będąc radnym niezależnym 
będę mógł głosować tak jak mi nakazuje 
sumienie 

( tego w marksizmie nie uświad-
czysz) . 

Czy za waszym guru, który ostatnio 
was odwiedził będziecie prowadzić  
walkę z Kościołem? 

Już na kilku sesjach pojawiały się 
pierwsze tego oznaki.

Natomiast porąbało się komuś piszą-
cemu, że Kościół rządzi Polską.

Polską rządzą Polacy. Również 
katolicy, protestanci, prawosławni i 
ateiści. 

Nikt wam nie zabrania wierzyć w 
Marksa czy Engelsa.

To właśnie Kościół i nasz ukochany 
papież Jan Paweł II razem z prezyden-
tem USA Reaganem doprowadzili  do 
obalenia komunizmu w Polsce. 

Ja jak i większość moich rodaków 
w czasach PRL- u  śpiewałem w Pol-
skim Kościele „Boże coś Polskę”. I 
Bóg wysłuchał nasze prośby. Po kil-
kudziesięciu latach zniewolenia mamy 
Polskę Rzeczpospolitą  demokratyczną 
i suwerenną.

 I w takiej Polsce możecie wy też egzy-
stować jako oczywiście mniejszość.

 Dzięki właśnie demokracji.
To, że jest was coraz mniej to ewo-

lucja i  niedługo znikniecie jak dino-
zaury. 

Nie wierzę, że młodzi rozumni mło-
dzi ludzie dadzą się nabrać na waszą 
propagandę o równych żołądkach, o 
socjalizmie itp. bzdetach, których czas 
minął. To już inne myślące i skompute-
ryzowane pokolenie. Ich horyzonty są 
szersze niż klapkowaty socjalizm. Oni 
bywają na zachodzie i nie są ograniczani 
do wyjazdów tylko do demoludów oraz 
wysłuchiwania betonowego towarzysza 
z jedyną słuszną linią partii. 

Krzysztof Kosiński
Jeszcze Przewodniczący Komisji 

Społecznej.
cdn.

Ble ble ble! 
Czyli troska towarzyszy spod  znaku sierpa i młota (czytaj SLD) 
o radnego Kosińskiego!
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Nowogardzki Dom Kultury, 

Lipiec 
- spotkania ze sztuką 
i „Lato z Muzami”

Przed nowogardzianami pełen atrakcji lipiec. Starsi mieszkań-
cy bez konieczności wyjeżdżania z miasta będą mogli obejrzeć 
gwiazdy kina i estrady, a młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach 
warsztatowych , spotkaniach ze sztuką , a w ramach wymiany po-
dejmować będzie swoich rówieśników z Niemiec i po raz pierwszy 
z …Serbii. Tak więc dni pomiędzy 10 a 18 lipca zapowiadają się 
gorące nie tylko z e względów pogodowych…                

RAMOWY PROGRAM PRZED-
STAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- „Warsztatowe  Spotkania   Arty-
styczne”   z   zakresu:   filmowania,   
fotografowania, teatru, tańca, 
teatru ognia i szczudlarstwa.

- „Polsko-Niemieckie  Spotkania  
ze sztuką  malarską  i  ceramiczną” 
w  tym Międzynarodowy Plener 
Malarski.

- Trójstronna Wymiana Mło-
dzieży z Polski, Niemiec, Serbii

- Międzynarodowy Festiwal 
„Lato z Muzami”®, który odby-
wał się będzie w dniach 13.07. 
- 18.07.2008 r. 

Wszystkie ww. działania organi-
zowane przez Nowogardzki Dom 
Kultury w lipcu 2008 r. w Nowogar-
dzie to wspólna praca ludzi sztuki 
— profesjonalistów jak i amatorów 
uczestników tych projektów. Za-
równo warsztaty, plener malarski 
jak i Festiwal „LATO Z MUZAMI”® 
znajdują się w fazie ciągłego rozkwi-
tu i są swoistą ucztą kulturalną, dla 
wszystkich mieszkańców naszego 
regionu i przybyłych gości ze szcze-
gólnym uwzględnieniem środowisk 
młodzieżowych.

Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu 
odbędzie się 13 lipca br. w Nowo-
gardzie. Na oficjalnej gali festiwalu 
zgromadzą się znane osobistości 
ze świata filmu, goście zaproszeni 
z Polski i z zagranicy, Wielkiemu 
Polskiemu Reżyserowi zostanie 
wręczona statuetka „Honorowego 
Lauru Cisowego”. Ponadto nastąpi 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
upamiętniającej pobyt znanego 
reżysera na festiwalu w naszym 

mieście. Goście zaproszeni oraz 
społeczność lokalna będą mogli 
obejrzeć również wystawę tema-
tyczną. Tego dnia rozpoczną się 
projekcje filmów, a tym samym 
ruszy Konkurs Filmowy o „Laur 
Cisowy „nagrodę publiczności. Pro-
jekcje nowości filmowych odbywały 
się będą codziennie do 16 lipca br. 
Następnie organizator policzy głosy 
publiczności, by powiadomić i za-
prosić zwycięskiego reżysera bądź 
dystrybutora po odbiór nagrody 
publiczności. Codziennie na scenie 
plenerowej i sali kinowej widzo-
wie będą rozkoszować się sztuką 
filmową i artystyczną. Obejrzą ok. 
20 filmów Polskich i zagranicznych 

o różnej tematyce, po których 
odbywały się będą spotkania au-
torskie oraz dyskusje ze znanymi 
zaproszonymi osobami: reżyserami, 
aktorami, znawcami w dziedzinie 
filmu. Organizator pamięta także o 
najmłodszych uczestnikach Festi-
walu. Specjalnie dla najmłodszych 
dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej 
każdego dnia odbywały się będą 

popołudniowe projekcje bajek i 
filmów przygodowych. Codziennie 
także zgromadzona publiczność 
festiwalowa posłucha ciekawej mu-
zyki, zatrzyma się przy wystawie, 
obejrzy dobry spektakl, pośmieje 
się przy kabarecie bądź zaduma 
przy performance. Festiwal nasz to 
nie tylko dobra zabawa, Festiwal ten 
to przede wszystkim wspólna praca 
ludzi kultury i sztuki na oczach wi-
dzów - nie tylko obserwatorów, ale 
i uczestników tego projektu.

Festiwal „Lato z Muzami” No-
wogard’2008 uroczyście zakończy 
się 18 lipca. W tym dniu wręczona 
zostanie statuetka „Lauru Cisowego” 
dla najciekawszego zdaniem pub-
liczności filmu Festiwalu. Następnie 
publiczność festiwalowa spotka się 
z nagrodzonym reżyserem bądź 
dystrybutorem, a także obejrzy 
tematyczną wystawę oraz część 

artystyczną przewidzianą na ten 
dzień. Festiwal oficjalnie zakończy 
się 19 lipca br. kiedy to zaproszeni 
goście, publiczność Festiwalowa 
zaczną opuszczać i rozsławiać nasze 
miasto, region w kraju i poza jego 
granicami.

Miejsca, w których odbywał się 
będzie Festiwal:  Nowogard - Dom 
Kultury, Rynek Miejski (scena ple-
nerowa), Plaża Miejska i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

Opr. LMM

SP 4

Pomagamy jak możemy
Dnia 11 czerwca 2008 r. odbyła się ostatnia zbiórka żywności w sklepach 

„Biedronka” prowadzona przez uczniów i opiekuna z SP nr 4 w Nowogardzie. 
Zbiórka żywności to jeden z celów projektu „W szkole jak w domu”, który  
SP nr 4 wdrażało systematycznie i skutecznie w życie.

Cała akcja trwała sześć miesięcy (od stycznia do czerwca), raz w miesiącu, 
dzięki życzliwości i uprzejmości kierownictwa sklepów „Biedronka” mogliśmy 
zbierać żywność dla dzieci z rodzin potrzebujących. Dzieci uczestniczące w 
zbiórkach uczyły się przez to bezinteresownie pomagać innym, widoczne było 
u uczniów poczucie empatii i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

W czasie tych sześciu zbiórek dzięki Państwu zebraliśmy łącznie 264 pro-
dukty żywnościowe m.in.: mąkę, cukier, makaron, pasztety, ryż, koncentrat 
pomidorowy, chrupki do mleka, wafelki, owoce, zupy w proszku, sosy, dżemy, 
słodycze itp. Zrobiliśmy z nich 17 solidnych paczek z artykułami spożywczymi. 
Paczki po konsultacjach z wychowawcami klas przekazane zostały tym dzie-
ciom i ich rodzinom, które z różnych przyczyn tej pomocy potrzebowały.

Uważamy akcję „Dożywianie dzieci” za udaną i potrzebną.
Jako szkoła staramy się rozglądać wokół siebie, nie przymykamy oczu a 

wręcz przeciwnie, dostrzegamy ludzi potrzebujących i w ramach swoich 
możliwości staramy się im pomagać.

Po raz kolejny wyrażamy swoją wdzięczność Państwu, którzy tak chętnie 
wspierali nas w czasie akcji. Darczyńcom nisko się kłaniamy i serdecznie 
DZIĘKUJEMY.

Inf.własna
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Model 137 - 2,2 KM 
899 zł

• Kosiarki spalinowe od 699 zł
• Kosy spalinowe od 799 zł
• Podkaszarki spalinowe od 399 zł
• Pilarki spalinowe od 499 zł Raty na dowód 

osobisty
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Tradycyjnie w SP2

Festyn Rodzinny 
„Mama, tata i ja” 
14 czerwca o godzinie 11.00 na boisku szkolnym SP nr 2 z wielką fetą odbył 

się trzeci festyn rodzinny. Celem tej imprezy było umożliwienie rodzicom i 
ich dzieciom pożytecznego i kulturalnego spędzania czasu. Umocniono w 
ten sposób relacje : nauczyciel-uczeń oraz nauczyciel - rodzic. Umożliwio-
no uczniom wejście w różne role t m.in. inicjatora, wykonawcy.

Oferta programowa była bardzo bogata, każdy mógł znaleźć dla siebie coś 
miłego, popisać się własnymi umiejętnościami, zjeść smaczny kąsek ulubio-
nych ciast, zakosztować staropolskich specjałów. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się koncert „Legendy rock”n”rolla” w wykonaniu zespołu Deezee 
Bans, ponadto w programie imprezy znalazły się następujące pozycje:
• loteria fantowa
• festiwal piosenki
• konkurs karaoke
• zawody sportowe
• wystawa rękodzielnictwa
• mierzenie ciśnienia i poziomu cukru
• pieczenie kiełbasek
• bigos dyrektora szkoły
• kawiarenka z domowymi wypiekami
• pajda chleba z domowym smalcem i małosolnym ogórkiem
• wystawa lalek
• degustacja miodu
Mimo tego, że pogoda tego dnia była nienajlepsza, wszystkim dopisywały 

świetne humory i bawili się doskonale. Rodzice i dzieci po trzech wspólnie 
spędzonych godzinach rozeszli się do domów z przekonaniem, że nie była to 
ostatnia tego typu impreza.

inf.własna.

Trzechel

Spartakiada 
i Dzień Dziecka

Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Trzechel połączyli przyjemne z poży-
tecznym – organizując spartakiadę wzbogacili ją o bogaty program z myślą 
o najmłodszych.

Konkurencje sportowe i zabawy tylko dla dzieci, które przeprowadziła pani 
Katarzyna Gnacińska – Olczyk cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – dla 
wszystkich były nagrody. Niewątpliwą atrakcją była przejażdżka wozem poli-
cyjnym – podziękowania dla panów w mundurach! Wata cukrowa i kiełbaski 
z grilla  były dobrym przerywnikiem zabawy…

Typowo spartakiadowe konkurencje to turnieje piłkarzy i siatkarzy. Godpo-
darze okazali się najlepsi w piłce nożnej wyprzedzając drużyny Wojcieszyna, 
Słajsina i Wołowca.

Turniej piłki siatkowej wygrali zawodnicy z Wojcieszyna przed Słajsinem, 
Trzechlem i Wołowcem.

Zarówno dorośli jak i młodzież dziękują sponsorom dzięki którym mogli 
się świetnie bawić – 

Urzędowi Miasta i Gminy Nowogard, LZS-owi Nowogard, Adamowi Fe-
deńczakowi, Piekarni Pędziszczak, Masarni Uchmana z Mostów, Hurtowni 
Mrożonek „IKA” z Reska, 

Firmie J. Slipek i A. Fedak oraz D. Łuczak.
Organizatorzy dziękują panu Makowskiemu oraz aktywnej młodzieży za 

przygotowanie terenu do imprezy.
Inf. własna

PS. Informujemy, że sportowcy wiejscy spod znaku LZS spotykają się na 
kolejnej spartakiadzie w  dniu 22 czerwca w Wołowcu. Zapraszamy.



720.06-23.06.2008 r. 

Dzień Dziecka 
w Klubie „Hania”

W ubiegłą sobotę (14 czerwca) Klub Abstynenta „Hania” zorganizował 
wspaniałą imprezę z okazji Dnia Dziecka. Klubowicze zorganizowali szereg 
konkurencji, w których uczestniczyły zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Można 
było postrzelać z łuku, przeciągnąć linę, wykazać się swoją zręcznością w 
biegach, skokach i zabawie z piłką.

Zarząd Klubu Abstynenta „Hania” w imieniu dzieci składa serdeczne 
podziękowania dla sponsorów, dzięki którym impreza mogła się odbyć, a 
byli to: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hur-
townia Materiałów Budowlanych BUDMAT Leszek Cedro, Roman Pabisiak, 
Emil Kinasz – sklep „Rodzynek”, Krzysztof Szwabowicz, Aneta Gawrońska, 
Małgorzata Bedyńska, Leszek Ostrowski (wypożyczenie zjeżdżalni oraz 
dmuchanego zamku), członkowie Klubu ze swoim ogromnym wkładem w 
przygotowanie imprezy.

Inf. własna
foto J. Korneluk
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Sołtys i Rada Sołecka
w Wierzbięcinie 

składają podziękowania 
za pomoc w zorganizowaniu 

Dnia Dziecka 
następującym firmom: 

Nowo-Glas, 
Arno, 
Vena, 
Okno, 

Stanisław i Norbert Dworak, 
Hurtowni IPE 

oraz Jerzemu Furmańczykowi

Anecie i Grzegorzowi
 Górskim 

z okazji 
10 rocznicy ślubu 

życzymy Wam
wszelkiej pomyślności,

pociechy z córki 
oraz błogosławieństwa 

Bożego 
na każdy dzień Waszego 

życia 
rodzice

Barbarze Nowak 
i Jackowi Podbiegło

 z okazji zawarcia 
związku małżeńskiego

 najserdeczniejsze 
życzenia samych 
pogodnych dni, 

szczęścia oraz wszelkiej 
pomyślności 

składają
córki Katarzyna 

i Marta z Jarkiem 
oraz wnuki 

Adrian, Wiktoria i Zuzia

Z okazji 10 
rocznicy ślubu

Anecie i Grzegorzowi 
Górskim

moc najserdeczniejszych życzeń,
dużo zdrowia, pomyślności 

oraz powodzenia 
na dalsze lata życia razem

składają
Cyryla i Stefan Kupisz 

z synem Przemkiem

ŻYCZENIAŻYCZENIAPODZIĘKOWANIA

Prywatna Szkoła Podstawowa
Od kilku tygodni na łamach naszej gazety ukazują się ogłoszenia Prywat-

nej Szkoły Podstawowej w Nowogardzie. Postanowiliśmy przybliżyć tę szkołę 
naszym czytelnikom. W tym celu przeprowadziliśmy wywiad z dyrektorem 
szkoły magistrem Janem Kopycińskim

Red. Skąd pojawił się pomysł zało-
żenia szkoły podstawowej?

Jan Kopycinski: Szkolnictwo musi 
nadążać za potrzebami i wyzwania-
mi publicznychh czasów. Staramy 
się zapewnić dzieciom jak najlepsza 
edukację, wykształcić jak najlepsze 
umiejętności. Wymagamy by dzieci 
jak publicznych nauczyły się bie-
gle mówić w języku angielskim czy 
niemieckim, potrafiły obsługiwać 
komputer, samodzielnie poszukiwały 
wiedzy , współpracowały w grupie itp. 
Chcę stworzyć szkołę, która zapewni 
dzieciom jak najlepsze warunki do 
spełnienia tych publicznych wymagań 
czasów publicznychh. Szkołę, która 
zapewni komfort nauki w małych gru-
pach i zarazem rozszerzy ofertę eduka-
cyjną o dodatkowe zajęcia językowe, 
informatyczne czy koła zainteresowań. 
publicznyc grup i dodatkowa oferta 
edukacyjna odgrywa dość istotną 
rolę w procesie nauczania. Na dowód 
wystarczy przytoczyć wyniki testów 
pisanych przez publicz na zakończenie 
szóstej klasy szkoły podstawowej: w 
szkołach publicznyc średnia osiągana 
przez publicz waha się w granicach 
30-35 punktów na 40 możliwych, w 
public miastach wynosi około 25-30 
punktów, w Gminie Nowogard 23-26 
punktów. 

Red. Co w takim razie 
proponuje Pana szkoła, 
czym będzie się różnić 
od szkół publicznych?

Jan Kopycinski: Język 
angielski – postaram się 
zapewnić jak najlepsze 
warunki nauczania ję-
zyka. Uczniowie będą 
się uczyli języka w ma-
łych grupach, wymiarze 
nie dwóch a pięciu go-
dzin tygodniowo.

Informatyka – na-
uczanie zacznie się już od 

pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Nauka drugiego języka obcego (j. 

niemieckiego) zacznie się jak najw-
cześniej.

Zajęcia sportowe  będą urozmaico-
ne przez np. naukę pływania prowa-
dzoną na basenie w Goleniowie

Opieka nad dziećmi będzie spra-
wowana od godziny 7.30 do 15.30. 
Przy czym uczniowie pod nadzorem 
doświadczonego `pedagoga będą mo-
gli odrobić zadania domowe.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
które będą zorganizowane w poro-
zumieniu z rodzicami ( np. zajęcia 
plastyczne czy taneczne)

Wyeliminujemy ciężkie tornistry, 
wypaczające kręgosłupy naszych 
dzieci. Uczniowie będą zostawiać 
podręczniki i dodatkowe przybory w 
szafkach szkolnych a lekcje odrabiać 
podczas zajęć. 

Zajęcia takie jak informatyka, do-
datkowe lekcje języka angielskiego czy 
nauka pływania na basenie goleniow-
skim będą opłacane poprzez czesne 
wynoszące 150 złotych miesięcznie.

Chciałbym zaprosić rodziców na 
dzień otwarty szkoły w środę 25 czerw-
ca w godzinach 10 -12 oraz 16 -18.

Dziękuję za rozmowę. 

LMM
ŻYCZENIA

Z miniprzedsiębiorstwa 
do Cambridge

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego pomyślnie zdali egzamin or-
ganizowany przez Uniwersytet Cambridge.

Do egzaminu mogli przystąpić 
uczniowie, którzy tworzyli mi-
niprzedsiębiorstwo. Jego celem 
było sprawdzenie jakie praktycz-
ne umiejętności i doświadczenia 
zdobyli młodzi ludzie podczas 
prowadzenia własnej działalności. 
Opierając się na studium przy-
padku, uczniowie odnosili zdoby-
te przez siebie doświadczenia do 
doświadczeń innej firmy. Poprzez 
odpowiednie porównanie mogli 
zaproponować rozwiązania stano-
wiące odpowiedź na pytania egza-
minacyjne.

Prace młodzieży z I LO zostały 
przesłane do Centrum Egzamina-
cyjnego w Wielkiej Brytanii. Nad 
całością czuwała pani Barbara Pa-
puszka- nauczyciel przedsiębior-
czości. Uczniom, którzy uzyskali 
pozytywny wynik egzaminu, zo-
stały wydane stosowne certyfi-
katy.  Egzamin Cambridge zdało 6 
osób: Joanna Augustynek, Agata 
Kasprzyk, Wioleta Kozicka, Mar-
ta Rybarczyk, Barbara Toporow-
ska i Łukasz Kuleta. Gratulujemy!

informacja własna

Uwaga na leki za kierownicą
Polscy kierowcy to tykające bomby - z najnowszego raportu Ośrodka Monitoro-

wania i Badania Niepożądanych Działań Leków przy UJ w Krakowie wynika, że co 
piąty wypadek mógł spowodować kierowca będący pod wpływem usypiająco dzia-
łających tabletek i, co gorsza, często o tym nie wie. Informacje te potwierdza policja.  
„Na naszych drogach pojawiło się kolejne zagrożenie, równie poważne, jak alko-
hol i brawura. To kierowcy jeżdżący pod wpływem leków działających jak alkohol 
i narkotyki” Ci ludzie są na drodze równie niebezpieczni jak pijani kierowcy”. 
Biegli, którzy sporządzili raport, od października 2007 r. monitorują wy-
padki drogowe popełnione pod wpływem leków usypiających czujność. 
„Najmłodszy kierowca na naszej liście ma 42 lata, najstarszy 78. Ten ostatni przejechał 
kobietę na pasach dla pieszych. Prowadził samochód pod wpływem aż dziewięciu róż-
nych leków. Każdy z nich mógł spowalniać u niego refleks”. Starszy mężczyzna, podobnie 
jak wielu innych kierowców, bronił się, że na opakowaniach leków, które połyka, nie 
znalazł ostrzeżeń dla kierowców. Dlatego przeciętny kierowca nie wie, że po połknięciu 
nawet jednej tabletki leków, takich jak: przeciwbólowa solpadeina, przeciwgrypowy 
fervex czy sudafed może zachowywać się jak po wypiciu piwa. „Gripex noc” to lek, 
który łyka się na noc właśnie, jednak mało który kierowca wie, że pigułka działa nie 
tylko wtedy, ale usypia przez cały następny dzień - 24 godziny po spożyciu. „Wszystkie 
te leki zawierają kodeinę lub pseudoefedynę, czyli substancje, które w organizmie 
zamieniają się w narkotyki. Mogą wywoływać senność, zawroty głowy, spowalniają 
odruchy albo przeciwnie, powodują nadpobudliwość oraz kłopoty z koordynacją 
ruchów” .Można to łatwo pokazać na przykładzie zawierającego duże ilości kodeiny 
popularnego leku na kaszel - thiocodinu. Kiedy połączymy ten lek z tabletką podobnie 
działającego paracetamolu i sporą dawką syropu na kaszel, możemy wpaść w stan 
otumanienia .Taka właśnie mieszanka to typowy zestaw antyprzeziębieniowy Polaków. 
Na ulotkach wymienionych specyfików nie ma ostrzeżeń dla kierowców, bo producenci 
nie muszą ich umieszczać, jeżeli nie przetestowali tabletek pod tym kątem.

 KOS
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Spotkanie byłych
przedszkolaków

SALE DO WYNAJĘCIA
na wesela 

i inne imprezy 
ul. Leśna 1 

(osiedle” Bema”) tel. 889 432 517. 

USŁUGI TRANSPORTOWE
Przewóz materiałów 

sypkich
IVECO 6x4 14,5 t

Iwona Denis
Tel. 514 813 884, 603 358 994

REKLAMA REKLAMA

W ostatnich  dniach  maja  odbyło  się spotkanie  zorganizowane  przez  by-
łych  wychowanków  Przedszkola  nr 1 w  Nowogardzie  lata  1997—2001. Na  
spotkanie to  zostały  zaproszone panie , które  brały  udział w  wychowaniu  
dzieci  w  okresie  ich  pobytu  w  przedszkolu. Spotkanie  przebiegało  w  
miłej  i pełnej  wspomnień atmosferze. Od pobytu dzieci minęło trochę lat i  
czy to dużo i czy to mało ale: 

„Są  chwile,   które   w   pamięci   pozostają
I   choć  czas   mija   one   nadal   trwają

Są  takie   osoby,   które   raz   poznane
Nigdy   nie   zostaną  zapomniane”.

Spotkanie uświetnił tort oraz piękne wiązanki, które byli wychowankowie 
wręczyli swoim paniom. Dzieci otrzymały pamiątkowe laurki z fotografiami 
z lat przedszkolnych. 

Składamy serdeczne podziękowania 
Rodzicom i dzieciom

 Za pamięć
Renata Stasiak  

i  Elżbieta Grygowska

28.06.2008 r. absolwenci Liceum Ogólnokształcącego i dla Pracujących 
również w Nowogardzie, którzy osiągnęli słuszny wiek 55-65 lat postanowili 
spotkać się. Na forum „Nasza klasa” pomysł się podobał. Pedagodzy mile 
widziani w naszym gronie!

Zarezerwowaliśmy restaurację „Neptun” koło Liceum od godz. 11.oo aż do 
bólu. Wpisowe - koszt organizacyjny płatny w chwili przybycia w wysokości 
10 zł. Pozostałe koszty stanowią indywidualne potrzeby każdego uczestnika. 
Ponadto każdy uczestnik może zarezerwować sobie nocleg w istniejących 3 
hotelach. Rezerwację można dokonać poprzez Internet, telefonicznie i kontakt 
z organizatorami. 

Koszt pobytu w hotelu orientacyjnie wynosi około 80 zł.  
W miarę możliwości prosimy o udostępnienie informacji o spotkaniu innym  

licealistom, którzy nie posiadają wiedzy na ten temat.
Organizatorzy

Wędkarze dzieciom!
Z okazji Dnia Dziecka Koło Miejsko-Gminne PZW zorganizowało w 

dniu 15 czerwca zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Rywalizację 
prowadzono w trzech kategoriach wiekowych – dzieci do lat 10, dzieci do lat 
13 i młodzież do lat 16. Oprócz łowienia ryb młodzi adepci popisywali się 
wiedzą z dziedziny wędkarstwa, ekologii i ochrony środowiska wykazując 
dużą znajomość tych zagadnień.

Łącznie startowało 17 zawodników. Puchary za zwycięstwo zdobyli:
- do lat 10 – Konrad Królik,
- do lat 13 – Hubert Giziński,
- do lat 16 -  Kamil Balbus.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali upominki w postaci sprzętu węd-

karskiego, a udaną imprezę tradycyjnie kończyły kiełbaski z grilla.
Henryk Szczupak

Foto Edward Paszkiewicz



10 M - Nr 47(1684)

W obiektywie  Jana Korneluka    -  Flagi narodowe nie pomogły 

naszym piłkarzom

 Witamy wśród nas...

Syn Karoliny Pyrkowskiej 
ur. 11.06.08 z Dobrej

Córka Ewy Lebdowicz 
ur. 12.06.08 ze Szczecina

Córka Katarzyny Romańskiej 
ur. 12.06.08 ze Szczecina

Syn Małgorzaty i Damiana Król 
ur. 17.06.08 z Nowogardu

Oskar syn Marzeny Pustelnik 
ur. 18.06.08 z Dąbrowy Nowog-
ardzkiej

Ponadto w Szpitalu w Nowogardzie
urodziło się 2 dzieci

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zostały opublikowane 
ze względu na brak zgody rodziców

WITAMY WŚRÓD NAS...
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Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
26.06.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

• duży wybór, szeroki asortyment
• wysoka jakość opału
• atrakcyjne ceny
• koks, węgiel, miał i węgiel brunatny

DOWÓZ GRATIS POWYŻEJ 2 TON

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU

Płoty, ul. Jagiellonów 9
Tel. 0691 632 354

nowoczesne pracownie komputerowe,
specjalność: projektowanie stron www,

administrowanie sieciami komputerowymi,
grafika i multimedia,

www.zdroje.edu.pl

oraz: turystyka, hotelarstwo lądowe i morskie, rachunkowość,
administracja, ochroniarz, hodowca koni, fryzjer,
kosmetyczka, asystent osoby niepełnosprawnej.

BEZPŁATNE LICEUM

POLICEALNE STUDIUM INFORMATYCZNE

BEZPŁATNIE

Jan Kozłowski – autoryzowany dealer
Toyota Nowogard – MK

zatrudni
GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ
Kontakt pod numerem 

tel. 0609 671 030

Informujemy, że   

19 czerwca 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

PANIE Z NOWOGARDU 
I OKOLIC

 BURMISTRZ NOWOGARDU PRZY UDZIALE CENTRUM RADIOLOGII I  
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SZCZECIN ZDROJE ORGANIZUJE

BEZPŁATNE BADANIA  MAMMOGRAFICZNE
DLA KOBIET W WIEKU 50- 69 LAT

OFERTA SKŁADA SIĘ Z  KOMPLEKSOWEJ PORADY: BADANIE MAMO-
GRAFICZNE PIERSI, WYNIK BADANIA ORAZ KONSULTACJA LEKARSKA

PANIE  ZAINTERESOWANE BADANIEM PO ZAREJESTROWANIU 
ZOSTANĄ DOWIEZIONE BEZPŁATNIE DO CENTRUM RADIOLOGII 
I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ MIESZCZĄCEGO SIĘ W SZCZECINIE 

ZDROJACH  
Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji   prowadzonej 

przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godzinach 
od 830 do 1400 tel. 091 39 21-356 

  i Lidię Bogus od 1400 do 1800   tel. 0505393636

W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. LEGITYMACJĘ UBEZPIECZENIOWĄ 
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZĄCE PIERSI
4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Restauracja “KAMENA”  
z a t r u d n i 

pracownika na stanowisku kelner-barman 

Informacje pod nr tel.509 910 772

Starosta 
Goleniowski

podaje do publicznej 
wiadomości, 

że w budynku 
Starostwa Powiatowego 

w Goleniowie 
przy ul. Dworcowej 1 

na tablicy ogłoszeń została podana 
informacja o przeznaczeniu do 

oddania w dzierżawę na okres do 3 
lat działka nr 139 o pow. 677 m2 

położonej w obrębie 4 miasta 
Nowogard, stanowiąca własność 

Skarbu Państwa.
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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.

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

DOWÓZ 
PIZZY
Tel. 091 39 26 913
Tel. 091 39 20 750
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam – stodoła murowana. 

Karsk 35 A.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-

we. 508 309 980.
• Poszukuję mieszkania do wynaję-

cia (kawalerka lub 2 pokoje). Tel. 
516 310 809.

• Do wynajęcia dwa garaże, powierzch-
nia 2 x 20 m kw, obiekt dozorowany, 
Nowogard ul. Nadtorowa 12. Tel. 
693 344 802.

• Wynajmę pokój 2 dziewczynom lub 
małżeństwu bezdzietnemu, z uży-
walnością kuchni i łazienki. Tel. 
602 474 266.

• Sprzedam 2,13 ha łąki przy szosie 
Wierzbięcin – Ostrzyca ok. 500 m od 
szosy. Słajsino 14 kol., cena 20 tys. zł.

• Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie 1500 m kw. 693 02 11 02.

• Sprzedam garaż blaszany 3x6 m. 
Tel. 091 39 501 07, 0505 903 274, 
507 467 091.

• Sprzedam: działka budowlana w Wo-
łowcu, powierzchnia 32 ary, pozwo-
lenie na budowę, ogrodzona, cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 740 578.

• Sprzedam mieszkanie po remoncie o 
pow. 32 m kw ul. Kowalska 1B/5. Tel. 
0609 688 773.

• Sprzedam dom jednorodzinny o 
pow. 238 m kw na działce 6 arowej, 
podpiwniczony, z użytkowym pod-
daszem, dwupoziomowy, podwór-
ko, pomieszczenie gospodarcze, 
piękna wiata na dwa samochody, 
wysoki standard i funkcjonalność, 
Nowogard. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we własnościowe w Nowogardzie. 
Mieszkanie po całkowitym remoncie. 
Tel. 693 060 903.

•  Kupię domek w Nowogardzie tel. 
781 428 883 w godz. 17.00-20.00

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami let-
nimi fulda 205 55 R 15 w bdb stanie 
do mercedesa E - klasse, W - 124, 
190, cena 650 zł komplet, tel: 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowa-
ny, książka serwisowa, zadbany, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowe-
go. Nowe tarcze i klocki hamulcowe 
przód i tył, wymieniony kompletny 
rozrząd, olej, filtry (kabinowy, oleju 
powietrza), płyn hamulcowy i chłod-
niczy, przegląd klimatyzacji, alufel-
gi 16” + nowe opony letnie,. Cena 
49 800 zł do uzgodnienia, tel: 0605 
522 340.

• Sprzedam Mercedes 124 na części. 
667 146 793.

• Sprzedam Renault 19, 1990 r., benzy-
na – gaz, hak, ubezpieczony, zareje-
strowany do 2009 r. 605 492 870.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 r., stan 
dobry, cena 5000 zł. Tel. 607 545 542.

ROLNICTWO  
• Sprzedam 2,5 letnią klacz. Otręby. 

Tel. 606 627 663.

• Kupię zboże pszenżyto i jęczmień. 
660 229 504.

• W związku z zamknięciem giełdy 
drobiu i gołębi w Stargardzie Szcze-
cińskim od 6 lipca 2008 r. zaprasza-
my do Nowogardu w każdą niedzielę 
– Plac przy Targowisku Miejskim.

• Koszenie łąk. 508 50 36 50.
• Sprzedam młodą mleczną krowę. 

Tel. 091 38 555 36.
•  Świeże siano sprzedam. Tel. 091 

39 104 15. 

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Remonty tanio i solidnie. Tel. 

695 770 724.
• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: 

wykop pod fundamenty, kable, itp. 
Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 079 02 
43 575.

• Zespół muzyczny ACORD opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
511 171 846, 518 097 091.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. 
Ul. Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Usługi transportowe, przeprowadzki. 
511 923 692.

• Naprawa okien i drzwi poreklama-
cyjnych. Tel. 505 801 778.

• Drobny remont, montaż paneli pod-
łogowych, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, itp. 663 349 080.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 
091 39 79 109.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DE-
PILACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Docieplenia budynków i dekarstwo. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 505 94 17 
65.

• Chcesz szybko otrzymać tani kre-
dyt gotówkowy i darmową kartę 
kredytową, wystarczy jeden telefon: 
662 034 687, a doradca finansowy z 
Banku Zachodniego WBK skontak-
tuje się z Tobą.

• Remonty, docieplenia domów. 
511 745 695, 889 144 370.

• Przecieranie drzewa trakiem taśmo-
wym, sprzedaż łat, kontrłat, desek, 
więźby dachowej, usługi minikopar-
ką, wykopy, kanaliza, kable, itd. Tel. 
517 219 627, 091 391 86 89.

• POKRYCIA DACHOWE – papa, 
dachówka, blacha. 880 243 258.

• Drobne usługi krawieckie. Reymonta 
8. Tel. 600 310 764.

•  Zlecę położenie cegły klinkierowej 
(prosta ściana), wykończenie 3 pokoi 
(szpachlowanie, malowanie). Pilnie. 
Restauracja „Przystań” tel. 601 58 40 
55. 

•  Pogotowie komputerowe. Masz prob-
lem z komputerem zadzwoń 517-
847-845. 

•  Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, stawianie 
ścian z płyty kartonowej, ocieplane 
poddaszy, panele, itp. 693 021 097. 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-

dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa Zachodnia. 071 385 20 
18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodarczej. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Elektryka z doświadczeniem w za-
wodzie zatrudnię na dobrych warun-
kach. Tel. 696 757 393.

• Zatrudnię pracowników do docie-
pleń. Tel. 782 860 130.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kon-
takt 0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Zatrudnię sprzedawcę, barmankę, re-
cepcjonistkę. Tel. 0602 474 266.

• Zatrudnię murarzy. 662 024 845.
• Zaopiekuję się dziećmi w swoim 

domu (na wsi). 601 182 905.
• Ferma drobiu- przy obsłudze z do-

świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. tel  
0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go. 601 897 368. 

• Biuro nieruchomości poszukuje oso-
by do obsługi rynku nieruchomości 
na terenie Nowogardu. Dokumenty 
proszę przesyłać na adres: biuro@
m2. Stargard.pl

• Zatrudnię kierowcę C+E międzynaro-
dowego. 693 02 11 02.

• Zatrudnię cieślę i budowlańców. Tel. 
608 817 214.

•  Poszukuję pracownika, najlepiej eme-
ryt lub rencista do pracy w sklepie 
przemysłowym tel. 0693 84 35 33.  

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ), DRZWI POKOJOWE 2 SZT.
BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE DO 
MIESZKANIA W BLOKU - CENA 
30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z myszką 
bezprzewodową (kolor czarny), firmy 
NGS z wyświetlaczem, cena 180 zł, 
tel: 0605 522 340, nowa na gwarancji, 
nieużywana.

• Poszukuję miejsca przy głównych 
drogach w celu umieszczenia tablic 
reklamowych z własną konstrukcją. 
Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwarium 
w kolorze czarnym 81x33x64 cm plus 
drobne wyposażenie: filtr, grzałkę, 
korzenie ozdobne. Cena 500 zł. Tele-
fon – 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do 
drukarki Lexmark (nowy) cena 60 zł, 
tel 0605 522 340.

• Sprzedam kuchenkę, ławostół, albę + 
dodatki. Tel. 501 141 655.

• Sprzedam betoniarkę 150 l, 380 V. 
091 39 27 000.

• Sprzedam wózek dziecięcy w do-
brym stanie (na gwarancji). Tel. 
697 424 845.

• Sklep ADIX zaprasza ul. 700 Lecia 
17a (wejście Delikatesy Słowik, I 
p.). W sprzedaży: bardzo duże stro-
je kąpielowe – 12 zł, odzież letnia od 
8 do 15 zł, klapki - 5 zł, sukienki – 15 
zł, kapelusze przeciwsłoneczne – 8 
zł, zabawki dmuchane plażowe – 7 
zł, zestaw plażowy – 15 zł, koszulki 
bawełniane – 5 zł, bluzki damskie w 
dużych rozmiarach. Najniższe ceny 
w mieście. Zapraszamy!

• Sprzedam akwarium 84 l z całym 
wyposażeniem, cena 200 zł. Tel. 
604 923 333.
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WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI

HURTPOL

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128 ram
Dysk:      120 Gb 40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

Tel. 0 781 085 520

Regeneracja pomp 
wtryskowych i wtryskiwaczy 

do ciągników rolniczych
Remonty bieżące 

i kapitalne silników
Olchowo 40

Tel. 091 39 25 389
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 25

Rozwiązania krzyżówki nr 24 – KANIA OCZEKUJE DŻDŻU – nadesłali: 
Magdalena Czupryńska, Stanisława Pokorska, Jerzy Siedlecki, Elzbieta Lewandowska (Strzelewo), 

Teresa Młynarska (Słajsino), Józef Dobrowolski (Dabrowa ), Andrzej Czarno9wski (Osowo), Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Gorzynski, Władysława Kubisz, Cezary Kubisz, Cecylia Furmańczyk 
(Strzelewo), Bogumiła Urtnowska (Kulice).

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Jerzy Siedlecki z Nowogardu,
- Andrzej Czarnowski z Osowa, 
- Józef Górzyński z Nowogardu.

Gratulujemy!  

SCHEMAT
Armstrong  przełamał ludzkości   schemat, 
Włażąc  na Księżyc... Tyle  na   temat.

CZŁOWIECZY LOS
Raz  jeden rodzisz  się, człowieku, 
DOŚĆ  prozaicznie, chociaż  z  płaczem, 
By   pojąć  to w dojrzałym wieku: 
Powtórka  się  nie  zdarzy  raczej... 
Jak cenny  czas  jest, wiesz  na  starość, 
Gdy coraz mniej  go masz w zapasie, 
I  czyś  jest  skromniś,czy fanfaron, 
Często zależy ci na czasie.... 
Ech,życie! 0 co je poproszę, 
Nim serce  na dno wreszcie  spadnie? 
O   powtórzenie  jedno wnoszę. 
Na  darmo, choć  prosiłem ładnie...

ZOOLOGICZNA MIŁOŚĆ
Poznałem ją tu właśnie, w zoo,
Jak zwid przemknęła po alejce,
I nagle świat pojaśniał wkoło,
Ciepło zrobiło  się  pod  sercem.
Wokół pytali: Co u licha
Mogło: się stać z tyar nieborakiem,
Po  nocach czuwa ,we dnie wzdycha...,”
I  przyglądali  się  z  niesmakiem.
Ja  zaś  od rana do wieczora
Wciąż tylko o niej, przy niej, za  nią,
Myśli skłębione jak psów sfora,
Gnały za  serca mego panią.
Czasem na mnie spojrzała z góry,
Zginając wdzięcznie długą szyję
Okrutne są  prawa natury,
Ja  tego chyba nie przeżyję!
Bo chać prześcigam się w wybiegach,
Ta pasja nic nie znaczy dla niej,
Ona mnie wcale nie dostrzega,
I tak już pewnie pozostanie.
Ni:e znajdzie się już żaden sposób,
Trzeba się  poddać, koniec końcem,
Bo ona, o  ironio losu,
Żyrafą  jest, a ja - zającem...

ŻABA
Pierzcha gdzieś  żaba, widząc  borsuka. 
-Nie wiedziała, mała, że  nie  żab on szuka?
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 19.06.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik wię-
zienny

3. Prezenter handlowy
4. Robotnik budowlany
5. Robotnik leśny
6. Magazynier
7.  Wizażysta – stylista
8. Kierowca „C”-magazynier
9. Prac.gospodarczy-konserwator 

(gr.inwal.)
10. ładowacz
11. Pracownik gospodarczy
12. Murarz, pomoc murarza, 

zbrojarz
13. Nauczyciel : Jęz. Angielskiego, 

fizyki, informatyki, matematy-
ki, techniki, bibliotekarz

14. Monter stolarki PCV  + prawo 
jazdy

15. Elektryk
16. Pracownik zieleni
17. Zbieracz owoców (truskawki)
18. Blacharz-lakiernik
19. Drukarz
20. Sprzedawca-konsultant
21. Pilarz

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice), 

(Goleniów) (Szczecin)
2. Drobiarz – pakowacz  

(Goleniów)
3. Spedytor (Gryfice)
4.  Kierowca „c” (Dobra)
5. Pracownik przetwórstwa ryb-

nego (Szczecin)
 SZKOLENIE

1.Stolarz meblowy
         
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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe urzędy pracy właściwe ze 
względu na siedzibę pracodawcy o 
wolnych miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania zawodowe-
go. Informując o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przygoto-
wania zawodowego, pracodawcy nie 
mogą formułować wymagań dyskry-
minujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, pochodzenie etniczne, narodo-
wość, orientację seksualną, przeko-
nania polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność związ-
kową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obo-
wiązany zawiadomić w formie pisem-
nej, w okresie do 5 dni, właściwy po-
wiatowy urząd pracy o zatrudnieniu 
osoby zarejestrowanej jako bezrobot-
na lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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Festyn WKS w Błotnie
W minioną niedzielę w Błotnie odbył się czwarty już w tym roku festyn 

zorganizowany przez Wiejskie Kluby Sportowe. 

Była to pierwsza od wielu lat 
impreza sportowa w Błotnie. W jej 
przygotowanie mocno zaangażowali 
się mieszkańcy, w szczególności 
członkowie Stowarzyszenia Anto-
nówka oraz przewodniczący koła 
WKS w Błotnie Józef Musiał. W 
rywalizacji piłkarzy i siatkarzy wzięło 
udział dziewięć zespołów. Wśród 
futbolistów najlepiej zaprezentowali 
się zawodnicy  WKS Ostrzyca. Drugie 
miejsce zajęła drużyna WKS Osowo, 
a trzecie WKS Miętno. Turniej siat-
karzy wygrali reprezentanci WKS 
Żabowo przed WKS Czermnica i 
WKS Osowo.

Ponadto odbyły się gry i zabawy 
dla dzieci. Świetna zabawa trwała 

do wieczora,  a mieszkańcy już przy-
gotowują się do organizacji Nocy 
Świętojańskiej. 

Impreza odbyła się dzięki pomocy 
sponsorów: Izba Rolnicza w Szcze-
cinie, PUWiS Nowogard, Nadleśni-
ctwo Nowogard, Piekarnia „Saturn” 
Nowogard, Agro-Skład Maszewo, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Błotna 
„Antonówka”, Bogdan Szymczak, 
Robert Zaremba oraz rolnicy indy-
widualni z Błotna.

Na kolejne spotkanie z cyklu Festyn 
Sportowy WKS organizatorzy zapra-
szają wszystkie chętne zespoły oraz 
kibiców już w najbliższą niedzielę 22 
czerwca do Sikorek.

Andrzej Garguliński

UKS Trójka Niebieska Team Nowogard

Zwycięstwo 
w Kołobrzegu

Motocross

Pucharowo w Koszalinie
W minioną niedzielę w Koszalinie odbyły się eliminacje rywalizacji o 

motocrossowy Puchar Bałtyku. W zawodach wystartowało dwóch zawod-
ników z naszego miasta.

Udanie zakończyły sezon ko-
szykarki UKS Trójka Niebieska 
Team Nowogard. Wzięły one 
udział w odbywającym sie w 
Kołobrzegu Międzynarodowym 
Turnieju Koszykówki dziew-
cząt i chłopców „Baltic Cup” 
wygrywając swoją kategorię 
wiekową.. 

Nasze koszykarki rywalizo-
wały w kategorii młodziczek 
czyli zawodniczek z rocznika 
1995 i młodszych. W pierw-
szym spotkaniu nowogardzianki 
dosyć łatwo pokonały Kotwicę 
Kołobrzeg 46:29. Drugi mecz to 
pogrom rywalek. Trójka wygra-
ła z Pogodnem Szczecin 63:2, a 
w kolejnym wygrały z ŁKS Łódź 
35:11. W czwartym meczu nasze 
zawodniczki musiały uznać wyższość 
Lwów Lwówek ulegając rywalkom 
34:37. Ostatni mecz turnieju, z 
Herkulesem Białogard, zakończył 
się zwycięstwem Trójki Niebieskiej 
35:17. Mimo jednej porażki nasze 
zawodniczki zajęły pierwsze miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. O koń-
cowej kolejności decydował układ 
trójkowy między Nowogardem, 
Kotwicą i Lwówkiem. 

Niemal już tradycyjnie sukces 
drużynowy wiązał się z sukcesem in-
dywidualnym. W piątce najlepszych 
zawodniczek turnieju znalazły się 
Justyna Korpa oraz Karolina Podleś.

„Był to udany turniej. Wygraliśmy 
z Kołobrzegiem wysoko, przegraliśmy 
z Lwówkiem 3 punktami, a Kotwica 
wygrała z Lwówkiem i dlatego wy-
graliśmy cały turniej. Kończymy sezon 
, który był dla nas bardzo udany. 
Kończymy także współpracę z Apteką 
Niebieską, naszym sponsorem przez 
ostatnie lata. W tym miejscu chciał-
bym jeszcze raz podziękować państwu 
Agacie i Rafałowi Rybka za pomoc w 

naszych działaniach. Mam nadzieję, 
że mimo różnych ograniczeń nadal, 
może w mniejszym stopniu będziemy 
kontynuować współpracę. Młodziczki 
od nowego sezonu 2008/09 wspierać 
będzie firma Kretman pana Roberta 
Augustynka. Oczywiście duża pomocą 
jest Urząd Miejski w Nowogardzie 
–nasz udział w turnieju w Kołobrzegu 
był dofinansowany ze środków Urzę-
du Miejskiego”. - powiedział Rafał 
Rożek.

Wyniki : 
Nowogard – Kotwica Kołobrzeg   46 :29
Nowogard – Pogodno Szczecin     63 :2
Nowogard – ŁKS Łódź                 35 ;11
Nowogard – Lwy Lwówek           34 : 37
Nowogard – Herkules Białogard  35 :17
Końcowa klasyfikacja:

1. UKS Trójka – Niebieska Team 
Nowogard,

2. Kotwica Kołobrzeg, 
3. Lwy Lwówek, 
4. ŁKS Łódź, 
5. Herkules Białogard,
6. Pogodno Szczecin.

Andrzej Garguliński
W klasie 125cm3 junior Nowogard 

reprezentował Bartosz Maślany. Nasz 
zawodnik nie może jednak uznać wy-
jazdu do Koszalina za udany, gdyż nie 
zdołał pokazać swoich umiejętności. 
Po treningu dowolnym wycofał się z 
zawodów.

W klasie 80cm3 wystartował Mi-
chał Kozera. Tego dnia musiał wal-

czyć nie tylko z rywalami na torze, 
ale również z poważną kontuzją. 
Mimo to zajął trzecie miejsce w kla-
syfikacji generalnej czym przysporzył 
towarzyszącym mu kibicom sporo 
radości. Życzymy szybkiego powrotu 
do zdrowia.

Andrzej Garguliński

Samorządowcy pod siatkę!
W dniu 28 czerwca (sobota) 2008 r. na plaży miejskiej w Nowogardzie odbędzie się 

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Gmin Powiatu Goleniowskiego o Puchar Starosty. 
W związku z tym wszystkich Radnych i Pracowników Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, którzy chcą wziąć udział w ww. imprezie proszę o kontakt 
telefoniczny pod nr telefonu 091 39 26 245.

Turniej koszykówki ulicznej 

Streetball Nowogard 2008
Dnia 28.06.2008r. o godzinie 10.00 na Placu Wolności w Nowogardzie od-

będzie się turniej trójek koszykarskich w kategoriach podstawówki, gim-
nazja, 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 ki-
biców. Organizatorem turnieju jest UKS „Trójka”  Nowogard wraz z Urzę-
dem Miejskim w Nowogardzie. Informacja i zapisy; andrzej66n@o2.pl, tel. 
604405727. Patronem imprezy jest speedballin.pl.  Relację z turnieju będzie 
można zobaczyć na stronie www.nowogard.pl
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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•

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: 
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy magazynowej.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  Nowogard  

ZATRUDNI  
kierowcę z kat. C 

oraz pozwoleniem 
na przewóz rzeczy.

Oferty: kadry@hurtpol.pl
 lub do działu kadr: 

CV i list motywacyjny 
tel. 091 579 29 18
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KALENDARIUM
24 CZERWACA
Imieniny: Danuta, Emilia, 
Jan, Janina, Jan Chrzciciel, 
Janisław, Longin, Longina, 
Romuald, Romualda, Sym-
plicjusz, Symplicy, Teodulf i 
Wilhelm
• Kościół katolicki - Uro-
czystość narodzenia Jana 
Chrzciciela 
• 972 - Mieszko I zwyciężył 
wojska margrabiego Hodona 
w bitwie pod Cedynią. 
• 1901 - Otwarto pierwszą 
wystawę prac Pabla Picassa.
• 1910 - Japonia dokonała 
inwazji na Koreę.

25 CZERWACA
Imieniny:  Adalbert, Antyd, 
Dorota, Eulogiusz, Febron, Fe-
bronia, Fiebrosław, Kinebur-
ga, Łucja, Maksym, Prosper, 
Prospera, Sozypater, Tolisława 
i Wilhelm.     
• 1968 - W Katowicach utwo-
rzono Uniwersytet Śląski.
• 1970 - Na niszczycielu ORP 
Warszawa podniesiono pol-
ską banderę. 
•  2007 - 3 z 4 pielęgniarek 
okupujących KPRM rozpoczę-
ły strajk głodowy.

26 CZERWACA
Imieniny:  Andrzej, Dawid, 
Edburga, Jan, Jeremi, Jere-
miasz, Maksencjusz, Mirogod, 
Paweł, Pelagia, Pelagiusz, 
Salwia, Salwiusz, Wigiliusz i 
Zdziwoj
• Organizacja Narodów 

Zjednoczonych - Międzyna-
rodowy Dzień Pomocy Ofia-
rom Tortur 

Kronika policyjna 

JANINIE 
GRZESIK 

głębokie wyrazy 
współczucia 

z powodu śmierci
 mamy

składają 
koleżanki i koledzy 

z SP w Błotnie.

KONDOLENCJE

W środę 18.06.2008 r. o godzinie 
13.00 zgłoszono Policji, że na środ-
ku jeziora pływają dzieci bez opieki 
dorosłych. Zatrzymano i przeka-
zano rodzicom 6-ciu małoletnich 
chłopców.
W piątek, 20 06.2008 r. o godz. 

14.30 doszło do kolizji drogowej na 
ul. Wojska Polskiego. Sprawca wy-
padku, kierowca Forda ukarany zo-
stał mandatem.
Także w piątek, o godzinie 20.15 na 

ul. Bohaterów Warszawy kierujący 
golfem potrącił pieszego. Poszkodo-
wany trafił do szpitala.
W ten pechowy piątek o godz. 

22.20 także na ul. Bohaterów War-
szawy zatrzymano kierującego ro-
werem Marcina K. Miał w wydycha-

nym powietrzu 1,77 promila.
W sobotę  21.06.2008 r. o godz. 

11.00 miała miejsce kolizja   na ul. 
Wojska Polskiego  - ucierpiały dwa 
pojazdy – passat i clio. Ukarano 
mandatem kierującą passatem. 
O godzinie 21.15 na ul. Wojska Pol-

skiego zatrzymano do kontroli gol-
fa. Kierujący Marcin B. miał we krwi 
1,91 promila.
W niedziele 22.06.2008 r o godz. 

15.15 zgłoszono kradzież z włama-
niem do domu w Wyszomierzu. 
Przybyły na miejsce patrol Policji 
szybko ustalił  sprawce i odzyskał  
skradzione mienie – szafkę, telewi-
zor i rzeczy, które można nazwać 
złomem żelaznym.
W tym samym dniu o godz. 17.10 

doszło do kolizji w Błotnie – pijany 
rowerzysta Lesław S. (3,46 promila) 
najechał na drzwi samochodu dae-
woo.
W poniedziałek 23.06.2008 r o 

godzinie 2.35 zgłoszono włamanie 
do sklepu spożywczego w Żabowie. 
Przybyły na miejsce patrol Poli-
cji odkrył w pobliskich zaroślach 
dwóch mężczyzn z plecakami peł-
nymi alkoholu i artykułów spożyw-
czych. Zostali zatrzymani.
Także w poniedziałek o godzinie 

6.45 zgłoszono włamanie do po-
mieszczeń Przedszkola nr 4 przy ul 
Kościuszki. Patrol stwierdził ślady 
plądrowania, sprawcy ukradli moni-
tor  komputera.

LMM

23-letnia piratka drogowa
W sobotę, około trzeciej nad ranem policjanci patrolujący miasto zauważy-

li na ul. Bohaterów Warszawy nieprawidłowo zaparkowany samochód marki 
renault. W radiowozie włączyli światla błyskowe i wysiedli by sprawdzić 
renaulta. Nie zdążyli …
Od strony Kulic nadjechał citroen, 

uderzył w renaulta, potrącił poli-
cjantów i zatrzymał się …na radio-
wozie. Za kierownicą siedziała 23 
– letnia Elwira R. Okazało się, że 
była pod wpływem alkoholu (1,8 
promila). Policjantów przewieziono 

do szpitala, a sprawczynię zdarzenia 
zatrzymano do wytrzeźwienia.
Samochody renault i radiowóz są 

poważnie uszkodzone. Policja czeka 
na orzeczenia o stanie zdrowia po-
szkodowanych funkcjonariuszy.

LMM

W Glicku 
ruszy 
budowa?
Już jutro, czyli w środę  25 czerwca 

2008 roku  o godzinie 1200 w sali ob-
rad Rady Miejskiej w Nowogardzie 
rozpocznie się kolejna,  XX w tej ka-
dencji Sesja RM.   

W porządku obrad jest punkt, 
który poruszył ekologów  (czytaj 
na str. 4) – zmiany w planie zago-
spodarowania miejscowości Gli-
cko.  Nie chodzi o zmiany w planie, 
a tylko jego uściślenie. Właściciel 
terenów po byłej jednostce woj-
skowej znalazł wreszcie inwestora 
i niebawem ruszy budowa zakła-
du utylizacji odpadów. Przy okazji 
wybudowana zostanie olbrzymia 
szklarnia do produkcji nowalijek. 
Zatrudnienie znajdzie ponad 800 
osób. Do przyjętego już dawno 
planu trzeba tylko nanieść popraw-
ki dotyczące dróg wewnętrznych 
i drogi dojazdowej do aktualnie 
istniejącej drogi gminnej Bochlin 
– Miętno. W innych punktach 
radni omówią  sprawy związane 
z lokalizacją w naszym mieście 
salonu gier, ustalenia cen biletów 
komunikacji miejskiej i związa-
nych z tym ulg oraz zmiany w re-
gulaminie utrzymania czystości na 
terenie gminy. Planuje się również 
zmianę uchwały w sprawie nada-
nia nazwy ulicy  oraz  dokonanie 
zmian w budżecie Gminy.

Opr.LMM                                

Będzie obwodnica
W piątek odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań przedstawicieli 

Pracowni Geodezyjnej z Goleniowa z właścicielami działek przez które 
przebiegać będzie trasa obwodnicy Nowogardu. Wskazywano konkret-
ne granice działek geodezyjnych zajętych pod budowę. Spotkanie doty-
czyło rejonu Olchowa. W czwartek 27 czerwca podobne spotkanie od-
będzie się w rejonie Otręb, a następne z mieszkańcami Wojcieszyna..
O szczegółach i protestach napiszemy po zakończeniu wszystkich spot-

kań 
LMM

Nowe, estetyczne kosze…
Na ulicach miasta w ciągu dro-

gi krajowej nr 6 pojawiły się 
nowe kosze na odpadki. 
Zainstalowali je pracownicy 

Przedsiębiorstwa Robót Dro-
gowych utrzymujących odcinek 
krajowej „szóstki” na zlece-
nie GDDK i A. Miasto zdjęło 
„swoje” kosze wykorzystując je 
w innych miejscach. Pozostaje 
nam wierzyć, że młodzieńcy 
tryskający nadmiarem energii 
nowe pojemniki uszanują …

LMM
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Wakacje, nareszcie wakacje….
Takie okrzyki wydaje rozradowana 

młodzież. I takie jest prawo młodo-
ści. Trochę inaczej na sprawę patrzą 
ludzie odpowiedzialni za organiza-
cje czasu wolnego, jeszcze inaczej 
rodzice.

Pierwszy problem to najmłodsi 
– ukończyli przedszkole i trzeba im 
zapewnić opiekę, a tu tyle obowiąz-
ków! W dodatku starszaki pójdą już 
do szkoły. A to kosztuje. Rodzi się dy-
lemat – posłać gdzieś na kolonie, czy 
może lepiej wyposażyć do I klasy?

Starsze dzieci pojadą na obozy 
– rodzic płaci i martwi się – czy do-
jechały szczęśliwie, jak im tam czas 
leci, jakie mają towarzystwo, czy są 
bezpieczni… a w telewizji alarmujące 
spoty – autokar niesprawny, kierowca 
pod wpływem, „Płytka wyobraźnia”, 
nie bierz narkotyków!

Mniej zamożni tych problemów 
nie mają – dzieci spędzają wakacje 
w domu czyli na ulicy, bez opieki, do 
głowy mogą przychodzić przeróżne 

pomysły – więc rodzice znowu się 
martwią. Niektórzy nawet na półko-
lonie nie pójdą, bo oferta za 250 zło-
tych to tez zbyt duży wydatek. Zresztą 
półkolonie to „odfajkowanie sprawy” 
– pierwsze 10 dni po zakończeniu 
roku szkolnego, a co z pozostałymi 
dwoma miesiącami?

Jeszcze inni mają problemy przy-
szłościowe –  jakie gimnazjum dla 
kończącego VI klasę jaką szkołę 
wybrać dla absolwenta gimnazjum, 
gdzie ma studiować maturzysta?

Są też dzieci, które problemów  z  
wolnym czasem nie mają – idą w pole 
zbierać truskawki, później do lasu 
na jagody i grzyby, by przyjechać do 
miasta kilka kilometrów i próbować 
je sprzedać na przychodnikowych 
stanowiskach. 

I o tych wszystkich problemach  
będziemy pisać. Mimo wszystko ra-
dosnych i pełnych przygód wakacji! 
I rodzicom i dzieciom!

LMM

Źródełko na jezdni 
ul. 700-lecia….

W sobotę około godziny 9.30 rano na 
jezdni ul. 700-lecia  pojawiła się mała 
strużka wody.

Dla postronnego obserwatora wy-
glądało to jak źródełko. Tylko prze-
jeżdżające TIR-y powodowały większy 
wypływ wody jakby naciskały na bliżej 
nieokreśloną podasfaltową 

gąbkę.  W firmie PUWiS odezwały 
się telefony informujące o awarii.

Dla PUWiS sprawa była jasna – na-
stępuje wyciek z rury dostarczającej 
wodę do sporego sektora miasta. Prob-
lem w tym, że awaria ma miejsce pod 
jezdnią drogi krajowej i trzeba czekać 
do godzin nocnych, gdy natężenie 
ruchu pojazdów zmaleje.

Sprawę potraktowano poważnie 
– plakaty informujące o wyłączeniu 
wody podpisane były przez … Gminne 
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wieczorem pracownicy PUWiS 
rozpoczęli kopanie przy użyciu cięż-
kiego sprzętu. Poszło sprawnie i awarię 
(otwór małej średnicy w rurze o prze-

kroju fi 80 zasilającej ulicę Osiedlową)) 
szybko zlokalizowano i zabezpieczono, 
wykop w jezdni zasypano i o godzinie 

4-tej rano przywrócono ruch pojaz-
dów. W niedzielny wieczór do pracy 
przystąpili pracownicy Przedsiębior-
stwa Robót Drogowych, aby zniszczoną 
nawierzchnię utwardzić i położyć asfalt. 
Po co awarii poświęcam aż tyle miejsca? 
Ano po to by mieszkańcy wiedzieli jak 
wielkim problemem jest awaria pod 
jezdnią. Koszty PUWiS  liczone są  w 
tysiącach złotych – dokładną sumę 
podamy gdy PRD wystawi fakturę. 
Trzeba płacić za zajęcie odcinka drogi, 
za zniszczoną nawierzchnię i za poło-
żenie nowej. 

Winnego nie obciążymy, bo jest nim 
wzmożony ruch ciężkich pojazdów.- 
pękają fundamenty budynków, pękają 
też rury wodociągowe i kanalizacyjne.

Czekamy na obwodnicę jak kania 
na deszcz… 

Tekst i foto LMM

Fotoradar w Olchowie
W ciągu II półrocza na dziewięciu najważniejszych polskich drogach 

krajowych ( o numerach od 1 do 9 ) zostanie postawionych 450 no-
wych fotoradarów, z tego w powiecie goleniowskim planowane jest 
ustawienie sześciu: 
 - na DK nr 3 k. Klinisk, w Miękowie i na skrzyżowaniu z drogą po-

wiatową Stepnica-Rokita, 
 - na DK nr 6 na skrzyżowaniu z drogą powiatową do Krzywic, w 

Olchowie i k. Żabowa.
 LMM
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C.d. 
Problemy przerastają radnych ?
„Gorąco i długo i bez rozstrzygnięć żadnych”. To nie problemy, tylko 

„olewatorskie” podchodzenie do problemów gminy. Radni SLD zamiast 
przygotować się do sesji Rady Miejskiej, przychodzą „ bo muszą”. Na-
rzekają, że nie dostają materiałów, że nie mieli czasu się przygotować. 
Dziwne, bo inni radni docierają bez trudu do wszystkich  materiałów. 
Kolejno obarczają : Przewodniczącego Rady, Kierownika WRLiF, a w 
końcu też  Burmistrzów . Problem polega na tym, że radni SLD nie po-
trafią  pobrać sobie z Biura Rady Miejskiej  płytki CD, na której znajdują 
się  materiały dotyczącej np. Strategii Gminy czy   Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. O tym, że obszerne materiały są dostępne w  Ratuszu 
informuje przed sesją Przewodniczący Rady - Marek Krzywania. Jeśli 
nawet po odczytaniu zawiadomienia radni SLD nie mogą przybyć do 
Ratusza, mają okazję uczynić to podczas prac Komisji, które obradują 
przed sesją albo mogą  najzwyczajniej na świecie zadzwonić do pań ob-
sługujących Biuro Rady, aby nieszczęsną płytkę CD przesłano pocztą. 
Jak zauważyłem ta sama grupa radnych, w sposób ciągły bulwersuje się, 
że czegoś nie wiedzą, czegoś nie dopatrzyli  lub  nie usłyszeli. Czyżby 
dopadła ich demencja starcza?  Za to doskonale wiedzą, gdzie znajduje 
się kasa miejska i bez problemów do niej trafiają pobrać dietę. 

Jest to coraz bardziej oburzające. 
Podobnie jest z wywodami i wybie-

gami pod adresem koalicjantów. Może 
układ sił nie jest w Radzie Miejskiej 
najszczęśliwszy, ale każdy pomysł zgła-
szany przez „koalicjantów”  jest auto-
matycznie  torpedowany. No, powiedz-
my, że taka jest rola opozycji. Tylko czy 
ta niezgoda buduje?
Ofiarą błędnej polityki urzędu w za-

kresie zagospodarowania plaży, oka-
zał się nie kto inny jak radny Rafał 
Szpilkowski, pomimo tego, że znaczna 
część radnych negowała dotychcza-
sową umowę z dzierżawcą, sposób jej 
realizacji i wiele rzeczy związanych z 
funkcjonowaniem  kąpieliska. Słychać 
też głosy, że „PSL i PO spłaciło swoje 
zobowiązania wobec wyborców”. I bar-
dzo dobrze, niech  tak mówią. A jeśli to 
okazuje się prawdą, to dobrze świadczy 
o tej koalicji, że pomimo dość odległych  
programów potrafią porozumieć się w 
pewnych  kwestiach, które  zgodne są 
z oczekiwaniami społecznymi. Spo-
łeczeństwo Nowogardu chciało mieć 
bezpłatny wstęp na plażę i kąpielisko. 
Dało temu wyraz w wielu artykułach 
prasowych. Włożone dziś pieniądze w 
utrzymywanie kąpieliska nie zwrócą 
się.  Bo przecież nie muszą!!! Kąpieli-
sko utrzymywane jest z podatków na-
szych mieszkańców. Skoro raz zapłacili 
podatek, dlaczego mają go płacić drugi 
raz. Czy ktoś powiedział, że zwróci się 
utrzymywanie oświaty czy zabytków 
sakralnych na wsiach. Ważne jest bez-
pieczeństwo i zadowolenie mieszkań-
ców tam uczęszczających. Jest to zada-
nie gminy i ten fakt jest bezsporny. A 
jeśli wyłożymy dodatkowe pieniądze 
w zagospodarowanie plaży i sprzęt 
pływający? Czyż dzieci i młodzież nie 
będzie szczęśliwa, kiedy za kilkanaście 
złotych będzie mogła pływać Scipe-
rem poznając żeglarskie ABC. Czyż 

nie mamy możliwości do prowadzenia  
obozów żeglarskich ? Czy na plaży i w 
jej sąsiedztwie nie można organizować 
imprez sportowo – rekreacyjnych, któ-
re same będą się finansowały lub na 
które można uzyskać dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszał-
kowskiego czy Ministerstwa Kultury. 
Można  wszystko zrobić. Trzeba tylko 
chcieć. Dziś okazuje się, że są nawet 
chętni, żeby stanąć do przetargu na 
prowadzenie kąpieliska. Ale czy ktoś 
dał im szansę? Czy rozpisano w gminie 
przetarg ?
Co dzieje się z projektem radnego 

Andrzeja Wasiaka w sprawie  zmian 
w uchwale dotyczącej gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym? Utknął w 
martwym punkcie, za sprawą radne-
go Roberta Czapli, który na Komisji 
Mieszkaniowej po godzinie czasu re-
ferowania przez przewodniczącego ko-
misji i  dyskusji z kierownikami Urzędu  
Miasta stwierdził, że ma za mało infor-
macji, żeby przegłosować wniosek do 
dalszego procedowania w Radzie Mia-
sta. Czas płynie, decyzje trzeba podej-
mować. Propozycja  zmian dotyczyła 
uzyskania do 2010 roku – 53 mieszkań 
socjalnych zamiast proponowanych na 
tę kadencję 36 przy obniżeniu wydat-
ków z budżetu sięgających 1.300.000 zł. 
Czyżby radny Robert Czapla bał się, że 
koalicja PSL-PO odniesie jakiś sukces? 
W ubiegłym roku Rada Miasta powo-

łała zespół do spraw zagospodarowania  
jeziora Nowogardzkiego. Jaki jest efekt 
pracy tego zespołu i kiedy koncepcja 
ujrzy światło dzienne? Czy będzie tak 
jak z placem zabaw przy ul. Kowal-
skiej?
Rozwiązywanie problemów gmin-

nych, może faktycznie przerastać nie-
których radnych. Przecież nie wszyscy 
muszą znać się na wszystkim. Tylko 
czy rajcowanie w Radzie Miasta polega 

na „ukręcaniu łba” każdej inicjatywie? 
Dlaczego inicjatywy ludzi aktywnych 
są blokowane. Taki stan rzeczy utwier-
dza  mnie to w przekonaniu, że w życiu 
społecznym najlepiej mają „ślizgacze”.  
Zawsze naobiecują co trzeba i słuch po 

nich ginie... do następnych wyborów. 
Dziś „Harcowiada” pełna banałów i 
wyświechtanych frazesów, jutro ulotki 
od drzwi do drzwi. I jakoś się kręci.

Obserwator

Zapraszamy na sesję Rady 25.06

Nie dla Glicka!
Publikujemy wniosek jaki Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska w 

Goleniowie przesłało do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie w celu 
odczytania na Sesji Rady w dniu 25 czerwca br. (kopia oryginalna bez poprawek 
redakcyjnych).                                                                                                          LMM

Wniosek
Wnioskujemy, by Rada Miejska nie podejmowała uchwały:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XLV/350/02 Rady Miejskiej w 
Nowogardzie z 11 lipca 2002 r. ... w paragrafie 1:

(dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - jak/
wyżej, pod ... załdad utylizacji odpadów zwierzęcych” w Glicku, opublikowanym w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Zach.-pom. Z dnia 15 lipca 2002 r. Nr 55 póz. 
1244.

Uzasadnienie:
1.   Wyżej wymieniona zmiana jest ostatnim ogniwem zmierzającym do wybudo-

wania zakładu utylizacji i spalarni zapisanej w w/w uchwale. Uchwala jest poszerzona 
o drogę dojazdową do planowanego zakładu od strony południowej przez aleję obsa-
dzoną lipami na które Minister Środowiska wydał już zgodę na ich wycięcie.

2.   Nie ma najmniejszej konieczności budowy takiego zakładu utylizacji padliny 
w Glicku, gdyż wg. opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, z terenu powiatu Gole-
niowskiego odpady poubojowe i padlinę zabierają 3 zakłady:

- Uśnice koło Sztumu
-Struga S. A.
- Farrmutil Śmiłowo,
W/w 3 zakłady walczą o surowiec, którego na Polskim rynku ze względu na spadające 

pogłowie zwierząt rzeźnych jest bardzo mało.
3.   Planowana inwestycja w Glicku jest wyłącznie pod potrzeby niemieckie, gdzie 

inwestowem
strategicznym ma być Rethmann - Niemcy posiadająca 3 zakłady w Posce i kil-

kadziesiąt na terenie niemiec i innych krajów Unii Europejskiej. Stąd też nacisk na 
wybudowanie pomocnej obwodnicy, umożliwiający objazd Nowogardu z padliną z 
niemiec i bezpośredni zjazd do zakładu utylizacji.

4.   Wg. informacji od Prezesa Polskiego Związku Producentów Pasz w Warszawie 
Pana Janusza Numberga, już 2 lata wstecz Rethmann, ma zgromadzone w swoich za-
kładach blisko miliona roń mączki mięsno - kostej przeznaczonej do spalenia. Nie spala 
na terenie niemiec dbając o zdrowie swoich obywateli, a w Polsce wszystko można.

5.   Wg. raportu Jarosława Źieńki dot w/w inwestycji, spalane były by różne materiały 
niebezpieczne i odpady podobne do komunalnych a Glicko jest b. dobrym terenem do 
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Na rozprawie administracyjnej w U,W. w Szczec. 
Potwierdził że będzie zastosowana śmierdząca technologia Hartmanna

6.   Pytamy Pana Burmistrza, dlaczego za państwowe piniądze z budżetu gminy 
robi promocję,

prywatnym inwestorom w ogólnopolskim czasopiśmie - Panorama Miast - nr 4-5 
2008, cyt, „w celu zachęcenia przyszłych inwestorów do lokowania kapitału i podej-
mowania przedsięwzięć gospodarczych na naszym terenie planuje się wydzielenie 
specjalnej strefy ekonomicznej o obszarze ponad 50 ha”.

Teren J. W. ma ok. 52 ha, a kilka lat wstecz, również w Panoramie Miast, Pan Burmi-
stra zaprosił inwesorów na teren J.W. do lokowania przemysłu szczególnie uciążliwego, 
i sprzedaży tam działek o pow. Ponad l ha.

Szanowni Radni, macie niepowtarzalną okazję opowiedzieć się głosując i to imiennie 
- jawnie, czy jesteśćcie za interesem społecznym, by mieszkańcy gminy mogli oddychać 
czystym powietrzem, czy za pokrętnym interesem prywatnego biznesu, którego nie 
obchodzi nasz los i nasze zdrowie.

Mgr inż. Eugeniusz Korneluk
Niestety sprawa padliniarni w Glicku wraca! Przypomnijmy ,że pomimo pro-

testu mieszkaców Gminy- stowarzyszenie zebrało około 4 tys. podpisów - władze 
miasta kontynuują proces w wyniku którego powstanie firma przerabiająca około 
40 tirów padliny na dobę! Dla wyobrażenia wielkości tego  smierdzącego giganta 
podajemy wielkośc zapotrzebowania na energię przetwórni która wynosi 1,5 
zapotrzebowania całego Nowogardu . Mamy nadzieję że radni postawią tamę tej 
śmierdzącej rzece padliny( być może z Niemiec) zagrażającej naszej ekologicznej 
Gminie. Zapraszamy na sesję 25 06 2008 roku  

red.
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I LO

Przyjaciel Szkoły
Podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 

2007/2008 w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie honorowy tytuł 
Przyjaciel Szkoły otrzymał Pan Franciszek Karolewski.

W miniony piątek 20 czerwca 
2008 r. o godzinie 9:00 w sali gimna-
stycznej I LO zebrali się uczniowie 
i grono pedagogiczne, by oficjalnie 
zakończyć rok szkolny. Nie zabra-
kło też zaproszonych gości a wśród 
nich pana Franciszka Karolewskiego 
– Prezesa Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej, kronikarza 
naszego miasta. 

 To właśnie Jemu postanowiono w 
tym roku przyznać honorowy tytuł 
Przyjaciel Szkoły. Jest to wyróżnienie 
dla człowieka, który wielokrotnie 
wspierał I Liceum Ogólnokształcące, 
promując nasze działania. Pomagał 
również w organizacji imprez i uro-
czystości. Ponadto użyczał swoich 
zbiorów fotograficznych oraz zapra-
szał uczniów i nauczycieli na spot-
kania z ciekawymi ludźmi kultury. 

Warto dodać, że pan Karolewski to 
absolwent I LO.

 Regulamin przyznawania tego 
tytułu mówi, że Przyjacielem Szkoły  
może zostać osoba fizyczna, firma, 
instytucja lub organizacja, która 
przyczyniła się do rozwoju szkoły 
i podniesienia jej rangi w środowi-
sku, w szczególności za: wieloletnie 
bezinteresowne działania o charak-
terze stałej, opartej na przyjacielskich 
relacjach współpracy i wspieranie 
działań wpływających na pozytywny 
wizerunek szkoły w środowisku lokal-
nym. Podczas piątkowej uroczystości 
uhonorowany gość otrzymał z rąk 
pani dyrektor pamiątkowy dyplom. 
Dokonał również wpisu do Księgi 
Przyjaciół Szkoły. Gratulujemy!

informacja własna

Szkolenie dla opiekunów 
Kół LOP
 W dniu 27.05.08r. grupa nauczycieli, opiekunów szkolnych i przedszkol-

nych kół Ligi Ochrony Przyrody wzięła udział w szkoleniu z zakresu edu-
kacji przyrodniczej, zorganizowanym przez zarząd oddziału LOP w No-
wogardzie. 
W tym roku 

odwiedzi l iśmy 
Drawieński Park 
Narodowy. Po-
byt na terenie 
DPN został po-
dzielony na część 
teoretyczną i te-
renową. Część 
teoretyczną roz-
poczęliśmy w 
siedzibie dyrekcji 
w sali edukacyj-
nej. Prelekcja 
połączona z pre-
zentacją multimedialną dotyczyła 
sposobów prowadzenia oraz form 
edukacji przyrodniczej. Szerzej 
omówione zostały takie programy 
edukacyjne jak: „Edukacja”, „Szko-
lenia młodzieżowych przewodników 
po DPN”, program„Ptaki”. 
Po tej części wraz z przewodnikiem 

udaliśmy się na ścieżkę przyrodni-
czą przy „Tragankowym Urwisku”. 
W trakcie przejścia mogliśmy po-
dziwiać fragmenty takich zespołów 
leśnych jak kwaśną oraz żyzną bu-
czynę pomorską. W trakcie spaceru 
rozwinęła się dyskusja o dużej roli 
edukacyjnej ścieżek przyrodniczych, 
możliwości konfrontacji wiedzy te-
oretycznej z naturą i jej wpływie na 
postrzeganie przyrody przez naj-
młodszych. ,,Tragankowe Urwisko” 
to wysoka skarpa podmywana przez 
płynącą w dole rzekę Drawę. Wysta-
wa południowa stoku powoduje to, 
iż porasta ją specyficzna roślinność 
nazywana kserotermiczną a więc 
ciepłolubną (storczyki, traganki).

Na zakończenie pobytu w parku, po 
dużej dawce teorii z zakresu prowa-
dzenia i form  edukacji przyrodniczej 
mogliśmy skorzystać z wodnej ścieżki 
przyrodniczej  spływając rzeką Koryt-
nicą i podziwiając piękno przyrody.                                                                                
Przebywając na terenie DPN mo-
gliśmy zapoznać się ze sposobami 
prowadzonej edukacji przyrodniczej 

, zróżnicowaniem programów i form 
ochrony przyrody, które zachęcają 
do odwiedzin w ramach wycieczek 
szkolnych dla dzieci . Wiadomości, 
które uzyskaliśmy goszcząc na tere-
nie Drawieńskiego Parku Narodowe-
go zostaną należycie spożytkowane i 
wzbogacą prowadzoną w szkołach 
edukację przyrodniczą.
Szkolenie to nie odbyłoby się bez 

wsparcia finansowego Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie i Urzędu Gmi-
ny w Osinie za które w imieniu zarzą-
du oddziału serdecznie dziękuję.  

 
 Prezes zarządu 

oddz. LOP w Nowogardzie  
Marek Heiser
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W obiektywie  Jana Korneluka - Starszaki z Przedszkola nr 1
po wakacjach idą do szkoły.

SP Strzelewo

Wymalowali i wyśpiewali…
W dniu 13 czerwca 2008 roku w szczecińskim kinie Helios odbył się finał 

Wojewódzkiego Konkursu Profilaktycznego „Wymaluj i wyśpiewaj bezpiecz-
ny świat”. Reprezentacja Szkoły Podstawowej ze Strzelewa (op. Małgorzata 
Kurzawa) zdobyła III miejsce w kategorii scenka teatralna. Organizatorem 
konkursu była Komenda Wojewódzka Policji ze Szczecina.

Inf.własna
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PANIE Z NOWOGARDU 
I OKOLIC

 BURMISTRZ NOWOGARDU PRZY UDZIALE CENTRUM RADIOLOGII I  
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SZCZECIN ZDROJE ORGANIZUJE

BEZPŁATNE BADANIA  MAMMOGRAFICZNE
DLA KOBIET W WIEKU 50- 69 LAT

OFERTA SKŁADA SIĘ Z  KOMPLEKSOWEJ PORADY: BADANIE MAMO-
GRAFICZNE PIERSI, WYNIK BADANIA ORAZ KONSULTACJA LEKARSKA

PANIE  ZAINTERESOWANE BADANIEM PO ZAREJESTROWANIU 
ZOSTANĄ DOWIEZIONE BEZPŁATNIE DO CENTRUM RADIOLOGII 
I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ MIESZCZĄCEGO SIĘ W SZCZECINIE 

ZDROJACH  
Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji   prowadzonej 

przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godzinach 
od 830 do 1400 tel. 091 39 21-356 

  i Lidię Bogus od 1400 do 1800   tel. 0505393636

W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. LEGITYMACJĘ UBEZPIECZENIOWĄ 
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZĄCE PIERSI
4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA ANKIET

UWAGA: 
Gmina Nowogard 

pilnie poszukuje mieszkań do wynajęcia 
- jedno i dwupokojowych. 

Osoby zainteresowane szczegółowe informacje mogą uzyskać 
od inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej,  

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, 

Plac Wolności 5, pokój nr 108 
pani Danuty Dolega osobiście 

lub telefonicznie 091-39-26-242.
Burmistrz Nowogardu

REKLAMA

REKLAMA

Aromaty „Poldanoru” 
– riposta…
Pragnę na wstępie poinformować szanownego Prezesa Pana Brodziaka, że 

będę jednak pisał (oczywiście za zgodą Redakcji) na łamach Dziennika, po-
nieważ problem dotyczy Nas wszystkich i dlatego na wstępie proszę Pana 
Prezesa o zapoznanie się jednak z nr 35 Waszego Dziennika a w szczegól-
ności raportem Najwyższej Izby Kontroli (w załączeniu link : http://www.
wetgiw.gov.pl/bip/pliki/informacja-o-wynikach-kontroli-NIK.pdf).
Powoływanie się Pana Prezesa na przeprowadzone kontrole w/w raporcie 

NIK kwituje to, cytuję: 
” Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia nadzór organów admini-

stracji rządowej nad funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm trzody 
chlewnej. Kontrole wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję 
Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną były nieskuteczne, 
nie obejmowały wszystkich wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej. 
Niepełna była również kontrola przestrzegania norm stosowania nawozów 
naturalnych.
Współpraca i koordynacja działań pomiędzy tymi inspekcjami była nie-

dostateczna. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia nieprzestrzeganie 
przez wielkoprzemysłowe fermy trzody chlewnej stosownych przepisów„.    
Dlatego ciężko mi uwierzyć w te kontrole, na które co chwila się Pan powo-

łuje. Pan Prezes twierdzi, że gnojowica nie jest ściekiem, ale ja dalej trwam 
przy swoim i najczęściej pojawiającym się opisem gnojowicy jest, cytuję: 
„Gnojowica zaliczana jest obok gnojówki, obornika i kompostu, do nawozów 
organicznych. Pod względem prawnym traktuje się ją jednak, jako ścieki. 
Prawo Wodne z 24 października 1974 r. przez ścieki rozumie się wprowadze-
nie do wód lub do ziemi substancje i energie, które ze względu na swój skład 
lub stan mogą zanieczyszczać wody. Nawożenie gnojowicą jest wprowadze-
niem jej do ziemi, czyli szczególnym korzystaniem z wód, wymagającym po-
zwolenia wodno prawnego ( art. 53 ust., 2 pkt. 2 Prawa wodne) Zabronio-
ne jest także rolnicze wykorzystanie ścieków na obszarach o spadku terenu 
większym niż 10 % w przypadku gruntów ornych a 20 % w przypadku łąk 
i pastwisk. Nie wolno nawozić ściekami gruntów przeznaczonych do upraw 
polowych i szklarniowych roślin spożywanym w stanie surowym, a także, gdy 
poziom wody podziemnej zalega od powierzchni gruntów płycej niż 1, 2 m. na 
gruntach ornych, a 1 m. na łąkach i pastwiskach.” 
Odnośnie obaw zanieczyszczenia wód powierzchniowych twierdzi Pan, 

że obawy są bezpodstawne. Mam nadzieję, że jest Pan dobrym prorokiem 
i w tym roku po takich ilościach opadów atmosferycznych nasze jezioro 
nie skończy jak 2006 roku gdzie stwierdzono bakterie coli. A i odpowiednie 
służby w końcu zaczną reagować po fatalnym dla nich wynikach raportu 
NIK.  Odnośnie przewidzianego nawożenia terminy podane przez Pana a 
wypisane w komunikacie podanym przez Burmistrza trochę się różnią. Pa-
nie Prezesie niech Pan zgadnie gdzie poniższy cytat znalazłem i jak to ma 
się do rzeczywistości: „ Pola uprawne nawożone są nawozem organicznym z 
ferm tylko 1-2 razy w roku. O planowanych zabiegach nawożenia gnojowicą 
Poldanor zawsze informuje lokalną społeczność i w miarę możliwości dosto-
sowuje swoje plany do zgłaszanych uwag. Firma stosuje zasadę nie nawoże-

nia gnojowicą w letnim sezonie turystycznym oraz w weekendy i święta.”                                                                                  
Na koniec mam apel do mieszkańców okolicznych miejscowości niech uwa-
żają na fetor i w przypadku pojawienia się takich dolegliwości jak astma, 
zapalenie spojówek, nasilony kaszel, ból głowy niech nie lekceważą tego ro-
dzaju przypadki i zgłaszają do swojego lekarza rodzinnego, bo raport NIK-u 
stwierdził bezpośrednie zagrożenie życia. A My chcemy żyć dłużej! Dlatego 
piszmy pisma do Burmistrza w formie protestów, ponieważ nic nie robiąc 
zgadzamy się na to, co nas otacza. Na koniec Panie Prezesie mam nadzieje, 
że jeżeli się nic nie zmieni to spotkamy się przy następnym nawożeniu, na 
które zapraszam już teraz mieszkańców i instytucje ( na pewno wystosuje 
pismo do TVN-24 i Telewizji Szczecin), aby na miejscu się przekonali jak 
smakują aromaty „Poldanoru ’’. 
Odnośnie europosłanki duńskiej -  w tym jednym przypadku ma Pan rację. 

Z funduszy pomocowych nie korzystaliście Przepraszam.
Stały czytelnik

Dobra passa nowogardzkich animatorow kultury trwa!

Brązowy Liść 
dla Wesołej Ferajny

W prestiżowym, z dużym rozma-
chem zorganizowanym XXIII Wo-
jewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych i Gawędziarzy 
Ludowych, który odbyl się w Lipia-
nach dnia 15.06.2008 r. udzial wzię-
ła rekordowa ilość zespołów, bo aż 
28. Poziom prezentacji wszystkich 
uczestniczących był wysoki.

Tym bardziej cieszy sukces śpiewa-
czej grupy Wesoła Ferajna, działają-
cej przy Nowogardzkim Domu Kul-
tury a prowadzonej przez p. Barbary 
Źróbek, która została nagrodzona 
przez jury Brązowym Liściem w ka-
tegorii Talent. Tak trzymać!

Marian A. Frydryk
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Informujemy, że   

26 czerwca 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

SALE DO WYNAJĘCIA
na wesela 

i inne imprezy 
ul. Leśna 1 

(osiedle” Bema”) tel. 889 432 517. 

USŁUGI TRANSPORTOWE
Przewóz materiałów 

sypkich
IVECO 6x4 14,5 t

Iwona Denis
Tel. 514 813 884, 603 358 994

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
26.06.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

Restauracja “KAMENA”  
z a t r u d n i 

pracownika na stanowisku kelner-barman 

Informacje pod nr tel.509 910 772

ZATRUDNI:
Kucharki / Kucharzy
Pomoce kuchenne

Kelnerki / Kelnerów

Zapewniamy:
Szkolenie stanowiskowe, umowę o pracę na korzystnych 

warunkach, premie dla najlepszych oraz komfortowe  
warunki pracy w unikalnym miejscu  
– drewnianej gospodzie krytej strzechą.

Miejsce pracy:
Glewice (trasa S6, 18 km od Nowogardu w kierunku  

Goleniowa, przy przystanku autobusowym)

Kontakt:
Tel. kom.: 607 066 460  

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW NOWOGARDU DO GLEWIC! 
BĘDZIE NAM MIŁO PAŃSTWA UGOŚCIC SPECJAŁAMI        

KUCHNI POLSKIEJ.



924-26.06.2008 r. 

OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam – stodoła murowana. 

Karsk 35 A.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-

we. 508 309 980.
• Do wynajęcia dwa garaże, po-

wierzchnia 2 x 20 m kw, obiekt do-
zorowany, Nowogard ul. Nadtorowa 
12. Tel. 693 344 802.

• Wynajmę pokój 2 dziewczynom 
lub małżeństwu bezdzietnemu, z 
używalnością kuchni i łazienki. Tel. 
602 474 266.

• Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie 1500 m kw. 693 02 11 02.

• Sprzedam garaż blaszany 3x6 m. 
Tel. 091 39 501 07, 0505 903 274, 
507 467 091.

• Sprzedam: działka budowlana w 
Wołowcu, powierzchnia 32 ary, 
pozwolenie na budowę, ogro-
dzona, cena do uzgodnienia. Tel. 
609 740 578.

• Sprzedam dom jednorodzinny o 
pow. 238 m kw na działce 6 arowej, 
podpiwniczony, z użytkowym pod-
daszem, dwupoziomowy, podwór-
ko, pomieszczenie gospodarcze, 
piękna wiata na dwa samochody, 
wysoki standard i funkcjonalność, 
Nowogard. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we własnościowe w Nowogardzie. 
Mieszkanie po całkowitym remon-
cie. Tel. 693 060 903.

•  Kupię domek w Nowogardzie tel. 
781 428 883 w godz. 17.00-20.00.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
w centrum, parter, Nowogard. Tel. 
513 153 509.

• Sprzedam mieszkanie 1 pokojowe 
z balkonem, II pietro, 42 m kw, na 
prawobrzeżu Szczecina, za „Rea-
lem”. Tel. 501 23 24 50.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami 
letnimi fulda 205 55 R 15 w bdb 
stanie do mercedesa E - klasse, W 
- 124, 190, cena 650 zł komplet, tel: 
0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, 
rok. prod. 12.2004, model 2005, 
przebieg 98000km, bezwypadkowy, 
garażowany, książka serwisowa, za-
dbany, nie wymaga żadnego wkładu 
finansowego. Nowe tarcze i klocki 
hamulcowe przód i tył, wymienio-
ny kompletny rozrząd, olej, filtry 
(kabinowy, oleju powietrza), płyn 
hamulcowy i chłodniczy, przegląd 
klimatyzacji, alufelgi 16” + nowe 
opony letnie,. Cena 49 800 zł do 
uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Mercedes 124 na części. 
667 146 793.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 
r., stan dobry, cena 5000 zł. Tel. 
607 545 542.

•  Sprzedam skuter JAMAHA NEOS, 
2000 r., cena 2400 zł do uzgodnienia 
tel. 0605 302 155. 

ROLNICTWO  
• W związku z zamknięciem gieł-

dy drobiu i gołębi w Stargardzie 
Szczecińskim od 6 lipca 2008 r. za-
praszamy do Nowogardu w każdą 
niedzielę – Plac przy Targowisku 
Miejskim.

• Koszenie łąk. 508 50 36 50.
• Sprzedam młodą mleczną krowę. 

Tel. 091 38 555 36.
•  Świeże siano sprzedam. Tel. 091 

39 104 15. 
• Sprzedam prasę wysokiego zgniotu 

(polską) i nowy opryskiwacz z ate-
stem. Tel. 091 39 27 048 po 20.00.

• Sprzedam prosięta. 091 39 17 909.
• Sprzedam 2 krowy mięsne z cielaka-

mi i 1 mleczną na ocieleniu; dojar-
kę. Tel. 665 779 618.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 
660 497 390.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: 

wykop pod fundamenty, kable, itp. 
Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 079 02 
43 575.

• Zespół muzyczny ACORD oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
511 171 846, 518 097 091.

• KLIMATYZACJA – montaż, ser-
wis, sprzedaż, naprawa sprzętu 
AGD. Ul. Luboszan 5, tel.  0697 
553 010.

• Drobny remont, montaż paneli 
podłogowych, regipsy, szpachlowa-
nie, malowanie, itp. 663 349 080.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 
091 39 79 109.

• TIPSY, PEDICURE, HEN-
NA, DEPILACJA, MAKIJAŻ. 
697 408 391.

• Chcesz szybko otrzymać tani kre-
dyt gotówkowy i darmową kartę 
kredytową, wystarczy jeden telefon: 

662 034 687, a doradca finansowy z 
Banku Zachodniego WBK skontak-
tuje się z Tobą.

• Remonty, docieplenia domów. 
511 745 695, 889 144 370.

• Przecieranie drzewa trakiem taśmo-
wym, sprzedaż łat, kontrłat, desek, 
więźby dachowej, usługi miniko-
parką, wykopy, kanaliza, kable, itd. 
Tel. 517 219 627, 091 391 86 89.

• POKRYCIA DACHOWE – papa, 
dachówka, blacha. 880 243 258.

• Drobne usługi krawieckie. Reymon-
ta 8. Tel. 600 310 764.

•  Zlecę położenie cegły klinkierowej 
(prosta ściana), wykończenie 3 po-
koi (szpachlowanie, malowanie). 
Pilnie. Restauracja „Przystań” tel. 
601 58 40 55. 

•  Pogotowie komputerowe. Masz 
problem z komputerem zadzwoń 
517-847-845. 

•  Usługi budowlane, remonty, wy-
kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
stawianie ścian z płyty kartonowej, 
ocieplane poddaszy, panele, itp. 
693 021 097. 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 

rodzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodarczej. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien i 
Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 091 
39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/kę, korzystne warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. 
Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Zatrudnię pracowników do docie-
pleń. Tel. 782 860 130.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kon-
takt 0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Zatrudnię sprzedawcę, barmankę, 
recepcjonistkę. Tel. 0602 474 266.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Przyjmę mechanika samochodowe-
go. 601 897 368. 

• Biuro nieruchomości poszukuje 
osoby do obsługi rynku nierucho-
mości na terenie Nowogardu. Do-
kumenty proszę przesyłać na adres: 
biuro@m2. Stargard.pl

• Zatrudnię kierowcę C+E międzyna-
rodowego. 693 02 11 02.

• Zatrudnię cieślę i budowlańców. 
Tel. 608 817 214.

•  Poszukuję pracownika, najlepiej 
emeryt lub rencista do pracy w skle-
pie przemysłowym tel. 0693 84 35 
33.

• PODEJMĘ PRACĘ w charakterze 
konserwatora obiektu lub podob-
nym, uprawnienie elektryczne SEP 
1 KW, wózki widłowe, prawo jazdy 

kat. B, inne umiejętności remonto-
we. Tel. 508 690 321, 091 39 21 108.

• Zatrudnię panią do pracy w sklepie 
spożywczym. Kontakt tel. 091 39 
26 326. 

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
606 685 239.

• Do roznoszenia ulotek na okres wa-
kacji. Tel. 0601 567 580.

• Zatrudnimy ekspedientkę do sklepu 
„Ela”. Tel. 091 39 21 373.

• Szukam opiekunki do 5 letniej 
dziewczynki na 4-5 godzin dzien-
nie (pn-pt) na miesiąc lipiec. Tel. 
605 689 731.

• Potrzebna opiekunka do starszej 
leżącej kobiety. Warunki bardzo 
dobre. Tel. 695 100 700.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ), DRZWI POKOJOWE 2 SZT.
BIAŁE Z SZYBAMI, UŻYWANE 
DO MIESZKANIA W BLOKU - 
CENA 30 zł/ szt. TEL:0605 522 340, 
091 39 22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z mysz-
ką bezprzewodową (kolor czarny), 
firmy NGS z wyświetlaczem, cena 
180 zł, tel: 0605 522 340, nowa na 
gwarancji, nieużywana.

• Poszukuję miejsca przy głównych 
drogach w celu umieszczenia tablic 
reklamowych z własną konstrukcją. 
Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwa-
rium w kolorze czarnym 81x33x64 
cm plus drobne wyposażenie: filtr, 
grzałkę, korzenie ozdobne. Cena 
500 zł. Telefon – 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do 
drukarki Lexmark (nowy) cena 60 
zł, tel 0605 522 340.

• Sprzedam betoniarkę 150 l, 380 V. 
091 39 27 000. 

• Sprzedam wózek dziecięcy w do-
brym stanie (na gwarancji). Tel. 
697 424 845.

• Sprzedam akwarium 84 l z całym 
wyposażeniem, cena 200 zł. Tel. 
604 923 333.

• Sprzedam spacerówkę 3 kołową, 
stan bardzo dobry oraz fotelik sa-
mochodowy. Tel. 607 739 938.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe, cena 200 
zł. Tel. 783 484 836.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki 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, Irene-

usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
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Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
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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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 23.06.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Robotnik budowlany
4. Wizażysta – stylista
5. Kierowca „C”-magazynier
6. ładowacz
7. Pracownik gospodarczy
8. Murarz, pomoc murarza, zbrojarz
9. Nauczyciel : Jęz. Angielskiego, fizyki, 

informatyki, matematyki, techniki, 
bibliotekarz

10. Monter stolarki PCV  + prawo jazdy
11. Elektryk
12. Pracownik zieleni
13. Zbieracz owoców (truskawki)
14. Blacharz-lakiernik
15. Drukarz
16. Sprzedawca-konsultant
17. Pilarz
18. szwaczka
19. ślusarz
20. Sprzedawca
21. Kierowca kat. C

 OFERTY PRACY Z REJONU

 1. Kierowca kat. C+E   (Gryfice),  
(Goleniów) (Szczecin)

2. Drobiarz – pakowacz (Goleniów)
3. Spedytor (Gryfice)
4. Kierowca „c” (Dobra)
5. Pracownik przetwórstwa rybnego 

(Szczecin)
6. Pracownik działu księgowości  

(Łozienica)
7. Informatyk (radowo Małe)

SZKOLENIE

1.Stolarz meblowy
         
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Przed motocrossowymi zawodami

Problemy w zarządzie KM Cisy
13 lipca na nowogardzkim Smoczaku odbędzie się III runda indywidu-

alnych mistrzostw Polski w motocrossie. Jednak na trzy tygodnie przed 
zawodami w zarządzie organizatoa imprezy, Klubu Motorowego Cisy, 
doszło do poważnego kryzysu. Z funkcji skarbnika zrezygnowała Dorota 

Maślana.
Dorota Maślana jest stosunkowo 

nowym członkiem zarządu Klubu 
Motorowego Cisy. 

8 marca.odbyło się walne zebranie 
członków klubu i zarządu gdzie zosta-
ła wybrana skarbnikiem klubu. Wraz 
z nią do władz Cisów wszedł Michał 
Warkalewicz, który objął funkcję 
wiceprezesa. Miała być to nowa siła 
w klubie, świeża krew, która rozrusza 
skostniałą nieco instytucję. 

„Niestety do dnia dzisiejszego nie 
zostaliśmy zalegalizowani w rejestrze 
sądowym jako nowi członkowie Za-
rządu. Powód niestety nie jest nam 
znany. Nie zostaliśmy o tym poin-
formowani. Mieliśmy dobre pomysły 
na rozbudowę klubu, modernizację 
toru motocrossowego, zmieniliśmy 
wysokość składek członkowskich aby 
poprawić jakość toru. Pozyskaliśmy 
nowych zawodników. Niestety, mimo 
zaangażowania, poświęcania włas-
nego cennego czasu wszystko stało 
się nie do przebrnięcia. Nasze nowe 
pomysły na rozwinięcie sportu moto-
crossowego, na pomoc zawodnikom, 
w końcu na promocję naszego miasta 
stały się nierealne. Okazało się, że 
pomimo tego iż zostaliśmy wybrani 
prawie jednogłośnie tak naprawdę 
nie istniejemy. Tor motocrossowy, 
a trzeba zaznaczyć, ze jest czym się 
pochwalić, wykorzystany jest jedynie 
raz w roku. W pozostałym okresie 
pełen wody przyciąga kaczki i żaby. 
Czy o to właśnie chodziło? Zawodni-
cy pozostawieni są samym sobie, na 
treningach ćwiczą jedynie pod okiem 
rodziców, bez jakiegokolwiek wsparcia 
ze strony klubu. Utrzymanie jednego 
zawodnika w trakcie sezonu kształtuje 
się w wysokości 30 tys. zł. Niestety, 
wszystko pokrywają rodzice. Wielu 
może zadać sobie pytanie jak kogoś 
nie stać to niech nie jeździ? No tak, 

ale jak się kocha ten sport i nie chce 
się spędzać wieczorów na piwie i pa-
pierosie, jeżeli chce się tworzyć dobry 
wizerunek naszego miasta to należy 
coś sensownego robić. Właśnie dlatego 
zapisaliśmy nasze dzieci do Klubu Mo-
torowego Cisy. Wszystko to okazało się 
jednak złudne. Dlatego też, mając na 
uwadze brak szacunku zarządu Klubu  
w stosunku do rodziców, zawodników 
oraz młodzieży oficjalnie rezygnuję 
z zadania, które mi powierzono.”- 
tłumaczy powody swojej rezygnacji 
Dorota Maślana.

A już za trzy tygodnie sztandarowa 
impreza Klubu, coroczne zawody 
motocrossowe. Rezygnacja skarbnika 
zapewne nie będzie miała wpływu 
na kształt zawodów, ale z wypo-
wiedzi Doroty Maślanej wynika, że 
jest problem. Klub Motorowy Cisy 
otrzymał pieniądze na działalność 
sportową. Organizacja jednej z eli-
minacji mistrzostw Polski za taką 
z pewnością można uznać, ale to 
tylko jeden weekend w roku. Lepsze 
efekty przyniosłoby stałe wspieranie 
młodych adeptów motocrossu. Na 
całoroczne utrzymanie zawodników 
na pewno Klubu nie stać, ale utrzy-
manie toru w należytym porządku, 
tak by młodzi zapaleńcy mogli po-
południami czy w innych wolnych 
chwilach szlifować swoje umiejęt-
ności jeżdżąc na swych motocyklach 
wydaje się być zadaniem minimum. 
Tak niestety nie jest. Słowa Doroty 
Maślanej, że tor przyciąga jedynie 
kaczki i żaby nie są żadną przesadą. 
Są (a przynajmniej jeszcze niedawno 
były) miejsca na Smoczaku, które 
łatwiej byłoby pokonać kajakiem niż 
motocyklem. Wyjścia są więc dwa. 
Albo zarząd weźmie się do roboty, 
albo zmieni nazwę klubu na Klub 
Kajakowy Cisy.

Andrzej Garguliński

WKS

Festyn w Sikorkach
W niedzielę w Sikorkach odbył 

się piąty festyn Wiejskich Klubów 
Sportowych. 

Po raz frekwencja zadowoliła orga-
nizatorów. Główną częścią imprezy 
były  turnieje piłki nożnej i siatko-
wej. Po zmianie formuły rozgry-
wania meczów, zespoły rozgrywały 
swoje mecze w grupach co pozwala 
po pierwszym nieudanym meczu 
nadal walczyć o zwycięstwo. Wśród 
piłkarzy najlepiej wypadła drużyna 
WKS Ostrzyca przed WKS Osowo i 
WKS Żabowo. Najlepszym strzelcem 
turnieju został Daniel Kubski (WKS 
Ostrzyca). 
Turniej siatkarzy wygrał WKS Czer-

mnica. Drugie miejsce zajął WKS 
Żabowo a trzecie WKS Sikorki. Nj-
lepszym zawodnikiem turnieju został 
Damian Pawlik z WKS Czermnica.
Poza tym rozegrano wiele innych 

konkurencji rekreacyjno – sporto-
wych. Na festynie w Sikorkach dołą-
czyła do WKS kolejna ekipa co spra-
wia, żestowarzyszenie skupia już 21 
sołectw w swoich szeregach.
Główny organizator imprezy, Wal-

demar Kazana, składa serdeczne po-
dziękowania za pomoc: Tadeuszowi 
Soroce, Jacko Żłobińskiemu, Walde-
marowi Kuriacie, Markowi Kouhan, 
Czesławowi Barszczowi, Sołectwu 
Sikorki oraz Zakładowi  Roltechnik.

Andrzej Garguliński

Mistrzostwa Taxi
Tradycyjnie już Andrzej Szafran 

organizuje imprezę sportową pod 
nazwą Mistrzostwa Taxi. W tym roku 
skromniejszą, o zasięgu gminnym.

Oto ramowy program:
Piątek – 27 czerwca
Turniej bilarda w pubie Pasadena od 

godz. 9.00 – 23.00
Sobota – 28 czerwca
- 6.00 – 10. 00 – zawody wędkarskie 

– jezioro koło Neptuna,

- 9.00 – początek turnieju piłki nożnej 
seniorów – stadion

- 10.00 – początek turnieju piłki nożnej 
oldbojów – stadion

- 10.00 – turniej darta – Pasadena,
- 11.00 – turniej siatkówki plażowej  

w Wyszomierzu,
- 18.00 – zakończenie na kempingu 

Henryka Grygowskiego.
Organizator zaprasza zawodników  

i kibiców.

Streetball 
28 czerwca br., po raz drugi na Placu Wolności w Nowogardzie zostanie ro-

zegrany Turniej Koszykówki Ulicznej - STREETBALL NOWOGARD 2008. 
     Turniej odbywać sie bedzie w 
kategoriach podstawówki, gimnazja, 
dziewczeta i OPEN. 
     W trakcie zawodow ok. godziny 
13.30 zostanie przeprowadzony kon-
kurs rzutów za 3 punkty, oraz bardzo 
efektownie wyglądający i wzbudzaja-
cy ogromne emocje konkurs wsadów. 
Poza tym przewidywany jest konkur-
sy rzutów dla publiczności. 
     Turniej rozpocznie sie o godzinie 
10.00 od startu podstawówek, gimna-
zjów i dziewcząt, natomiast kategoria 
OPEN rozpocznie rozgrywki ok. 
godziny 12.00.

W kategorii OPEN puchary i na-
grody finansowe, w pozostałych pu-
chary i nagrody rzeczowe. Wszyscy 
uczestnicy otrzymaja pamiątkowe 
koszulki.  
Zapisów można dokonać po-
przez; andrzej66n@o2.pl, lub tel. 
604405727. 
Zapraszamy uczestników i kibiców. 

Osoby, które nie będą mogły 
wybrać się na Plac Wolności, zapra-
szamy na naszą stronę internetową 
(NOWOGARD ON LINE), gdzie za 
pomocą kamery skierowanej na Plac, 
będzie można obejrzeć rozgrywki.foto arch.
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BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4 
(nowy budynek I piętro)

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: 
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy magazynowej.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  Nowogard  

ZATRUDNI  
kierowcę z kat. C 

oraz pozwoleniem 
na przewóz rzeczy.

Oferty: kadry@hurtpol.pl
 lub do działu kadr: 

CV i list motywacyjny 
tel. 091 579 29 18
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

SALON SPRZEDAŻY 
DETALICZNEJ “HURTPOL”

NOWOGARD 
MŁYNARSKA 1A

ZAPRASZA NA PROMOCJĘ 
Z CERSANITEM

SZCZEGÓŁY S. 16  

YK

REKLAMA REKLAMA

Wabio radnych nie zwabiła
czytaj na s. 3
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KALENDARIUM

13 CZERWCA
Imieniny: Akwilina, Antoni, 
Chociemir, Gerard, Gerarda, Gracja, 
Grzegorz, Herman, Lubowid, Lu-
cjan, Peregryn i Tryfiliusz. 
• 1906 - W Krakowie powstał Klub 
Sportowy Cracovia (jako Akade-
micki Klub Footballowy), pierwszy 
klub piłkarski na terytorium obec-
nej Polski.
•  Święto Żandarmerii Wojskowej

14 CZERWCA
Imieniny: Alojzy, Anastazy, Ba-
zyli, Eliza, Elizeusz, Feliks, Justyn, 
Marcjan, Metody, Michał, Myśli-
bor, Ninogniew, Rufin, Ryszard i 
Walery. 
• 1940 - Do obozu Auschwitz-Bir-
kenau dotarł pierwszy transport 
więźniów politycznych.
• Międzynarodowy Dzień 

Krwiodawstwa

15 CZERWCA
Imieniny:  Abraham, Adelajda, 
Albertyna, Angelina, Benilda, 
Bernard, Dula, Edburga, Eutropia, 
Germana, Hezychiusz, Izolda, 
Jolanta, Leonida, Liba, Lotar, 
Placyda, Wisław, Wisława, Wit, 
Witold, Witolda i Witosław. 
• 1752 - Benjamin Franklin udo-
wodnił, że piorun jest zjawiskiem 
elektrycznym.

16 CZERWCA
Imieniny: Alina, Aneta, Aure-
lian, Aureusz, Benon, Benona, 
Cyryk, Jan, Judyta, Julita, 
Justyna, Ludgarda i Tychon. 
• 1963 - Uruchomiono pierwszy 
polski laser w Instytucie Fizyki 
PAN w Warszawie.
• 1965 - Wystrzelono pierwszą 
polską rakietę meteorologiczną 
Meteor.

REKLAMA

Wokół Gimnazjum nr 1
Sprawa odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 

pani Anny Łysiak ma już wymiar …wojewódzki. Podczas ostatniej Sesji Rady 
Miejskiej przedstawiciele Kuratorium poinformowali radnych o przyczynach 
odwołania nie wnosząc nic do sprawy – kontrola w Gimnazjum, wniosek Ku-
ratora o odwołanie – Burmistrz odwołał.. Żadnych konkretów.  W telegazecie 
TVP Szczecin ukazał się tekst, który podaje zarzuty godzące w dobre imię 
szkoły – z czyjej inspiracji?

W posiadaniu Redakcji mamy materiały przesłane przez Kuratora do 
Burmistrza i stanowisko Rady Pedagogicznej Gimnazjum przekazane Woje-
wodzie Zachodniopomorskiemu Marcinowi Zydorowiczowi. Przedstawimy 
je w następnym wydaniu „DN”.

Lesław M. Marek

Drożej za bilety miejskiej 
komunikacji

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę podwyższającą ceny 
biletów za przejazd autobusami komunikacji miejskiej.

Z wnioskiem o podwyżkę wystąpił PKS Gryfice argumentując to wzrostem 
cen paliwa, płac pracowników oraz kosztów utrzymania, remontów i eksploa-
tacji autobusów. Projekt uchwały przewidywał podwyżkę 50%, jednak radni z 
Komisji Finansowo-Budżetowej obniżyli ją na 40%. W wyniku tego aktualnie 
bilet normalny kosztował będzie 1,40zł. a bilet ulgowy 0,70 zł.  Przepadł wnio-
sek radnych Lewicy, by ulgowymi biletami objąć emerytów i rencistów.

Okazało się, że jest to kilka tysięcy mieszkańców i gmina musiałaby zbyt 
dużo dopłacać. Obecnie dopłacała do ulgowych biletów ponad 30 tysięcy 
złotych rocznie.

LMM

Psy 
z czipami!

Zmieniając Regulamin Utrzyma-
nia Czystości i Porządku w Gminie 
Nowogard radni podjęli uchwałę 
następującej treści:

1.Obowiązkiem osób utrzymują-
cyh psy jest:

- rejestracja psa i oznakowanie jego 
poprzez wszczepienie elektroniczne-
go mikroprocesora (transpondera),

- ponoszenie opłaty od posiadania 
psów,

- przeprowadzanie okresowego 
szczepienia psa przeciw wściekliź-
nie,

- zawiadomienie powiatowego 
lekarza weterynarii o pojawieniu się 
u psa objawów wzbudzających po-
dejrzenie zachorowania na chorobę 
zakaźną.

2. Termin rozpoczęcia akcji wszcze-
piania mikroprocesorów zostanie 
ogłoszony przez Burmistrza Nowo-
gardu.

LMM

Ratuj życie 
– oddaj krew!

W dniu 4 lipca 2008 od godz. 10.00 
w Nowogardzkim Domu Kultury 
przeprowadzana będzie akcja poboru 
krwi przez Wojskową Stację 

Krwiodawstwa. Zachęcamy wszyst-
kich do oddawania tego cennego leku.

Jednocześnie składamy serdeczne 
podziękowania pani dyrektor NDK, 

Mirosławie Przybyłek za udostęp-
nienie Domu Kultury do wymienio-
nej akcji.

„NOWOGARDZKA KROPLA 
KRWI URATUJE ŻYCIE CI.”

Kierownik ZR PCK 
w Nowogardzie

Małgorzata Bielska

Znaleziono 
klucze

Widoczne na foto klucze 
do odebrania w naszej redakcji

Laur dla Franciszka 
Karolewskiego
„Dzieje szczecińskich rodzin” to trwający już od 38 lat konkurs pamiętnikar-
ski organizowany przez Książnicę Pomorską. Od 2000  roku bierze w nim 
udział Franciszek Karolewski  i co roku zdobywa I miejsce. Tak było i w tym 
roku – otrzymał nagrodę za monografię  “DROGOWNICTWO”.
Kronika  PRD cz. 2. Nagrodę ufundowaną przez „Kurier Szczeciński” ode-
brał z rąk dyrektora Książnicy Pomorskiej Stanisława Krzywickiego w sali 
Anny Jagiellonki szczecińskiego Zamku Książąt Pomorskich.
W rozmowie z nami laureat powiedział skromnie: „DROGOWNICTWO”.
Kronika  PRD cz. 2, to sukces Ludzi Drogownictwa Nowogardzkiego pod prze-
wodnictwem Pani Krystyny Łazarz, jej inicjatywie zawdzięczam to wyróżnienie!

LMM
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REKLAMA

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Informujemy, że   

10 lipca 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

Sesja Rady Miejskiej

Wabio radnych 
nie zwabiła!

Tytuł mówi o firmie Wabio-Polska, 
która robi wszystko by na terenach po 
byłej jednostce wojskowej w Glicku 
wybudować zakład utylizacji padliny, 
przepraszam zakład pod nazwą „Bio-
technologiczne Centrum Przetwarza-
nia Odpadów Biodegradowalnych w 
Glicku gm. Nowogard”.  Niewinny z po-
zoru projekt uchwały jaki znalazł się w 
porządku obrad (chodziło o wyznacze-
nie dróg wewnętrznych i dojazdowych 
na terenie budowy zakładu) przerodził 
się w gorącą dyskusję o zakładzie i jego 
wpływie na środowisko i zakończył 
nie tylko odrzuceniem projektu ale 
wnioskami o uchylenie uchwały Rady 
Miasta z 11 lipca 2002 roku, która to 
uchwała zgodnie z miejscowym planem 
ogólnym zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Nowogard obręb 
Miętno i Dąbrowa Nowogardzka prze-
znacza teren pod funkcję przemysłową i 
przetwórczą związaną z przetwórstwem 
rolno-spożywczym w tym zakład utyli-
zacji odpadów zwierzęcych.

Takie rozwiązanie poparło w imien-
nym głosowaniu 12 radnych, 7 było 
przeciwnych.

Należy rozumieć, że tych siedmiu 
radnych jest za budową zakładu.

Zanim doszło do głosowania toczyła 
się ostra dyskusja i polemika z prezesem 
formy Wabio Jackiem Stępniem. Trzech 
przedstawicieli Wabio i właściciel grun-
tów Jarosław Smal przekonywali radnych 
i licznych obserwatorów, że projektowa-
ny zakład to najnowocześniejsza techno-
logia całkowicie bezpieczna dla ludzi i 
środowiska. W rozdawanym, pięknym 
folderze czytamy m.in. , że zakład nie 
będzie pobierał z zewnątrz energii, wody 
ani gazu, a tylko ze studni miejscowych 
50 metrów sześciennych wody na dobę. 
Przetwarzał będzie 200 tysięcy ton 
surowca rocznie (surowiec to padlina, 
odpady poubojowe, zepsute mięso, ryby, 

przeterminowane oleje, masło, padnięte 
ptactwo (np. po ogniskach ptasiej grypy) 
– oznacza to, ze Inwestor zapewnia, że 
odpady tylko z naszego województwa. 
Technologia termiczna to nie spalanie. 
Nie ma odpadów poprodukcyjnych ani 
ścieków technologicznych, a wytwo-
rzona tzw „zielona energia” pozwoli 
na zaopatrzenie w ciepło plantacji z 
nowalijkami na obszarze 12 hektarów 
pod szkłem. Docelowo zatrudnienie 
znalazłoby kilkaset pracowników (na-
wet do tysiąca). Wszystko to brzmiało 
jak bajka o perpetum mobile i chyba 
dlatego nie znalazło zrozumienia u 
radnych, a wręcz przeciwnie- zrodziło 
podejrzenia. Nowi radni inaczej patrzą 
na rzeczywistość. Rafal Szpilkowski 
powiedział wprost: składając ślubowa-
nie przyrzekłem wyborcom, że nigdy nie 
poprę inwestycji, która rodzi jakiekolwiek 
zagrożenia dla środowiska. Ta inwestycja 
takowe zagrożenia niesie.

Radny Tomasz Szafran zaapelował do 
burmistrza by przeanalizował wszyst-
kie prawne możliwości zablokowania 
inwestycji tego typu w Glicku oraz zba-
danie czy zmiana przeznaczenia owych 
terenów będzie skutkowała karami dla 
gminy.

Wytworzyła się aktualnie niezręczna 
sytuacja – burmistrz, zwolennik budowy 
nie znajduje poparcia u radnych własne-
go ugrupowania i koalicji. Popierają go 
radni opozycji. Radny Antoni Bielida 
przestrzegał przed pochopną zmianą 
planu zagospodarowania tych terenów 
bo jako gmina stracimy wiarygodność i 
żaden inwestor do nas nie przyjdzie.

Pożyjemy zobaczymy. 
LMM

PS. Czytaj także na str.4 i 6.
Zdjęcie na str. 1 – Jarosław Smal 

z troską patrzy na przyszłość inwe-
stycji
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W odpowiedzi 
„Obserwatorowi”
Z uwagą zapoznałem się z artykułem 
„Problemy przerastają radnych?” na-
pisanym przez „Obserwatora”. Arty-
kułem pełnym emocji, troski o naszą 
gminę ale i trzeba przyznać – ukazują-
cym brak pełnej wiedzy autora na te-
mat funkcjonowania Rady Miejskiej.
Muszę stwierdzić, że z wieloma nieroz-
wiązanymi problemami się zgadzam: 
brak obecnie przetargu na kąpielisko 
miejskie, brak koncepcji zagospodaro-
wania jeziora nowogardzkiego, placu 
zabaw przy ul. Kowalskiej oraz opinią, 
że obecny układ sił w Radzie Miejskiej 
nie jest najszczęśliwszy dla Nowogar-
du, no ale taka była wola wyborców.
Ze strony Klubu Radnych Lewicy do-
dałbym również inne nieprawidłowo-
ści:
- malejącą umiejętność realizacji bu-
dżetu przez burmistrza Nowogardu 
(inwestycje za zeszły rok zrealizowa-
no w niecałych 50%, pomimo i tak 
niewielkiej kwoty na nie przeznaczo-
nych),
- rozdmuchaną i niekompetentną ka-
drę administracyjną w Wydziale Roz-
woju Lokalnego i Funduszy,
- nieumiejętność pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych przez gminę,
- rozdrobniony i nie skoncentrowa-
ny na zadaniach proinwestycyjnych i 
prorozwojowych budżet gminy, oraz 
szereg innych.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę umorze-
nie ponad 200 tysięcy podatków byłe-
mu posłowi Bondzie przez burmistrza 
Ziembę; próbę oddania wielomiliono-
wego majątku wodno-kanalizacyjne-
go gminy za stanowiska dla radnych 
klubu PSL i ich rodzin bez przetargu 
na 30 lat firmie PUWiS; zastraszanie 
dyrektorów szkół i nauczycieli przez 
wiceburmistrza Danielewskiego aby 
nie przyłączali się do ogólnopolskiego 
strajku oświaty - to mamy prawie pe-
łen obraz nowogardzkiej władzy.
Szczególną uwagę zwracają wzajem-
ne stosunki między radnymi koalicji 
i burmistrzem. Wystarczy przyjrzeć 
się, jak wzajemnie obdarzają się epi-
tetami radny Szpilkowski i radny Ko-
siński. Wystarczy posłuchać wymiany 
zdań między radnym Szpilkowskim, 
a burmistrzem, nie wspominając jak 
,,bardzo się lubią” radny Szafran i bur-
mistrz Ziemba.
Zgadzam się z „Obserwatorem”. Z tego 
wszystkiego wyłania się bardzo niepo-
kojący obraz. To co się dzieje obecnie 
w gminie przypomina przysłowiowy 
,,cyrk na kółkach”. Takiej władzy No-
wogard nie miał od początku lat dzie-
więćdziesiątych.
Jednak trudno za obecną sytuację i 
za to, co napisał „Obserwator” winić  
SLD, który ma tylko 4 radnych, na 
21 osobową Radę Miejską. Przecież 
nie można wmówić mieszkańcom, 

że 4 radnych może przegłosować 14-
osobową koalicję PSL-PO-Forum 
Samorządowe. Ta koalicja od dwóch 
lat rządzi gminą i bierze za to pełną 
odpowiedzialność. Ta koalicja jest w 
stanie przegłosować wszystkie pro-
jekty uchwał, jakie zgłosi. Ponadto to 
burmistrz Kazimierz Ziemba z PSL i 
nowy nabytek wiceburmistrz Artur 
Danilewski z PO na co dzień zarzą-
dzają gminą i wydają szereg decyzji 
administracyjnych.
Dziękuję „Obserwatorowi” za stwier-
dzenie, że jako pojedynczy radny mam 
decydujący wpływ na funkcjonowa-
nie Komisji Mieszkaniowej. Pragnę 
zaznaczyć jednak, iż przecenia moje 
możliwości. Mam tylko jeden głos w 
Komisji Mieszkaniowej, a ta składa się 
z 3 radnych, więc jestem w mniejszo-
ści. Wiele spraw rozstrzyganych przez 
burmistrza i Radę Miejską znajduje 
uznanie w oczach Klubu Radnych 
Lewicy. Popieramy działania skutku-
jące udaną restrukturyzacją szpitala i 
przeznaczaniem środków na niezbęd-
ne wydatki inwestycyjne.  Jesteśmy za 
jak najszybszym uchwaleniem planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Podnosimy ręce za rewitaliza-
cją gminy, w tym terenów wiejskich. 
Wspieramy dotowanie oświaty, spor-
tu, kultury i opieki społecznej. Uwa-
żamy, że nie można żałować pieniędzy 
na mieszkania socjalne, drogi, chod-
niki i estetyczny wygląd miasta i gmi-
ny. To są działania władz miasta, które 
mimo, że jesteśmy w opozycji - wspie-
ramy i będziemy wspierać, bo służą 
zaspokajaniu potrzeb naszych miesz-
kańców i są zgodne z naszym progra-
mem wyborczym. Jednak trzeba wy-
raźnie powiedzieć, że Klub Radnych 
Lewicy nie będzie przymykał oczu na 
niegospodarność, działania na szkodę 
gminy i indolencję niektórych urzęd-
ników. Zapewniam, że radni Klubu 
Lewicy szczegółowo zapoznają się z 
przedkładanymi projektami uchwał. 
Jednak nie zgadzamy się, by przyjmo-
wanie tak ważnych dokumentów, jak 
Strategia Gminy, czy Wieloletni Plan 
Inwestycyjny miało być uchwalane bez 
dogłębnego zapoznania się z nim rad-
nych. Nie ma wytłumaczenia, że takie 
projekty uchwał (w przeciwieństwie 
do wszystkich innych) nie są dostar-
czane radnym.. Zresztą Wydział Roz-
woju Lokalnego i Funduszy nie tylko 
w tym przypadku nie spełnia swoich 
podstawowych funkcji. Podobnie jest 
z pozyskiwaniem środków pomoco-
wych, które w roku ubiegłym w bu-
dżecie gminy pojawiły się jedynie w 
śladowych ilościach. Trzeba wyraźnie 
powiedzieć, że ten wydział nie pracuje 
jak powinien. Może dlatego, że osoby 
w nim zatrudnione są dobierane we-
dług partyjnego klucza PO i znajomo-

ści z byłym wiceburmistrzem panem 
Arturem Gałęskiem. Nasza opinia w 
tym względzie nie jest odosobniona. 
Tajemnicą poliszynela jest, że trudno-
ści we współpracy z tym wydziałem 
mają również inne komórki Urzędu 
Miejskiego. Klub Radnych Lewicy stoi 
na stanowisku, że ten wydział należy 
rozwiązać, albo wymienić jego kie-
rownictwo. Skorzysta na tym gmina i 
jej mieszkańcy.
Klub Radnych Lewicy uważa, że bur-
mistrz za namową niektórych radnych 
koalicji podjął nieodpowiedzialną de-
cyzję w kwestii kąpieliska miejskiego. 
Rok temu wystarczyłoby przeznaczyć 
z budżetu 25 tysięcy złotych, by wej-
ście na plażę było bezpłatne. Jednak 
osobiste animozje niektórych radnych 
z dzierżawcą kąpieliska spowodowały, 
że dzisiaj bezpłatna plaża będzie kosz-
tować gminę więcej o 100 tysięcy zło-
tych rocznie.
Uważam, że „Obserwator” zbyt sła-
bo obserwuje, jak pracuje Komisja 
Mieszkaniowa. Informuję zatem, że 
nie będę pospiesznie głosował za wy-
daniem 7 mln 300 tysięcy złotych z 
budżetu gminy na niesprawdzone 
nigdzie pomysły radnego Andrzeja 
Wasiaka tylko dlatego, że przygotował 
pokaz swojej koncepcji na kompute-
rze i pokazał go w wśród kierowni-
ków wydziałów Urzędu Miejskiego, 
burmistrza i lokalnej prasy. Być może 
radny Andrzej Wasiak przedstawił 
pomysł dobry, ale w związku z tym, 
że była to koncepcja tylko teoretycz-
na, nigdzie w Polsce nie wdrożona, to 
wymaga dogłębnego zastanowienia 
i analizy finansowej. Trzeba powie-
dzieć, że chodziło o umieszczenie w 
jednym budynku mieszkalnym, oso-
by oczekujące na mieszkania, tylko 
z domu dziecka. W trakcie dyskusji 
na Komisji Mieszkaniowej wystąpiły 
liczne obawy i wątpliwości. Kierow-

nik Wydziału Inwestycji stwierdził, że 
żywotność prezentowanego budowni-
ctwa jest krótka, redaktor „Dziennika 
Nowogardziego” - że jest to tworzenie 
kolejnych domów dziecka, a burmistrz 
Ziemba był zdania, że tematem po-
winny zająć się organizacje pozarzą-
dowe. Poza tym były zastrzeżenia dla-
czego budować tylko dla wychowan-
ków domu dziecka, a nie dla innych 
potrzebujących rodzin? W związku z 
licznymi wątpliwościami wspólnie z 
panią radną Anną Szkołudą stwier-
dziliśmy, iż pomysł jest interesujący, 
ale wcześniej powinien być rzeczowo 
przeanalizowany przez burmistrza 
i jego służby i tam też go skierowali-
śmy. Obecnie Komisja Mieszkaniowa 
czeka na informację zwrotną i wnioski 
z Urzędu Miejskiego. Nikt poza au-
torem pomysłu - radnym Andrzejem 
Wasiakiem nie był zwolennikiem tak 
pospiesznego wydawania olbrzymich 
dla gminy środków na niesprawdzoną 
koncepcję. Reasumując. Cieszę się, że 
„Obserwatorowi” leży na sercu dobro 
naszej gminy, jednak polecam bliższe 
zapoznanie się z funkcjonowaniem 
samorządu nowogardzkiego. Mam 
nadzieję, że powyższe wyjaśnienia tro-
chę w tym pomogły. To nie Klub Rad-
nych Lewicy obecnie rządzi gminą. 
Władzę w gminie sprawuje koalicja 
PSL-PO-Forum Samorządowe i to w 
kierunku tych radnych należy zgłaszać 
swoje zastrzeżenia. Z tych ugrupowań 
wywodzi się burmistrz, zastępca bur-
mistrza, zdecydowana większość w 
Radzie Miejskiej i komisjach rady. I 
to ta koalicja powinna się rozliczyć 
co zrobiła przez 2 lata. A mieszkańcy 
niech sami osądzą.

Z poważaniem,
Robert Czapla

Przewodniczący 
Klubu Radnych Lewicy

WÓJT GMINY OSINA
Urząd Gminy O sina Rada Sołecka Węgorzyc
zapraszają na II Turnie Sołectw Gminy Osina o Puchar Wójta
który odbędzie się 28 czerwca 2008 r. od godz. 1530 na boisku sportowym w 

Węgorzycach
W programie;
• Uroczyste otwarcie boiska sportowego w miejscowości Węgorzyce
• Turniej Sołectw Gminy Ósma o Puchai’ Wójta Reprezentacje Sołectw rywa-

lizować będą w 10 konkurencjach:
1. Rozkładanie i składanie maszynki do mięsa na czas; 2. Cięcie drzewa; 3. Bicie 

piany z 2 jaj na czas; 4. Tarcie ziemniaków; 5. Przyszywanie guzików; 6. Rzuty do 
kosza; 7. Rzut snopidem siana; S. Złożenie łańcucha ze spinaczy biurowych 9. Tor 
przeszkód; 10. Turniej w „dwa ognie”.

Osoby chcące reprezentować sołectwo w turnieju, proszone są o kontakt z 
Sołtysem lub radnym swo/ej miejscowości.

/miejsce - Puchar Wójta i czek na 400zł, II- czek na 250zł, IH- czek na 150 zł
• Występ Zespołu Ludowego „Stepnic2anie” ze Stepnicy (około godz. 18.30)
• Wręczenie sprzętu jednosti^om Ochotniczej Straży Pożarnej
• Przedstawienie Teatru Ognia „FAN” z Nowogardu (godz. 22.00)
• Zabawa taneczna „do białego rana” gra zespół „THESAURS”
Przez cały czas trwania imprezy zapewniamy bufet z napojami, grillem, „dmu-

chany pałac”, cukrowa wata itp. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy
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Zmarnowany czas,
czyli gadanie o niczym!

Udane półkolonie w SP 2

Szkoda, że tylko 
dwa tygodnie…

Gdy odwiedziłem kolonistów w SP 2 przyszli z udanej wyprawy na plażę 
miejską i udali się na stołówkę. Nic dziwnego, że apetyty dopisywały. Obiad 
(wszystkie posiłki przywożone z kuchni pani Kasprzyk) był wyśmienity. 
Przerwę obiadową wykorzystałem na rozmowę z panią Barbarą Żurek, kie-
rowniczką półkolonii:

„Przebywa u nas 60 dzieci. Wszystkie są z rodzin objętych opieką przez 
nowogardzki OPS.

Na co dzień są uczniami szkół podstawowych  SP 2, SP3, SP Wierzbięcin 
i SP Zabowo – oznacza to że dowożone są  z okolicznych wiosek. Pieczę 
nad dziećmi sprawuje czwórka wychowawców i pielęgniarka. Dzięki 
temu możemy uczestników dzielić na mniejsze grupy i realizować bogaty 
i urozmaicony program. Są typowe zajęcia świetlicowe z różnymi grami i 
konkursami, są zajęcia sportowe zabezpieczone w mnóstwo rożnego sprzę-
tu,, jest czas na film w kinie „Orzeł ”i książkę. Wychodzimy na plażę, a w 
planie mamy także wyjazd do Zielonej Kuźni w Płotkowie i do Zieleniewa 
pod Kołobrzegiem.

Prowadzę półkolonie od kilku lat, ale tegoroczne są najlepiej przygo-
towane. Mamy dostateczną ilość środków,  starcza więc i na przejazdy, i 
na konkretne nagrody za udział w zawodach i konkursach. Otrzymałam 
pomoc od Urzędu Miasta, od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz od pani Małgorzaty Bielskiej z Zarządu Rejonowego 
PCK, która uzyskała środki zewnętrzne pisząc odpowiedni projekt. Nawet 
pogoda nam sprzyja..”

Przekornie nawiążę do tytułu – szkoda, że to tylko dwa tygodnie…
Tekst i foto 

Lesław M. Marek

Środowa sesja utwierdziła mnie w słusznym wyborze odejścia z koalicji.
Natomiast jestem pełen podziwu dla urzędu, który fantastycznie przygotowuje 
uchwały pod siebie, które potem maja głosować radni.
Uchwała dotycząca Glicka dotyczyła tylko zgody na zmianę w planie prze-
strzennym drogi. I o tym mieli decydować radni. Natomiast prawie trzy go-
dzinne gadanie o zakładzie, który ma tam powstać było bezsensowne. 
Do tego doszło niepojęte dla mnie zaangażowanie niektórych urzędników w 
żarliwe przekonywanie radnych o słuszności decyzji na „tak”.
Jeden z urzędników zaczął nawet nas straszyć konsekwencjami ekonomiczny-
mi dla gminy, gdy radni zagłosują inaczej.
Potem trochę ochłonął i zaczął powoli mówić nieco łagodniej i zmieniać zda-
nie.
Firma z kapitałem 200 000 zł zamierza otworzyć zakład przetwórstwa odpa-
dów zatrudniający do tysiąca osób. Takim kapitałem to obraca malutki sklepik 
ogólno spożywczy. 
Następnym dyskusyjnym wnioskiem było umiejscowienie salonu gier.
Komisja Społeczna znając uzależnienia obywateli od hazardu była przeciwna 
takim salonom. Natomiast wniosek inteligentnie sformułowany nie dawał rad-
nym wyboru. Glosowaliśmy tylko za miejscem takim czy innym.
Głosowałem za ul.Zieloną, gdyż umiejscowienie jest dobre z uwagi na parkingi 
i położenie z dala od szkół, budynków mieszkalnych czy obiektów sakralnych.
I znowu w tym punkcie sekretarz przedstawiła nam alternatywę: albo głosuje-
my na „tak”, albo tłumaczymy się za „nie” w sądzie.
Przewodniczący Rady Miejskiej zignorował mnie, nie przegłosowując mojego  
wniosku o zmianie godzin sesji. 
Tak samo pominięto moje niżej wymienione wnioski do Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Nowogard na lata 2008 do 2010
Moje wnioski do w/w planu:
1.Rondo przy ulicy Bohaterów Warszawy i Poniatowskiego
2.Rondo przy ulicy Bohaterów Warszawy i 15 Lutego
3.Droga gminna od ulicy Dworcowej do 700 Lecia
4.Dokończenie dobudówki szpitala Miejskiego z przeznaczeniem pod chirur-
gię, okulistykę i kardiologię z kardiochirurgią
5.Modernizację chodników i dróg dojazdowych międzyosiedlowych na         
ul.Gryfitówi Światowida
6. Modernizacja i poprawa estetyki budynku Ratusza przy Placu Wolności
7. Budowa pawilonów handlowych na Rynku Miejskim
8.Budowę mini boisk do koszykówki na Osiedlu Gryfitów, Osiedlu Bema , na 
Placu Szarych Szeregów oraz ulicy Kowalskiej
9.Budowę toalet dla psów na  Osiedlu Gryfitów, Osiedlu Bema , na Placu Sza-
rych Szeregów 

Krzysztof Kosiński

Klub Motorowy “Cisy” 
ogłasza przetarg 

na zabezpieczenie gastronomii 
podczas Indywidualnych 

Mistrzostw Polski 
w Motocrossie, które odbędą się dnia 

13 lipiec 2008r. 
Oferty proszę składać 

na adres:
Klub Motorowy “CISY” ul Zamkowa 10/2 

72-200 Nowogard
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Sołtys i Rada 
Sołecka Słajsina 

składają serdeczne 
podziękowania dla: 

Firmy Poland Fur 
Production Sp. z o.o., 

Urzędu Miejskiego 
oraz Zarządu LZS 

za sfinansowanie imprezy 
z okazji Dnia Dziecka 

w naszej miejscowości

Pani 
Danucie 

Glanc 
z okazji jubileuszu 

składamy życzenia 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, 

niech spełniają się marzenia 
i nie braknie Ci miłości, 

dni niech będą roześmiane, 
i nie pada nigdy deszcz,

 miej w rodzinie wsparcie stale 
i się życiem zawsze ciesz 

siostry z rodzinami

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

PODZIĘKOWANIA

Z okazji 50 rocznicy 
ślubu Kochanym Rodzicom

Władysławie i Michałowi 
Biernackim 

serdeczne życzenia 
zdrowia, szczęścia 
i długich lat życia 

składają dzieci 
Romek, 

Ela i Piotr 
z rodzinami

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” 
w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Żeromskiego 2 C.
Powierzchnia użytkowa:       54,43 m2     
Lokal położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, 
łazienki z wc i korytarza.  Z lokalem wiąże się udział we współwłasności 
nieruchomości wspólnej wynoszący 0,0902.
Cena wywoławcza: 115.609,- zł,   Wadium 10 %:  11.600 zł

Lokal nr 2: Dobra, ul. Traugutta 5.
Powierzchnia użytkowa:       66,90 m2     
Lokal położony jest na parterze i składa się z trzech pokoi, kuchni, ła-
zienki, w.c. i korytarza.  Z lokalem wiąże się udział we współwłasności 
nieruchomości wspólnej wynoszący 0,0838.
Cena wywoławcza: 73.987,- zł,   Wadium 10 %:  7.400 zł

Lokal nr 3: Dobra, ul. Traugutta 5.
Powierzchnia użytkowa:       66,90 m2     
Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, 
łazienki, w.c. i korytarza. Z lokalem wiąże się udział we współwłasności 
nieruchomości wspólnej wynoszący 0,0839.
Cena wywoławcza: 76.608,- zł,   Wadium 10 %:  7.700 zł

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi oczeku-
jącemu na mieszkanie w Spółdzielni, który nie ma zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych i zgłosi gotowość zawarcia umowy o 
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu za cenę 
określoną w przetargu. W przypadku zgłoszenia się kilku upraw-
nionych pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdziel-
czym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 10.07.2008 
r. do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamknię-
tej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ….”. Oferta 
winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, ofe-
rowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty 
wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2008 r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna 
uiścić zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 7 dni 
od daty otrzymania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia.  
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
przelewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu 
roboczym.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawar-
cia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 
tego lokalu w terminie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega 
przepadkowi.
Przedmiotowe lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze 
spółdzielnią.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy 
ul. Osiedlowej 6.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania 
mieszkania we własnym zakresie i na koszt własny.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczy-
ny lub kontynuowany w formie przetargu ustnego. 

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni 
( dział członkowski)  lub telefonicznie 091-3910010.

Sygnały Czytelników

Dyrektor NDK blokuje 
szansę rozwoju

Do redakcji DN zgłosiła się mieszkanka naszego miasta  opisując taką 
oto historię.

„W maju odbywał się u nas prze-
gląd zespołów tanecznych, w którym 
wystartował Teatr Tańca „Gest”. 
„Gest” wygrał i zakwalifikował się do 
kolejnego etapu, który odbywał się w 
Szczecinie. Tam również nasz Teatr 
Tańca zwyciężył otrzymując tytuł lau-
reata i mógł wziąć udział w dalszym 
etapie konkursu, który rozgrywał się 
w minioną sobotę w Wałczu. Pojawił 
się jednak problem. Ich pani instruk-
tor poważnie zachorowała i nie miał 
kto z naszymi dziewczynami jechać. 
Pani dyrektor nie chciała ich puścić z 
jakimś innym opiekunem i rozpoczęła 
się walka  z panią dyrektor NDK o 
prawo do występowania i kontynu-
owania sukcesów. Tak się składa, że 
z nimi tańczy pani Ewa, która ma 
przygotowanie pedagogiczne, prowa-
dzi swój zespół w Osinie i mogłaby z 
nimi jechać jako jeden z opiekunów. 
Pani dyrektor tłumaczyła jednak, że 
pani Ewa nie może jechać z naszymi 

dziećmi w charakterze opiekunki gdyż 
nie jest pracownikiem NDK. Propo-
nowaliśmy, że pojedzie jakiś rodzic, 
ale pani dyrektor nadal nie wyrażała 
zgody. Dzieci same zaczęły ją prosić i 
wówczas pani dyrektor wyraziła zgodę 
stawiając jednak warunek, że każda 
z tancerek musi przynieść pisemną 
zgodę od rodziców. Tyle, że miały na to 
zaledwie jedną godzinę. Dowiedziały 
się o tym w piątek przed wyjazdem 
o godzinie 14.00, a wszystkie zgody 
miały być dostarczone do 15.00. Prze-
cież rodzice pracują, bywa, ze poza 
Nowogardem. Mimo to udało im się 
załatwić wszystkie zaświadczenia. 
Dla nas to było blokowanie im szansy 
rozwoju. To jest mała mieścina, nie 
często zdarza się, żeby odnieść takie 
sukcesy. Przecież one reprezentują 
NDK! A kto później odbiera laury? 
Pani dyrektor. Jest jeszcze jeden aspekt 
tej sprawy. Pani dyrektor z panią in-
struktor prowadzą od jakiegoś czasu 
cichą wojnę i my to odbieramy jako 
jakieś prywatne rozgrywki. Tylko 
dlaczego dzieci mają cierpieć? Jeśli 
chcą się pokazać, to nie powinno im 
się blokować tej możliwości. 

Ostatecznie dziewczyny z Teatru 
Tańca „Gest” pojechały na ten konkurs 
i tam się zakwalifikowały do szczebla 
ogólnopolskiego, który odbędzie się 
w Połczynie. A gdyby nie pojechały 
to jeszcze długo mogłyby żałować i 
zadawać sobie pytanie czy tym razem 
nie udałoby im się zaistnieć na arenie 
ogólnopolskiej. Tyle, że na te pytanie 
nikt nie mógłby im odpowiedzieć.”

Mama jednej z tancerek
Teatru Tańca „Gest”

(nazwisko do wiadomości redakcji)
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Witamy wśród nas...

Syn Julity Ciesielskiej-Socha 
ur. 19.06.08 ze Szczecina

Córka Renaty i Pawła 
ur. 20.06.08 ze Słajsina

Córka Anny Dudek 
ur. 21.06.08 z Myśliborków

Córka Jadwigi Krzemińskiej 
ur. 23.06.08 ze Szczecina

WITAMY WŚRÓD NAS...

Syn Anny Saar ur. 22.06.08 
ze Szczecina

W obiektywie  Jana Korneluka    - Noc Kupały w wyk. artystów NDK
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• duży wybór, szeroki asortyment
• wysoka jakość opału
• atrakcyjne ceny
• koks, węgiel, miał i węgiel brunatny

DOWÓZ GRATIS POWYŻEJ 2 TON

NOWO OTWARTY SKŁAD OPAŁU

Płoty, ul. Jagiellonów 9
Tel. 0691 632 354

DOWÓZ 
PIZZY
Tel. 091 39 26 913
Tel. 091 39 20 750

SALE DO WYNAJĘCIA
na wesela 

i inne imprezy 
ul. Leśna 1 

(osiedle” Bema”) tel. 889 432 517. 

ZATRUDNI:
Kucharki / Kucharzy
Pomoce kuchenne

Kelnerki / Kelnerów
Zapewniamy:
Szkolenie stanowiskowe, umowę o pracę na korzystnych 

warunkach, premie dla najlepszych oraz komfortowe  
warunki pracy w unikalnym miejscu  
– drewnianej gospodzie krytej strzechą.

Miejsce pracy:
Glewice (trasa S6, 18 km od Nowogardu w kierunku  

Goleniowa, przy przystanku autobusowym)

Kontakt: Tel. kom.: 607 066 460  
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW NOWOGARDU DO GLEWIC! 

BĘDZIE NAM MIŁO PAŃSTWA UGOŚCIC SPECJAŁAMI        
KUCHNI POLSKIEJ.

DEKORACJE 
ŚLUBNE  

Duży wybór, korzystne ceny 
poleca Hurtownia „PIER”

ul. Wojska Polskiego 4
tel. 091 39 25 985

ARTYKUŁY SZKOLNE
w tym duży wybór plecaków 
i tornistrów w niskich cenach 

poleca Hurtownia „PIER” 
Nowogard 

ul. Woj. Polskiego 4

Firma Norpol sp. z o.o. w Łozienicy 
odda nieodpłatnie ziemię 
po budowie na następnych warunkach:

- załadunek zapewnia firma,
- transport w zakresie odbiorcy.

Odbiór należy uzgodnić wcześniej tel. kom. 500-042-518

Firma Norpol zajmuje się obróbką skór z norek. 
Nasza Firma poszukuje pracownika 

do działu administracji na stanowisko:
referent ds. produkcji i ochrony środowiska

Od kandydatów oczekujemy:
* wykształcenie - minimum średnie,
* doświadczenie - mile widziane na 
podobnym stanowisku,
* j. angielski  - w stopniu komuni-
katywnym,
* odpowiedzialności,
* dokładności,
* dobrej organizacji pracy.

Pracodawca oferuje:
* dobre warunki pracy,
* możliwość rozwoju zawodowego i 
osobistego,

Zakres obowiązków:
* prowadzenie ewidencji produkcji,
* ewidencja gospodarki materiało-
wej i odpadowej,
* prowadzenie dokumentacji ochro-
ny środowiska.

Prosimy o składanie CV do dnia 18.07.2008 na adres:
Firma Norpol
72-100 Goleniów
Żdzary 1
lub na adres email: futrex@poczta.onet.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie /091/ 418-05-46 lub 
/091/418-05-47
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

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.

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam – stodoła murowana. Karsk 

35 A.
• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 

508 309 980.
• Do wynajęcia dwa garaże, powierzch-

nia 2 x 20 m kw, obiekt dozorowany, 
Nowogard ul. Nadtorowa 12. Tel. 
693 344 802.

• Wynajmę pokój 2 dziewczynom lub 
małżeństwu bezdzietnemu, z uży-
walnością kuchni i łazienki. Tel. 
602 474 266.

• Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie 1500 m kw. 693 02 11 02.

• Sprzedam garaż blaszany 3x6 m. 
Tel. 091 39 501 07, 0505 903 274, 
507 467 091.

• Sprzedam: działka budowlana w Wo-
łowcu, powierzchnia 32 ary, pozwo-
lenie na budowę, ogrodzona, cena do 
uzgodnienia. Tel. 609 740 578.

• Sprzedam dom jednorodzinny o 
pow. 238 m kw na działce 6 arowej, 
podpiwniczony, z użytkowym pod-
daszem, dwupoziomowy, podwórko, 
pomieszczenie gospodarcze, piękna 
wiata na dwa samochody, wysoki 
standard i funkcjonalność, Nowo-
gard. Tel. 609 307 327.

•  Kupię domek w Nowogardzie tel. 
781 428 883 w godz. 17.00-20.00.

• Sprzedam mieszkanie 1 pokojowe z 
balkonem, II pietro, 42 m kw, na pra-
wobrzeżu Szczecina, za „Realem”. Tel. 
501 23 24 50.

• Sprzedam kawalerkę na ul. Warszaw-
skiej, 24 m kw. Tel. 091 39 23 259 lub 
514 451 525.

• Poszukuję pomieszczenia do wy-
najęcia pod działalność handlową. 
508 170 846.

• Poszukuję kawalerki lub 2 pokojowego 
mieszkania do wynajęcia. 516 310 809.

• Posiadam do wynajęcia garaż przy ul. 
15 Lutego. 510 776 503.

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze 3 
pokoje, 69 m kw. Tel. 501 432 382.

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel. 091 
39 20 052.

• Pilnie sprzedam kawalerkę do kapi-
talnego remontu w starym budowni-
ctwie. Tel. 609 463 904 po 18.00.

• Sprzedam działkę 30 arów 17 zł/ m kw, 
media obok działki. Tel. 0697 158 327.

• Sprzedam 3,23 ha ziemi, miejsco-
wość Błotno. Tel. 091 818 26 60, 
500 188 931.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami let-
nimi fulda 205 55 R 15 w bdb stanie 
do mercedesa E - klasse, W - 124, 190, 
cena 650 zł komplet, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 bie-
gów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowa-
ny, książka serwisowa, zadbany, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód 
i tył, wymieniony kompletny rozrząd, 
olej, filtry (kabinowy, oleju powietrza), 
płyn hamulcowy i chłodniczy, przegląd 
klimatyzacji, alufelgi 16” + nowe opo-
ny letnie,. Cena 49 800 zł do uzgodnie-
nia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Mercedes 124 na części. 
667 146 793.

•  Sprzedam skuter JAMAHA NEOS, 

2000 r., cena 2400 zł do uzgodnienia 
tel. 0605 302 155.

• Kupię opony używane letnie 195x65-
70, 14 cali. 508 170 846.

• Sprzedam Peugeot 307, 2 l HDI, diesel, 
kombi, 2002 r. Tel. 696 845 758.

• Zamienię motor WSK na Simsona. Tel. 
091 39 501 40.

• Sprzedam BMW 316i, 1991 r., stan 
bardzo dobry. Tel. 091 39 21 242.

ROLNICTWO  
• W związku z zamknięciem giełdy 

drobiu i gołębi w Stargardzie Szcze-
cińskim od 6 lipca 2008 r. zaprasza-
my do Nowogardu w każdą niedzielę 
– Plac przy Targowisku Miejskim.

• Koszenie łąk. 508 50 36 50.
• Sprzedam prasę wysokiego zgniotu 

(polską) i nowy opryskiwacz z atestem. 
Tel. 091 39 27 048 po 20.00.

• Sprzedam prosięta. 091 39 17 909.
• Sprzedam 2 krowy mięsne z cielakami 

i 1 mleczną na ocieleniu; dojarkę. Tel. 
665 779 618.

• Sprzedam kombajn ziemniaczany, 
Karsk 8. Tel. 091 39 22 997.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Przywiozę piach, żwir. 660 497 390.
• Remonty tanio i solidnie. Tel. 

695 770 724.
• Angielski. 0501 350 107.
• Wykonam roboty mini koparką: wy-

kop pod fundamenty, kable, itp. Tanio, 
fachowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Zespół muzyczny ACORD oprawa mu-
zyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. Ul. 
Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Drobny remont, montaż paneli podło-
gowych, regipsy, szpachlowanie, malo-
wanie, itp. 663 349 080.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 091 
39 79 109.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-
LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Chcesz szybko otrzymać tani kre-
dyt gotówkowy i darmową kartę 
kredytową, wystarczy jeden telefon: 
662 034 687, a doradca finansowy z 
Banku Zachodniego WBK skontaktuje 
się z Tobą.

• Remonty, docieplenia domów. 
511 745 695, 889 144 370.

• Przecieranie drzewa trakiem taśmo-
wym, sprzedaż łat, kontrłat, desek, 
więźby dachowej, usługi minikopar-
ką, wykopy, kanaliza, kable, itd. Tel. 
517 219 627, 091 391 86 89.

• POKRYCIA DACHOWE – papa, da-
chówka, blacha. 880 243 258.

• Drobne usługi krawieckie. Reymonta 
8. Tel. 600 310 764. 

•  Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, stawianie 
ścian z płyty kartonowej, ocieplane 
poddaszy, panele, itp. 693 021 097. 

• Tipsy – żel. 697 58 34 43.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych. 66 77 84 333. 
• KOREPETYCJE DLA STUDENTÓW 

I LICEALISTÓW PROFESJONAL-
NE PRZYGOTOWANIE DO EGZA-
MINÓW I POPRAWEK  Z MATE-
MATYKI, STATYSTYKI I EKONO-
METRII KONTAKT:Tel. kom. 600 
924128 e-mail: iwonand@wp.pl

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodarczej. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Zatrudnię pracowników do dociepleń. 
Tel. 782 860 130.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 
0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Przyjmę mechanika samochodowego. 
601 897 368. 

• Biuro nieruchomości poszukuje oso-
by do obsługi rynku nieruchomości 
na terenie Nowogardu. Dokumenty 
proszę przesyłać na adres: biuro@
m2.Stargard.pl

• Zatrudnię cieślę i budowlańców. Tel. 
608 817 214.

• PODEJMĘ PRACĘ w charakterze 
konserwatora obiektu lub podobnym, 
uprawnienie elektryczne SEP 1 KW, 
wózki widłowe, prawo jazdy kat. B, 
inne umiejętności remontowe. Tel. 
508 690 321, 091 39 21 108.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
606 685 239.

• Zatrudnimy ekspedientkę do sklepu 
„Ela”. Tel. 091 39 21 373.

• Podejmę pracę jako kierowca mię-
dzynarodowy, prawo jazdy C+E. Tel. 
667 966 734.

• Bar „Barnim” zatrudni kucharki. Tel. 
663 97 93 97.

• Zatrudnię murarzy. 504 59 54 24.
• Przyjmę na staż dwie tegoroczne ab-

slowentki. 0601 567 580.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_
lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ). 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z myszką 
bezprzewodową (kolor czarny), firmy 
NGS z wyświetlaczem, cena 180 zł, tel: 
0605 522 340, nowa na gwarancji, nie-
używana.

• Poszukuję miejsca przy głównych dro-
gach w celu umieszczenia tablic re-
klamowych z własną konstrukcją. Tel. 
0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwarium 
w kolorze czarnym 81x33x64 cm plus 
drobne wyposażenie: filtr, grzałkę, ko-
rzenie ozdobne. Cena 500 zł. Telefon 
– 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do dru-
karki Lexmark (nowy) cena 60 zł, tel 
0605 522 340. 

• Sprzedam spacerówkę 3 kołową, stan 
bardzo dobry oraz fotelik samochodo-
wy. Tel. 607 739 938.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe, cena 200 zł. 
Tel. 783 484 836.

• Małe kotki oddam w dobre ręce. Tel. 
509 878 292.

• Oddam tanio ziemię z wykopanego 
stawu. Tel. 695 780 299.

• Sprzedam telewizory 21, 25, 28 cali. 
Tel. 091 39 20 737.

• Sprzedam motorek na akumulator dla 
dziecka od 2 do 4 lat, stan bardzo do-
bry, 50 zł. Tel. 886 508 588.

• Sprzedam akwarium 110 l panora-
ma z pełnym osprzętem, 200 zł. Tel. 
608 466 133.

• Przyjmę każdą ilość ziemi, gru-
zu itp. Kontakt tel. 503 174 715 lub 
691 697 969.
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WC KOMPAKT 
Z DESKĄ JUŻ 

ZA 257 ZŁ

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK I MEBLI

ŁAZIENKI 
DO KOCHANIA

NOWOGARD MŁYNARSKA 1A
Tel. 091 579 29 35

KOMPLEKSOWA ARANŻACJA  ŁAZIENKI
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 26

Rozwiazania krzyżówki nr.25 – SAM BORUC MECZU NIE WYGRA – nadesłali: 
Bogumiła Urtnowska z Kulic, Konrad Słomki z Lestkowa, Agata Kochelska z Błotna, Józef Dobrowolski 

z Dąbrowy oraz z Nowogardu: Magdalena Czupryńska, Grażyna Jurczyk (także 24),Teresa Powalska, 
Katarzyna Saja, Stanisława Pokorska, Władysława Kubisz, Halina Stefańska, Adam Stefański, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Jerzy Siedlecki.

Prenumeraty „DN” na lipiec wylosowali:
- Agata Kochelska z Błotna,
- Katarzyna Saja z Nowogardu,
- Adam Stefański z Nowogardu,  

Gratulujemy!   
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 26.06.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik wię-
zienny

3. Robotnik budowlany
4. Wizażysta – stylista
5. Kierowca „C”-magazynier
6. ładowacz
7.  Pracownik gospodarczy
8.  Murarz, pomoc murarza, 

zbrojarz
9.  Nauczyciel : Jęz. Angielskiego, 

fizyki, informatyki, matematy-
ki, techniki, bibliotekarz

10.  Monter stolarki PCV  + prawo 
jazdy

11.  Elektryk
12.  Pracownik zieleni
13.  Zbieracz owoców (truskawki)
14.  Blacharz-lakiernik
15.  Drukarz
16.  Sprzedawca-konsultant
17.  Pilarz
18.  szwaczka
19.  ślusarz
20.  Sprzedawca
21.  Operator wózka widłowego
22.  Mechanik maszyn rolniczych 

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice), 

(Goleniów) (Szczecin)
2. Drobiarz – pakowacz  

(Goleniów)
3. Spedytor (Gryfice)
4.  Kierowca „c” (Dobra)
5. Pracownik przetwórstwa  

rybnego (Szczecin)
6.  Pracownik działu księgowości 

(Łozienica)
7.  Informatyk (Radowo Małe)
8.  Pomoc nauczyciela (Resko)
                                                   
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiatowe 
urzędy pracy właściwe ze względu na 
siedzibę pracodawcy o wolnych miej-
scach zatrudnienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego. Informując 
o wolnych miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wy-
magań dyskryminujących kandydatów 
ze względu na płeć, wiek, niepełno-
sprawność, rasę, pochodzenie etnicz-
ne, 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 obowią-
zany uzyskać od niej pisemne oświad-
czenie o pozostaniu lub nie pozostaniu 
w rejestrze bezrobotnych  poszukują-
cych pracy, a osoba podejmująca pracę 
jest obowiązana złożyć takie oświad-
czenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej



1527.06-30.06.2008 r. 

Lato bez siatkówki plażowej
Gmina odebrała dzierżawcy miejskie kąpielisko i zarządzanie plażą zaczę-

ła od likwidacji jedenj z atrakcji. W tym roku nie odbędzie się cykl turnie-
jów siatkówki plażowej. Powodem jest brak dotacji z gminnego budżetu.

Turnieje siatkówki plażowej na nowogardzkim kąpielisku odbywały się 
nieprzerwanie od 2004 roku. Liczba uczestników sięgała nawet ponad trzy-
dziestu zespołów. Startowali zawod-
nicy z Nowogardu i spoza miasta. 
Wydawało się, że cykl na stałe wpi-
sał się w wakacyjne atrakcje miasta. 
Niestety, turnieje siatkówki plażowej 
to już przeszłość. Przynajmniej w 
takiej formie jak znaliśmy to do tej 
pory. W tym roku z budżetu gminy 
na tan cel nie przeznaczono żadnych 
pieniędzy i cykl znika z kalendarza 
imprez. Jak powiedział nam pomy-
słodawca i współorganizator turnie-
jów Andrzej Nowak, w tym roku mi-
łośnicy plażowej odmiany siatkówki 
będą mogli tylko raz rywalizować 
podczas organizowanych przez nie-
go turniejów. W sobotę 12 lipca o 
godzinie 10.00 odbędzie się jedyny 
w tym roku turniej. 

Andrzej 
Garguliński

Sportowe 
współzawodnictwo 
nowogardzkich szkół 
- podsumowanie
Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimna-
zjum nr 3 zostały zwyciężcami spor-
towego współzawodnictwa szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
gminy Nowogard. 

Jak co roku tak i w roku szkolnym 
2007/2008 na terenie gminy roze-
granoszereg imprez sportowych 
wpisanych do kalendarza Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady. 
Stworzona przy okazji Regulamin 
Współzawodnictwa Sportowego 
Szkół Podstawowych i Gimna-
zjalnych Gminy Nowogard, który 
umożliwił wyłonienie najlepszej 
szkoły gminy Nowogard. Rywaliza-
cja odbywał się na poziomie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.  W 
tym roku szkolym były to sztafeto-
we i indywidualne biegi przełajowe, 
czwórbój i trójbój lekkoatletyczny, 
tenis stołowy, koszykówka, piłka 
ręczna, pika nożna i unihokej. 
Po zsumowaniu wszystkich punk-
tów okazłao się, ze wśród uczniów 
szkół podstawowych najlepiej wy-
padła re-rezentacja „Dwójki”, której 

opiekunami są Grzegorz Górczew-
ski i Jarosław Jesionka. Na drugimn 
miejscy upalsowała się Szkoła Pod-
stawowa nr 4 prowadzona przez 
Wiesława Buczyńskiego natomiast 
podium zamykali zawodnicy Szkoły 
Podstawowej nr 1 i jej opiekunowie 
Aleksandra Ziółkowska i Bogdan 
Wawryczuk. 
Wśród gimnazjów pierwsze miejsce 
przypadło w udziale Gimnazjum nr 
3, którego opiekunem jest Bogdan 
Sobolewski. Za nimi znaleźli się 
uczniowie Gimnazjum nr 1 i opie-
kunowie Janusz Raczyński, Maciej 
Krygier, Rafał Simiński oraz Gim-
nazjum nr 2 i opiekunowie Joanna 
Dzikowska, Artur Gnych, Jacek Ja-
ckowski. Zwyuciężców poszczegól-
nych klasyfikacji uhonorowano pu-
charami.
To nie koniec rywalizacji. Regula-
min Współzawodnictwa Sportowe-
go Szkół Gminy Nowogard będzie 
również obowiązywał w następnych 
latach, warto więc brać udział w ry-
walizacji.

Andrzej Garguliński

Amatorzy tenisa

Dariusz Ruciński (z lewej) zwycięzca turnieju Wojciech Kubicki (z prawej) - finalista

Mistrzostwa Taxi

Przyjeżdżają Mistrzowie 
Polski!
Tradycyjnie już Andrzej Szafran organizuje imprezę sportową pod nazwą 
Mistrzostwa Taxi. 

Oto ramowy program:
Piątek – 27 czerwca
Turniej bilarda w pubie Pasadena od godz. 9.00 – 23.00
Sobota – 28 czerwca
- 6.00 – 10. 00 – zawody wędkarskie – jezioro koło Neptuna,
- 9.00 – początek turnieju piłki nożnej seniorów – stadion
- 10.00 – początek turnieju piłki nożnej oldbojów – stadion
- 10.00 – turniej darta – Pasadena,
- 11.00 – turniej siatkówki plażowej w Wyszomierzu,
- 18.00 – zakończenie na kempingu Henryka Grygowskiego.
Impreza ma charakter ogólnopolski (a nie jak podaliśmy gminny). Przy-

jeżdżają Mistrzowie Polski w darcie i bilardzie oraz drużyna piłkarska, która 
wygrała Pomorską Ligę Oldbojów. 

Organizator zaprasza zawodników i kibiców.

W dniach 7 i 21 czerwca 2008 roku na korcie JRG Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowogardzie odbył się Amatorski Turniej Tenisa Ziem-
nego. W turnieju wzięło udział  siedmiu pasjonatów tego sportu. 
Organizatorem Turnieju było Stowarzyszenie Akademia Wspierania 
Inicjatyw Społecznych „AWIS”  przy wydatnej współpracy Z-cy Bur-
mistrza Nowogardu Pana Artura Danilewskiego. Ufundowano 2 pu-
chary za I i II miejsce. Zwycięzcą turnieju okazał się Dariusz Ruciński 
pokonując w finale Wojciecha Kubickiego. Wielkie podziękowania 
dla Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie Pana 
Bogusława Tunkiewicza oraz  pracowników JRG w Nowogardzie za 
udostępnienie kortu i wszelką pomoc w czasie trwania turnieju.
Pozostali uczestnicy turnieju: Łukasz Podemski, Jerzy Karczmarski, 
Sebastian Szamański, Mirosław Chmielnicki i Artur Danilewski

Inf.własna
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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•

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: 
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy magazynowej.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  Nowogard  

ZATRUDNI  
kierowcę z kat. C 

oraz pozwoleniem 
na przewóz rzeczy.

Oferty: kadry@hurtpol.pl
 lub do działu kadr: 

CV i list motywacyjny 
tel. 091 579 29 18
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czytaj na s. 2

czytaj na s. 3

REKLAMA

Niech się mury ...

Nowogard to wielki plac budowy. 
Aż trudno uwierzyć, że w okresie gdy 
powszechne jest narzekanie na niskie 
dochody i galopujące ceny rynek 
mieszkań ma się świetnie.(czytaj pod-
pis pod zdjęciem budynku na osiedlu 
Gryfitów – str.3). Budują indywidu-

alni własne domy,  buduje miasto 
(na foto budynek socjalny przy ul. 
Cmentarnej), budują prywatni in-
westorzy mieszkania na wynajem. 
Na zdjęciach nie pokazuję „pałaców” 
szanując prywatność. Mieszkanie to 
podstawa rodziny. I tak się składa, 

że ci, którzy otrzymują od gminy 
mieszkania socjalne w krótkim czasie 
przejawiają wielką inicjatywę i wy-
chodzi na to, że świetnie sobie radzą 
– Polak przecież potrafi!

Tekst i foto 
LMM

czytaj na s. 3

Nowogardzianie 
w drodze
do Azji

czytaj na s. 4

Wiejski
Festiwal
w Strzelewie

czytaj na s. 6,7



2 Nr 50 (1687)

KALENDARIUM
1 LIPCA
Imieniny: Aaron, Bogusław, 
Domicjan, Domicjana, Estera, 
Gaweł, Halina, Julian, Karoli-
na, Klarysa, Marcin, Marian, 
Namir, Otto, Otton, Szymon, 
Teobald i Teodoryk. 
• 1569 - zaprzysiężono unię 
polsko-litewską, powstała 
Rzeczpospolita Obojga Na-
rodów. Polska i Litwa stały 
się jednym państwem ze 
wspólnym sejmem i senatem 
• 1991 - rozwiązano Układ 
Warszawski..

2 LIPCA
Imieniny:  Bernardyn, Bogo-
dar, Bogudar, Bożdar, Bożydar, 
Eutyches, Eutychiusz, Jagoda, 
Martynian, Niegosława, Piotr, 
Switun i Urban.
• Polska - Święto Matki Boskiej 
Jagodnej 
• Światowy Dzień Dziennika-
rza Sportowego 
•1886 – objawienie w Przyłę-
kowie. 
• 1927 – w Wilnie Aleksander 
Kakowski koronował obraz 
Matki Boskiej Ostrobramskiej

3 LIPCA
Imieniny:  Anatol, Haralam-
pia, Heliodor, Jacek, Józef, 
Korneli, Leon, Leona, Longin, 
Longina, Miłosław, Mirosław, 
Racigniew, Radomir, Teodot, 
Tomasz, Tryfon i Tryfonia 
• 1924 - Reprezentacja Polski 
po raz pierwszy uczestniczyła 
w Igrzyskach Olimpijskich.
• 1961 - Urodził się 30-milio-
nowy obywatel Polski.

Kronika policyjna 

KONDOLENCJE

Koleżance 
Danucie 
Dolega 

z powodu 
śmierci brata 

wyrazy 
współczucia 

składają 
koleżanki i koledzy 

z pracy

Środa – 25.06.2008 r – Firma „Pol-
danor” zgłosiła kradzież … kukury-
dzy. W miejscowości Glicko nieznany 
dotychczas sprawca wykosił około 
75arów rosnącej kukurydzy, zapewne 
na paszę zieloną. Straty oszacowano 
na 6 tysięcy złotych. Ustalono jedy-
nie, że proceder trwał kilka dni.

Czwartek -26.06.2008 r. – Kierują-
cy samochodem marki Łada Arka-
diusz K. uderzył w drzewo odnosząc 
lekkie obrażenia. Ponieważ był pod 
wpływem alkoholu (1,7 promila) trafi 
pod Sąd Grodzki.

- w Nowogardzie zgłoszono kra-
dzież portfela z otwartego samo-
chodu. 

Zniknął dowód osobisty, prawo 
jazdy i 860 złotych.

- w Strzelewie zatrzymano rowe-
rzystę – Jerzy T. miał 1,5 promila.

 Piątek – 27.06.2008 r – w sklepie 
LiDL zatrzymano sprawcę kradzieży 
artykułów spożywczych wartych 

kilkanaście złotych. Ukarano go 
mandatem.

Sobota, 28.06.2008 r – mieszkan-
ka Nowogardu zgłosiła oszustwo . 
Firma Allegro przysłała jej używaną 
suknię.

Niedziela, 20.06.2008 r – za miej-
scowością Żabowo doszło do wypad-
ku drogowego. Kierująca samocho-
dem marki renault Scenic podjęła 
próbę wyprzedzania jednocześnie z 
jadącym przed nią pojazdem. Została 
więc „zepchnięta” z drogi i dacho-
wała. Kierująca i dwóch pasażerów 
trafiło do szpitala.

- Także w niedzielę do komisariatu 
przyjechał motorowerem Ireneusz P. 
Chciał dzielnicowemu zgłosić fakt 
pobicia go przez sąsiada. Okazało 
się, że jest pod wpływem alkoholu 
(1,96 promila). Zrobił więc donos 
na siebie…

LMM

Reporter przy 
tym był…

Widoczna na zdjęciu stłuczka nie 
została zgłoszona na policję. Sprawca 
sam siebie ukarał gdyż poniesie spore 
koszty naprawy. Samochód na którego 
najechał przed przejściem dla pieszych 
w rejonie ratusza nie ucierpiał… 
LMM

Spotkanie z marszałkiem 
Województwa 
Zachodniopomorskiego
XVII Sesja Rady Powiatu ( czwartek 26.06.2008r.) przejdzie do historii co 

najmniej z dwóch powodów. Pierwszy z nich, to ślubowanie nowej Radnej, 
która zastąpiła p. Artura Danilewskiego ( obecnego zastepcę Burmistrza No-
wogardu ). P. Anna Fedorczuk - Smolira po  ślubowaniu, złożyła akces do 
pracy w Komisji Spraw Społecznych. Jest Radną z list wyborczych Platformy 
Obywatelskiej. Drugim ważnym powodem była wizyta i wystąpienie Mar-
szałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejki. Mar-
szałek przedstawił etapy wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. W swym wystąpieniu wielokrotnie podkreślił rolę współpracy ze  
Starostmi, Burmistrzami i Wójtami z naszego regionu.

LMM

“Zamiana miejsc” były radny A.Danilewski gratuluje swojej 
następczyni  A. Fedorczuk-Smolirze 

Nowogardzianin 
wystartuje 
w Mistrzostwach 
Europy

30 czerwca w poniedziałek Naro-
dowa Kadra Kolarzy wyleciała do 
Włoch na Mistrzostwa Europy Junio-
rów w kolarstwie szosowym. Wśród 8 
osobowej ekipy znalazł się zawodnik 
LUKS Panorama-Chrabąszcze No-
wogard Artur Komisarek. Mistrzo-
stwa Europy zostaną rozegrane w 2 
konkurencjach : jazda indywidualna 
na czas 4 lipca i wyścig ze startu 
wspólnego 6 lipca w którym pojedzie 
jako reprezentant naszego kraju Ar-
tur Komisarek. Artur jest pierwszym 
zawodnikiem Chrabąszczy Nowogard 
który dostąpił tego zaszczytu - powie-
dział Henryk Sawicki prezes klubu. 
Przez ostatnie 2 lata bardzo ciężko 
pracował na swoje wyniki. Wygrał 
wiele wyścigów w kraju i za granicą 
- dodaje prezes. Na pytanie na które 
miejsce liczy we Włoszech Artur 
odpowiedział : Jestem sprinterem ale 
potrafię także być aktywny na trasie. 
Jeżeli do mety przyjadę w czołówce 
będę szukał swojej szansy na finiszu. 
Nie ukrywam że udany występ w ME 
mógłby pomóc mi w przyszłości zna-
leźć dobrą grupę. Moim marzeniem 
jest start w Giro d’Italia i Tour de 
France. Życzymy spełnienia marzeń 
i trzymamy kciuki.

LMM
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REKLAMAREKLAMA

Niech się mury pną do góry…

Ludzie mają pieniądze. W budowanym właśnie bloku metr kwadratowy 
kosztuje 3000  zł (pełne wykończenie), lub 2800 zł (do wykończenia indywi-
dualnego). Wszystkie mieszkania już wykupione. Dla mnie problemem jest 
biurokracja. Załatwienie wszystkich spraw związanych z nabyciem gruntu pod 
budowę ślimaczy się ponad 8 miesięcy – mówi prezes Marian Jeż. 

Ul. 700-lecia  - przed torami. Za ogrodzeniem  mury pną się do góry – prob-
lemy między inwestorem, a sąsiadem czyli SM Gardno załatwione – garaży nie 
będzie. Będzie wspólne podwórko pełne zieleni. Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
mieszkania na wynajem budować. 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia po nowemu
Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

informuje, że od 10 lipca br. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wnio-
sków o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2008/2009. 
Wnioski wydawane i przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 7.30 do 15.30 w pokojach nr 8 i 9.
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 2007 rok
- akt urodzenia dziecka oraz kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy 

(w przypadku starania się po raz pierwszy w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej o przyznanie świadczeń rodzinnych)
- w zależności od rodzaju dodatku do zasiłku rodzinnego, o który będzie się 

ubiegała strona dodatkowe dokumenty zostaną wymienione w ulotce infor-
macyjnej 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 mie-

siąc 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 uzyskane-

go z hektara przeliczeniowego za rok 2007 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 wypłacania 

świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym 2008/2009 udostęp-
nione są numery telefonów (czynne w godzinach pracy Ośrodka Pomocy 
Społecznej) :
Zasiłki rodzinne: 39-20-200 oraz 39-25-268. 

 Drużyna marzeń na Euro 2008.

Konkurs „Pomorzanina” 
rozstrzygnięty

Prezentujemy wyniki konkursu 
plastycznego „Moja drużyna marzeń 
na EURO 2008”, który organizował 
„Pomorzanin” oraz Urząd Miasta w 
Nowogardzie. Po gorącej dyskusji 
komisja konkursowa w składzie: 
Anna Kwiecień, Piotr Brodzki i 
Marcin Skórniewski zadecydowała: 
W kategorii klas 1-3 zwyciężył Piotr 
Marcinkowski, drugie 
miejsce przypadło Pio-
trowi Kufcie, na trze-
cim miejscu znalazła się 
Magdalena Grudzień. 
W kategorii klas 4-6 zwy-
ciężył Konrad Sidor dru-
gie miejsce przypadło 
Sylwi Langer, na trzecim 
miejscu znalazła się Ju-
styna Kruczewska.

Serdecznie dziękuje-
my za udział wszystkim 
uczestnikom oraz rodzi-
com, opiekunom i dyrek-
torom szkół. Dziękujemy 

również sponsorom, którymi byli 
Beata i Piotr Brodzcy, Małgorzata 
Kubicka, Artur Danielewski i Israeli 
Krav Maga Association za ufundo-
wanie nagród.

Organizatorzy.
PS. Nagrodzone prace będzie moż-

na oglądać na stronie internetowej 
UM Nowogard.
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„Bezpieczne Wakacje 2008”

Czysto, zdrowo, bezpiecznie,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie uprzejmie in-

formuje,  iż w ramach trwającej ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Waka-
cje 2008” prowadzone są kontrole i stały monitoring stanu bezpieczeństwa 
przeciwepidemicznego obszarów i miejsc wypoczynku letniego na terenie 
Powiatu Goleniowskiego.
Wykonano dwukrotne badania wody z kąpielisk przed rozpoczęciem sezonu 

turystycznego, jakość wody w kąpieliskach: Nowogard, Maszewo, Lubczyna, 
Stepnica, Przybiernów i Czarnocin odpowiada wymaganiom obowiązują-
cego rozporządzenia. Plaże przygotowane są do sezonu. Kontrolowana jest 
również zgodnie z harmonogramem jakość wody w basenach. Prowadzony 
jest bieżący nadzór nad stanem sanitarnym obiektów wczasowo-turystycz-
nych, tras i miejscowości turystycznych. Wynik kontroli jest pozytywny.
Wykonana została decyzja w zakresie poprawy stanu sanitarno-techniczne-

go pomieszczeń Dworca PKP w Goleniowie – odnowiono ściany, wymiany 
drzwi. Decyzje wydane na Stacje PKP w Nowogardzie oraz w Kliniskach i 
Rurce w trakcie realizacji.
W zakresie Higieny Żywienia obiekty zlokalizowane w miejscowościach wy-

poczynkowych oraz przy trasach turystycznych pod względem technicznym 
przygotowane są prawidłowo. Bieżący stan sanitarno-higieniczny utrzymany 
jest na dobrym poziomie . Zakłady posiadają wdrożone i stosowane zarów-
no procedury i instrukcje z zakresu GHP/GMP jak również system HACCP. 
Podczas kontroli przed rozpoczęciem sezonu nałożono 1 mandat karny na 
sumę 50 zł , nie prowadzono innego postępowania karnego.
Do Inspekcji zgłoszono 5 placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Wszystkie uzyskały opinię pozytywną na organizowanie wypoczynku. Są to 
obiekty  w miejscowościach: Czarnocin, Nowogard, Przybiernów. Główne 
formy wypoczynku to kolonie i obozy sportowe. Planowana liczba uczest-
ników wypoczynku ok. 1000 os. Kontrolowane będą formy wypoczynku or-
ganizowane na bazie obiektów działających całorocznie jak świetlice, domy 
kultury i szkoły.
Podczas kontroli prowadzimy szeroką działalność informacyjno-edukacyj-

ną oraz profilaktyczną na rzecz bezpiecznego wypoczynku m.in. skierowaną 
na zapobieganie chorobom zakaźnym ( HIV/AIDS, meningokoki, salmo-
nella, shigella), pierwszą pomoc w wypadku ukąszenia przez żmije, choroby 
przenoszone przez kleszcze, zapobieganie wściekliźnie.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszej strony in-

ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bipgoleniow.wsse.
szczecin.pl .
Kontakt telefoniczny: (091) 418 23 22
Nr  tel. Alarmowych + 48 0694 493 764 ; 
+ 48 662 623 862 ;  + 48 694 625 177 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Goleniowie 

lek. med. Bożena Ewa Marcinkowska.

Zastopować świat
 Nowogardzka wyprawa autostopowa pamięci Kingi Choszcz.

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, 
czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. 

Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. 
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.                                                                                           

                                      Mark Twain 
Maciej Tumulec i Paweł Ceranka znowu wyruszają w świat. Oczywiście 

autostopem! Tym razem do Azji, by „dotknąć i zobaczyć” Turkmenistan 
i Uzbekistan i trochę dłużej pobyć w Iranie. Swoje przemyślenia prezen-
tuje Maciej Tumulec na stronie internetowej „Zastopować świat”. Poniż-
szy tekst i masę zdjęć znajdziecie Państwo właśnie na tej stronie.                                

LMM
Turkmenistan - idea wyprawy                                                                                             

Na pomysł odwiedzenia Turkme-
nistanu i Uzbekistanu wpadłem zu-
pełnym przypadkiem. Przeglądając 
atlas świata po naszej wyprawie do 
Gruzji, Armenii i Iranu zacząłem 
coraz intensywniej zastanawiać się 
nad krajami Azji Centralnej i uświa-
domiłem sobie, ze nie wiem o nich 
kompletnie nic... Szukając głębiej 
w pamięci przypomniało mi się 
„Imperium” Kapuścińskiego i Jego 
wspaniałe opisy tych krajów. Wróci-
łem do „Imperium”. Zafascynowało 
mnie... Zresztą nie po raz pierwszy. 
Czasem mam wra-
żenie, że mentalnie 
jesteśmy podobni. 
Moim źródłem 
inspiracji, tak jak 
i Jego stały się po-
dróże. pewna ko-
palnia poznania. 
Opisy turkmeń-
skiej kultury i uz-
beckiej Samarkan-
dy nie dawały o 
sobie zapomnieć, 
zupełnie jak rok 
wcześniej Gruzja.
 Paweł i tym ra-

zem nie miał momentu zawahania, 
no to stary jedziemy. usłyszałem. Na 
początku bez konkretów, wiedzie-
liśmy tylko, że chcem dojechać do 
Turkmenii i pobyć w Iranie znacznie 
dłużej niż przed rokiem. W listo-
padzie wpadła mi w ręce książka... 
Autorka . Kinga Choszcz. Tytuł 
„Prowadził nas los” - opis pięciolet-
niej podróży autostopem dookoła 
świata. Wydawałoby się, że prowa-
dzenie dziennika w podróży to nic 
wielkiego, proste opisywanie ciągu 
zdarzeń, przygód i spostrzeżeń. Nie 
w tym przypadku! Kinga Freespirit 
uwalnia nasze dusze, zmusza do my-
ślenia kategoriami marzeń... zatopi-
liśmy się dzięki niej i w swoje marze-
nia. Zrozumieliśmy, że podążanie za 
nimi jest czymś więcej niż tylko chę-
cią zobaczenia świata.
Choć Ryszard Kapuściński po-

wtarzał, że „nie ogarnia świata” to 
podróżował, żeby uszczknąć tyle ile 
się dało i zrozumieć tyle ile był w 
stanie. Kinga z kolei podążała za ma-
rzeniami, za szczęściem, które od-
nalazła ostatecznie w Afryce. Obo-
je stali się naszą inspiracją... Kinga 
odeszła - zmarła w Ghanie na ma-
larię mózgową. Napisałem, że Kinga 
odeszła ? Nieprawda! Żyje i wciąż 
inspiruje. Tak jak i ona jedziemy re-
alizować swoje marzenia, jedziemy 
stopem, bo to kochamy, ale jedzie-
my także po to by pamięć o Kindze 
Freespirit i Kindze Malaice trwała. 

Wyruszamy z naszego 
rodzinnego miasta, z  
Nowogardu - pięknej 
mieścinki w połowie 
drogi miedzy Szczeci-
nem a Kołobrzegiem, 
by także o nim wie-
dziano i pamiętano…                                                                                          

Plan wyprawy
Plan? Sami zastana-

wiamy się czy to dobre 
słowo... Później i tak 
wszystko wychodzi 
inaczej, ale zauważcie, 
że w przypadku podró-

ży nie mówimy, że plan „szlag trafił”. 
Planowanie zostawiamy więc pla-
nistom i sztabowcom i od tej pory 
zaczynamy mówić o marzeniach... 
Dlatego... chcielibyśmy być na We-
grzech, bo zawsze je ignorowaliśmy, 
chcielibyśmy być w Srebrenicy, bo 
chcemy zrozumieć zło tego świa-
ta, chcielibyśmy wejść na Ararat bo 
był tam Noe, chcielibyśmy zdobyć 
w Teheranie wizy do Turkmenii, bo 
jest to wyczyn niezwykły, chcieliby-
śmy stanąć nad gazowym kraterem 
Dervaza na pustyni Kara- Kum, bo 
zobaczyliśmy jego fotkę w kalenda-
rzu Carlsberga, i wreszcie chcieli-
byśmy szczęśliwie wrócić do domu, 
bo tak trzeba. Lecz to wszystko, o 
czym piszemy, że chcielibyśmy nie 
ma większego znaczenia, gdyż i tak 
wiemy, że będzie prowadził nas los. 
Ot cały plan! 

Plac zabaw 
w Krasnołęce     
W miejscowości Krasnołęka trwają prace przygotowawcze pod pla-

nowaną budowę placu zabaw dla dzieci. Dzięki inicjatywie Sołtysa wsi 
Krasnołęka oraz mieszkańców, został przygotowany teren pod budowę 
przyszłego placu zabaw. Prace zostały wykonane w całości przez miesz-
kańców wsi, którzy własnym sprzętem wyrównali i wyczyścili teren. 
Zadanie jest fragmentem zaplanowanego przez Gminę Nowogard pro-
jektu związanego z budową placów zabaw na wsiach, który ma na celu 
zadbanie o lepsze bezpieczeństwo i rozwój najmłodszych mieszkańców 
Gminy Nowogard oraz wiąże się bezpośrednio z opracowanymi Planami 
Odnowy Miejscowości, a w szczególności z poprawą estetyki wsi na terenie 
Gminy Nowogard.                                                                                                                

LMM
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W obiektywie  Jana Korneluka - Drugie spotkanie
z kpt. Ż.W. Andrzejem Soysalem

W tę kupalną dziwną noc...

Rozmowa z Anetą Drążewską – ani-
matorką Nowogardzkiego Domu Kul-
tury
Nauczycielka w Szkole Podstawowej 

nr 3 oraz instruktor teatralny NDK. 
Studia w zakresie nauczania zinte-
growanego i bibliotekoznawstwa. Od 
dzieciństwa pasjonuje się teatrem, a 
od 1999 r. z powodzeniem reżyseruje 
widowiska i spektakle teatralne, które 
mieszkańcy Nowogardu mieli okazje 
oglądać na różnego rodzaju impre-
zach organizowanych przez Dom 
Kultury. 
Przeddzień Noc Świętojańskiej. 

Chłodny wieczór czerwcowy. Około 
godziny 21-ej na plaży miejskiej poja-

wia się barwny korowód prowadzony 
przez zespół „Wesoła Ferajna”, w stro-
jach zdominowanych przez czerwony, 
czarny i biały kolor. Tuż za nimi ubra-
na w białe giezła „pogańska grupa” z 
trzema kapłankami w biało-czerwo-
nych szatach na czele – to uczestnicy 
zespołu teatralnego i tanecznego z 
NDK. Za chwilę odczyniać będą sło-
wiański obrzęd Nocy Kupały. Zimny, 
porywisty wiatr od jeziora nie odstra-
szał widzów, którzy zdecydowali się 
obejrzeć to oryginalne widowisko. 
Skąd pomysł na próbę rekonstruk-

cji prasłowiańskiego obrzędu, o któ-
rym tak naprawdę niewiele wiemy 
jak w istocie wyglądał?

Zawsze pociągały mnie stare zwy-
czaje i obrzędy staropolskie. Przy 
lekturze „Starej baśni” zafascyno-
wał mnie opis Nocy Kupały do tego 
stopnia, że zawsze chciałam go zre-
alizować. Przy tej, dziewiątej już z 
kolei inscenizacji, wykorzystałam 
materiały opublikowane w starej 
edycji biuletynu „Teatru ludowego”. 
Pierwsza część oparta była na po-
gańskich wierzeniach i obrzędach 
z rytualnymi zwyczajami przy og-
nisku i z tradycyjnym puszczaniem 
wianków na wodę. Druga to ogólnie 
przyjęta wersja Nocy świętojańskiej 
urozmaicona piosenkami i tańcami 
ludowymi. Jak panu wiadomo, kie-
dy pojawiło się chrześcijaństwo, za-
kazano tych obrzędów, ale ludzie i 
tak spotykali się na polanach i dalej 
kultywowali zwyczaje ojców i dzia-
dów. Kościół doszedł do wniosku, 
żeby przejąć tą tradycję i nazwać ją 
Nocą św. Jana. Stąd podział na dwie 
części.
Czy mogłaby pani, króciutko, zob-

razować ten spektakl w plenerze?
To noc czarów i dziwów, pokazanie 

tych starych obrzędów, które nie są 
znane, jak np. palenie „żywii”. Jest to 
rodzaj kukły podobnej do Marzan-
ny, symbolizuje złego ducha zbóż i 
jak się ją spali, to nie będzie chwa-
stów w uprawach. Najważniejsze 

elementy spektaklu to: zamawiane 
wilka, modlitwy do Ognia, modli-
twy do Słońca i Wody, żeby się było 
zdrowym. W czasach pogańskich 
było wielu bożków, do których się 
modlono, składano ofiary, żeby da-
rzyło się w gospodarstwie. 
Podobno owacyjnie przyjęto Was 

w Myśliborzu z okazji Międzynaro-
dowych Mistrzostw Motoro-wod-
nych i wcześniejszej Nocy Święto-
jańskiej w dniu 21 czerwca br. 
Tam rzeczywiście odbiór był  nie-

samowity. Ludzie śpiewali wszystkie 
znane piosenki ludowe razem z dzie-
ciakami. Mimo późnej pory (godz. 
23) efekt wizualny był  wspaniały, 
bo widać było tylko to, co działo się 
na plenerowej scenie i nawet sam 
burmistrz oglądał nasze widowisko 
z wielkim zainteresowaniem od po-
czątku do końca. W przyszłym roku 
chciałabym świętojańską imprezę 
w Nowogardzie przenieść także na 
późniejszą porę, okrasić dobrym ze-
społem folklorystycznym, połączyć 
z zabawą na „dechach” dla miesz-
kańców.
Życzę pani samych dobrych po-

mysłów, udanych realizacji i dzię-
kuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Marian Andrzej Frydryk
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Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie 
Na tegoroczny Wiejski Festiwal Sztuki do Strzelewa przyjadą zespoły 

z Warszawy, Węgier i Gruzji oraz busker Oskar sztukmistrz z odległej 
Australii. Z sentymentu do Strzelewa zawita do nas w gości część zespo-
łu Stelli Polaris z Norwegii. 

Festiwal nieoficjalnie rozpocznie się w sobotę 5 lipca z zadęciem i praw-
dziwą, wiejską zabawą na wolnym powietrzu. Ale przed zabawą przez cały 
dzień w Strzelewie odbywać się będą gry, konkursy i zawody sportowe dla 
dorosłych i młodzieży. Loteria fantowa będzie czynna od godzin popołu-
dniowych do wyczerpania losów. Nie zabraknie atrakcyjnych nagród i nie-
spodzianek. Przypomnę tylko, że w roku ubiegłym dla tych, którzy przyszli 
na loterię w dwie godziny od jej rozpoczęcia zabrakło losów. 

Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu planujemy w niedzielę 6 lipca. Pozostała jego 
część; warsztatów teatralnych, muzycznych, plastycznych, rzeźby i innych dzia-
łań związanych z Wiejskim Festiwalem Sztuki w Strzelewie będzie realizowana 
w ramach projektu ekologicznego „Wieś sielska, anielska – Ekowieś(ć)”. 

6 lipca 
Na godzinę 17.00 planowany jest przyjazd artystów ze Szczecińskiego Festi-

walu Artystów Ulicy, który organizuje Teatr Kana ze Szczecina. 
Tego dnia będziemy gościć muzyków z Węgier „Buda Folk Band” z samego 

serca najbardziej etnicznego regionu Węgier Transylwanii. 
Wystąpią też muzycy z Gruzji „The Shin EgAri” Zespół ten zagra w Pol-

sce po raz pierwszy. Nazwa zespołu oznacza w języku gruzińskim drogę do 
domu. Gruzini są niezwykle ciekawi polskiej wsi, dlatego w Strzelewie po-
stanowili zostać kilka dni dłużej. 

Do Strzelewa z niedzielnym koncertem zawitają też „Kochankowie Gwiezd-
nych Przestrzeni” z Warszawy oraz tradycyjnie „Dikanda”, która obecnie 
robi trasę koncertową w Niemczech, ale zapowiedzieli, że do północy zdążą 
na wolną scenę. 
Tegoroczna Msza św., którą odprawi ks. Krzysztof Socha odbędzie się o 

godz. 10.30 w kościele pw. św. Sylwestra w Strzelewie w intencji występują-
cych artystów i gości Festiwalu. 
Wspólnie zbudujemy „strzelewski 100 metrowy stoł” zastawimy go jadłem; 

chlebem, smalcem ze skwarkami, ogórkiem malosolnym i będziemy często-
wać tym gości, którzy przyjadą do Strzelewa na nasz Festiwal. 
W czasie trwania sobotniej zabawy i niedzielnych koncertów nie zabraknie 

bufetu z dobrym, wiejskim jedzeniem. 

Strzelewo jest też obecne, jako współorganizator IX Międzynarodowego Fe-
stiwalu Artystów Ulicy w Szczecinie. Tak o nas mówią Organizatorzy FAU 
w swoim folderze. 

Tam się wraca 
„Strzelewo jest jednym z tych miejsc, w których czas się zapętla. Trudno jest poli-

czyć wszystkie koncerty, spektakle, warsztaty, spotkania, nocne śpiewy, przegadane 
na ważne tematy ogniska, świąteczne kolędowania, które zdarzyły się tam w sposób 
zupełnie niezwykły. Wszystko za sprawa dwójki ludzi: Kasi i Zygmunta Heland, 
którzy podjęli decyzję, że właśnie w Strzelewie będą mieli swój dom, że to jest ich 
wybór na życie. I którzy tym miejscem zarazili wielu ludzi. Tworząc pierwsze edy-
cje Wiejskiego Festiwalu Sztuki – we własnej stodole, na prywatnej łące – sprawili, 
że Strzelewo stało się przestrzenią, do której się wraca. Artyści zapraszają kolejnych 
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artystów, wszyscy, którzy tam dotrą, spotykają się we wspólnym graniu, w muzyce, 
tańcu, czasem w ciszy. Od kilku lat, niemalże na stałe, gości tam Teatr Brama. Już 
trzeci rok z rzędu Festiwal Artystów Ulicy przenosi się ze Szczecina do Strzelewa. 

Zapraszamy do Strzelewa zabawa wiejska w sobotę w niedzielę poprawiny 
i występy zagranicznych artystów. I jak to zwykle bywa poprawiny bywają 
lepsze od wesela. 

ORGANIZATORZY: 
Zygmunt i Kasia Heland - Ośrodek Poszukiwań Twórczych w Strze-

lewie, Daniel Jacewicz z Przyjaciółmi - Teatr Brama 
WSPÓŁORGANIZATORZY: Darek Mikuła, Rafał Foremski  

- Teatr Kana, Jolanta Bednarek z Radą Sołecką Wsi Strzelewo

THE SHIN/EGARI 

(GRUZJA)
Zespół The Shin/EgAri powstał w 1998 roku w Niemczech, gdzie część 

członków zespołu w owym czasie mieszkała. W swoim kraju - Gruzji są 
uważani za najlepszych muzyków i kompozytorów. The Shin/EgAri zwany 
„teatrem instrumentalnym” jest dźwiękowym spotkaniem ze światem. Po-
lifoniczny i wirtuozerski styl gruziński styka się z jazzem, funky, flamenco, 
Ravelem i Shakti. Ich muzyka jest wyrafinowana, zaskakująca, humorystycz-
na i zawsze niezwykle ożywiająca. Muzyczne dialogi The Shin/EgAri nie 
znają granic, a za każdym razem brzmią zupełnie inaczej. Muzycy tworzyli 
już dla teatru, filmu, telewizji i radia w rodzinnej Gruzji, jak i na całym świe-
cie. Współpracowali z wieloma muzykami o światowej sławie. Koncertują na 
wielu festiwalach, a w tym roku po raz pierwszy wystąpią w Polsce. Oprócz 
muzyków na scenie zobaczymy także śpiewaków i tancerzy tradycyjnych. 
The Shin/EgAri to niekonwencjonalne połączenie elementów archaicznych 
i nowoczesnych, kaukaskich instrumentów, gruzińskich harmonii i brzmień 
jazzowych. To dialog pomiędzy Wschodem i Zachodem, starym i nowym, 
„nami” i „nimi” – dialog, który istnieje w gruzińskiej kulturze od wieków. 
www.theshin-music.com

TOM „OSKAR” GREDER 
(AUSTRALIA) 
– „ALL ABOARD”
Tom Greder ukończył prestiżową szkołę cyrkową w Londynie. Od 18 lat 

kontynuuje swoją artystyczną podróż po świecie, konfrontując swoją twór-
czość i umiejętności z najbardziej wymagającą, bo nieprzewidywalną pub-
licznością ulicy. Wystąpił już w ponad 30 krajach jako solista oraz w du-
ecie klaunów „Oskar  & Strudel”. Jego unikalny styl i charyzma sceniczna 
sprawiają, że wszędzie spotyka się z żywiołowym przyjęciem. Bardzo często 
improwizuje, zapraszając widzów do współtworzenia spektakli, z mistrzow-
skim refleksem reagując na niespodziewane zdarzenia, rozbawiając i wcią-
gając w działanie przypadkowych przechodniów.
Spektakl „All Aboard” czerpie inspirację z wielu lat spędzonych w nie-

ustannej podróży i skupia się na zainteresowaniu komedią interaktywną i 
teatrem fizycznym. Od 2004 roku prezentowany był w wielu krajach Europy 
i w Australii.  Wspólnie z Oskarem podążamy za zabawkową lokomotywą, 
która rozpędzając się coraz bardziej, zabiera publiczność w poetycką i za-
bawną podróż w nieznane. To piękna i głęboka  parodia ludzkiej kondycji, 
która ujawnia cały cykl życia i śmierci, mądrości i ignorancji, śmiechu i łez. 
„All Aboard” rysuje subtelną komiczną paralelę pomiędzy radością i rozpa-
czą kolejowych podróży…
www.tomoskar.com

BUDA FOLK BAND (WĘGRY)
Buda Folk Band powstał w 2000 roku. Jego członkowie zaczęli wspólnie 

grać jeszcze w szkole muzycznej, gdzie ich nauczycielami byli między innymi 
członkowie Muzsikas Ensamble tacy jak Sándor Csoóri i Péter Éri – wirtuozi 
o światowej sławie. Od początku nauczyciele mówili im, że tradycyjnej mu-
zyki węgierskiej trzeba uczyć się z pierwszej ręki. Słowa te stały się inspiracją 
do podjęcia przez zespół podróży w regiony zwane „historycznymi Węgra-
mi” (w których zawiera się m.in. Transylwania oraz inne tereny, znajdujące 
się obecnie poza granicami kraju). Odnaleźli tam źródła własnej kultury, a 
także muzyków, którzy stali się ich mistrzami, takich jak skrzypek Sándor 
Fodor ‘Neti’ z Kalotaszeg czy muzycy z wioski Magyarpalatka w Transylwa-
nii. Te podróże, doświadczenia i umiejętności stały się podstawą własnych 
poszukiwań twórców Buda Folk Band. Ich repertuar zawiera utwory z Kalo-
taszeg, Szatmár, Szék, Magyarpalatka, Vajdaszentivány, Bonchida. 
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OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

SALE DO WYNAJĘCIA
na wesela 

i inne imprezy 
ul. Leśna 1 

(osiedle” Bema”) tel. 889 432 517. 

Firma Norpol sp. z o.o. w Łozienicy 
odda nieodpłatnie ziemię 
po budowie na następnych warunkach:

- załadunek zapewnia firma,
- transport w zakresie odbiorcy.

Odbiór należy uzgodnić wcześniej tel. kom. 500-042-518

Firma Norpol zajmuje się obróbką skór z norek. 
Nasza Firma poszukuje pracownika 

do działu administracji na stanowisko:
referent ds. produkcji i ochrony środowiska

Od kandydatów oczekujemy:
* wykształcenie - minimum średnie,
* doświadczenie - mile widziane na 
podobnym stanowisku,
* j. angielski  - w stopniu komuni-
katywnym,
* odpowiedzialności,
* dokładności,
* dobrej organizacji pracy.

Pracodawca oferuje:
* dobre warunki pracy,
* możliwość rozwoju zawodowego i 
osobistego,

Zakres obowiązków:
* prowadzenie ewidencji produkcji,
* ewidencja gospodarki materiało-
wej i odpadowej,
* prowadzenie dokumentacji ochro-
ny środowiska.

Prosimy o składanie CV do dnia 18.07.2008 na adres:
Firma Norpol
72-100 Goleniów
Żdzary 1
lub na adres email: futrex@poczta.onet.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie /091/ 418-05-46 lub 
/091/418-05-47

UWAGA ABSOLWENCI NOWOGARDZKICH SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH – ROK UKOŃCZENIA 1968.

Zapraszamy na spotkanie wspominkowe 
8 sierpnia 2008 r. godz. 17.00, 

kamping „U Henia”. Szczegóły (numer konta) pod numerami telefonów: 
607 286 217, 693 685 144, 510 244 072.

REKLAMA

Dyrektor NDK 
oddala zarzuty 
W odpowiedzi na list, który ukazał się 27.06.2008 r. w „Dzienniku Nowo-

gardzkim” nr 49 uprzejmie informuję, że jak zawsze zapraszam Państwa ser-
decznie do wspólnego dialogu we wszystkich kwestiach związanych z dzia-
łalnością Nowogardzkiego Domu Kultury. Jestem do Państwa dyspozycji, 
a przekazane mi osobiście rady i sugestie staram się wdrażać w życie i w 
działalność tej instytucji, na tyle, na ile jest to możliwe i zgodne z prawem. 
Zapewniam Państwa tym samym, że pośrednictwo prasy nie jest tu absolut-
nie potrzebne. 
Nawiązując jednak do artykułu wyjaśniam, iż nikt z rodziców nie rozma-

wiał ze mną nt. wyjazdu dzieci do Wałcza. Dzień przed planowanym wyjaz-
dem zadzwonili do mnie uczestnicy zespołu, z prośbą o wyrażenie zgody na 
ten wyjazd pod opieką swoich rodziców, ponieważ pani instruktor jest na 
zwolnieniu lekarskim. Wyraziłam na to zgodę pod warunkiem, że rodzice 
spełnią wszystkie wymogi, które obowiązują podczas grupowych wyjazdów 
młodzieży. W tym przypadku chodziło o napisanie przez rodziców oświad-
czeń, w których wyraziliby zgodę  na wyjazd swoich dzieci z rodzicami w 
roli opiekunów. 
Natomiast, co do osoby Pani Ewy, to nie jest ona ani pracownikiem NDK, 

ani rodzicem, a tylko uczestniczką zespołu. Nawet gdybym wiedziała o ta-
kiej propozycji opieki nad dziećmi podczas wyjazdu, to na pewno nie zgo-
dziłabym się, ponieważ wiem jaka ciąży na mnie jako dyrektorze placówki 
kulturalno-oświatowej odpowiedzialność podczas zbiorowych wyjazdów 
dzieci i młodzieży oraz kto może taką opiekę sprawować. Co zaś dotyczy 
innych kwestii zawartych w tym liście to nie będę się wypowiadała bo są one 
nieprawdziwe , niesprawiedliwe i dalece krzywdzące.

Z poważaniem:
Mirosława Przybyłek

Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury

W kinie „Orzeł”
 
MARTWA RZEKA
Produkcja australijska 
thriller psychologiczny 
- 88 min, bilet - 12 zł 
dozw.od  15 lat

04.07.2008 godz. 19.00
05.07.2008 godz. 19.00
06.07.2008 godz. 19.00
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia mieszkanie 4 poko-

jowe. 508 309 980.
• Do wynajęcia dwa garaże, po-

wierzchnia 2 x 20 m kw, obiekt 
dozorowany, Nowogard ul. Nadto-
rowa 12. Tel. 693 344 802.

• Sprzedam garaż blaszany 3x6 m. 
Tel. 091 39 501 07, 0505 903 274, 
507 467 091.

• Sprzedam dom jednorodzinny o 
pow. 238 m kw na działce 6 aro-
wej, podpiwniczony, z użytko-
wym poddaszem, dwupoziomo-
wy, podwórko, pomieszczenie 
gospodarcze, piękna wiata na 
dwa samochody, wysoki standard 
i funkcjonalność, Nowogard. Tel. 
609 307 327.

•  Kupię domek w Nowo-
gardzie tel. 781 428 883 w godz. 
17.00-20.00.

• Sprzedam kawalerkę na ul. War-
szawskiej, 24 m kw. Tel. 091 39 
23 259 lub 514 451 525.

• Poszukuję pomieszczenia do wy-
najęcia pod działalność handlową. 
508 170 846.

• Poszukuję kawalerki lub 2 poko-
jowego mieszkania do wynajęcia. 
516 310 809.

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze 3 
pokoje, 69 m kw. Tel. 501 432 382.

• Sprzedam mieszkanie na wsi. Tel. 
091 39 20 052.

• Pilnie sprzedam kawalerkę do ka-
pitalnego remontu w starym bu-
downictwie. Tel. 609 463 904 po 
18.00.

• Sprzedam działkę 30 arów 17 zł/ m 
kw, media obok działki. Tel. 0697 
158 327.

• Sprzedam 3,23 ha ziemi, miejsco-
wość Błotno. Tel. 091 818 26 60, 
500 188 931.

• PILNIE sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe, ok. 42 m kw, I piętro w 
bloku, ładna i cicha okolica. Tel. 
667 320 050.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
42 m kw, centrum, I piętro. 603 11 
82 86.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 
parter, ogrzewanie gazowe. Tel. 66 
99 63 482.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam alufelgi 15” z oponami 
letnimi fulda 205 55 R 15 w bdb 
stanie do mercedesa E - klasse, W 
- 124, 190, cena 650 zł komplet, tel: 
0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, 
rok. prod. 12.2004, model 2005, 
przebieg 98000km, bezwypadko-
wy, garażowany, książka serwiso-
wa, zadbany, nie wymaga żadnego 
wkładu finansowego. Nowe tarcze 

i klocki hamulcowe przód i tył, 
wymieniony kompletny rozrząd, 
olej, filtry (kabinowy, oleju powie-
trza), płyn hamulcowy i chłodni-
czy, przegląd klimatyzacji, alufelgi 
16” + nowe opony letnie,. Cena 49 
800 zł do uzgodnienia, tel: 0605 
522 340.

•  Sprzedam skuter JAMA-
HA NEOS, 2000 r., cena 2400 zł do 
uzgodnienia tel. 0605 302 155.

• Kupię opony używane letnie 
195x65-70, 14 cali. 508 170 846.

• Sprzedam Peugeot 307, 2 l 
HDI, diesel, kombi, 2002 r. Tel. 
696 845 758.

• Zamienię motor WSK na Simsona. 
Tel. 091 39 501 40.

• Sprzedam BMW 316i, 1991 r., stan 
bardzo dobry. Tel. 091 39 21 242.

• Sprzedam Opel Corsa 1,0, 12 V, 
1997 r. oraz Volkswagen Golf III, 
1,9 TDI, 1995 r. Tel. 603 038 944.

• Sprzedam Volkswagen Passat 2003 
r., klimatyzacja, nawigacja, skóra, 
cena 34 tys. zł do negocjacji. Tel. 
603 198 104.

ROLNICTWO  .
• Koszenie łąk. 508 50 36 50.
• Sprzedam prosięta. 091 39 17 909.
• Sprzedam 2 krowy mięsne z ciela-

kami i 1 mleczną na ocieleniu; do-
jarkę. Tel. 665 779 618.

• Sprzedam kombajn ziemniaczany, 
Karsk 8. Tel. 091 39 22 997.

• Sprzedam tanio części do ciągnika 
MTZ-82 oryginalne. Tel. 783 83 80 
82.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 
14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Wykonam roboty mini koparką: 
wykop pod fundamenty, kable, itp. 
Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 079 
02 43 575.

• KLIMATYZACJA – montaż, ser-
wis, sprzedaż, naprawa sprzętu 

AGD. Ul. Luboszan 5, tel.  0697 
553 010.

• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 
091 39 79 109.

• TIPSY, PEDICURE, HEN-
NA, DEPILACJA, MAKIJAŻ. 
697 408 391.

• Chcesz szybko otrzymać tani kre-
dyt gotówkowy i darmową kartę 
kredytową, wystarczy jeden tele-
fon: 662 034 687, a doradca finan-
sowy z Banku Zachodniego WBK 
skontaktuje się z Tobą.

• Remonty, docieplenia domów. 
511 745 695, 889 144 370.

• Przecieranie drzewa trakiem ta-
śmowym, sprzedaż łat, kontrłat, 
desek, więźby dachowej, usługi mi-
nikoparką, wykopy, kanaliza, kab-
le, itd. Tel. 517 219 627, 091 391 86 
89.

• POKRYCIA DACHOWE – papa, 
dachówka, blacha. 880 243 258.

• Drobne usługi krawieckie. Rey-
monta 8. Tel. 600 310 764. 

• Tipsy – żel. 697 58 34 43.
• Artystyczne malowanie pokoi, 

pokoi dziecięcych. 66 77 84 333. 
• KOREPETYCJE DLA STUDEN-

TÓW I LICEALISTÓW PROFE-
SJONALNE PRZYGOTOWANIE 
DO EGZAMINÓW I POPRA-
WEK  Z MATEMATYKI, STATY-
STYKI I EKONOMETRII KON-
TAKT:Tel. kom. 600 924128 e-
mail: iwonand@wp.pl

• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 

rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodar-
czej. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien i 
Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 091 
39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/kę, korzystne warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. 
Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycz-
nie przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 
73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kon-
takt 0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z 
doświadczeniem Potuliniec przyj-
mę stawka od 1500 zł netto + umo-
wa. Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 
92.

• Zatrudnię cieślę i budowlańców. 
Tel. 608 817 214.

• PODEJMĘ PRACĘ w charakterze 
konserwatora obiektu lub podob-
nym, uprawnienie elektryczne 
SEP 1 KW, wózki widłowe, prawo 
jazdy kat. B, inne umiejętności re-
montowe. Tel. 508 690 321, 091 39 
21 108.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
606 685 239.

• Zatrudnimy ekspedientkę do skle-
pu „Ela”. Tel. 091 39 21 373, 091 39 
20 420 po 20.00.

• Podejmę pracę jako kierowca mię-
dzynarodowy, prawo jazdy C+E. 
Tel. 667 966 734.

• Bar „Barnim” zatrudni kucharki. 
Tel. 663 97 93 97.

• Przyjmę na staż dwie tegoroczne 
abslowentki. 0601 567 580.

• Zatrudnię pomocników budowla-
nych (9 zł/ godz. + premia moty-
wacyjna). Tel. 603 198 104.

• Zatrudnię pracownika na budowę. 
668 046 122, 661 331 857.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadają-
ce się na palety. Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ). TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z mysz-
ką bezprzewodową (kolor czarny), 
firmy NGS z wyświetlaczem, cena 
180 zł, tel: 0605 522 340, nowa na 
gwarancji, nieużywana.

• Poszukuję miejsca przy głównych 
drogach w celu umieszczenia tab-
lic reklamowych z własną kon-
strukcją. Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwa-
rium w kolorze czarnym 81x33x64 
cm plus drobne wyposażenie: filtr, 
grzałkę, korzenie ozdobne. Cena 
500 zł. Telefon – 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do 
drukarki Lexmark (nowy) cena 60 
zł, tel 0605 522 340.

• Sprzedam książki do 2 klasy II LO 
profil informatyczno – matema-
tyczny. 501 141 655. 

• Sprzedam buty Puma Ferrari 
Cat, czarne, rozm. 41, nowe, cena 
200 zł. Tel. 783 484 836.

• Małe kotki oddam w dobre ręce. 
Tel. 509 878 292.

• Sprzedam telewizory 21, 25, 28 
cali. Tel. 091 39 20 737.

• Przyjmę każdą ilość ziemi, gruzu 
itp. Kontakt tel. 503 174 715 lub 
691 697 969.

• Sprzedam tanio drzwi garażowe 
drewniane nowe. Tel. 783 83 80 
82.

• Sprzedam tanio łóżeczko dziecin-
ne drewniane z materacykiem, wó-
zek i bujaczek. Tel. 784 78 90 30 lub 
091 39 106 21.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-
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Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Irene-

usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
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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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 30.06.2008r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik więzienny
3. Robotnik budowlany
4. Kierowca „C”-magazynier
5. ładowacz
6.   Murarz, pomoc murarza, zbrojarz
7.  Nauczyciel : Jęz. Angielskiego, 

fizyki, informatyki, matematyki, 
techniki, bibliotekarz

8.  Monter stolarki PCV  + prawo jazdy
9.  Elektryk
10.  Pracownik zieleni
11.  Zbieracz owoców (truskawki)
12.  Blacharz-lakiernik
13.  Sprzedawca-konsultant
14.  Pilarz
15.  szwaczka
16.  ślusarz – pracownik produkcji
17.  Sprzedawca
18.  Operator wózka widłowego
19.  Mechanik maszyn rolniczych 

OFERTY PRACY Z REJONU 
1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice),  

(Goleniów) (Szczecin)
2. Kierowca „c” (Dobra)
3. Pracownik przetwórstwa rybnego 

(Szczecin)
4.  Pracownik działu księgowości  

(Łozienica)
5.  Informatyk (Radowo Małe)
                                                   
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Mięzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Gryfinie

Trampkarze Pomorzanina 
tuż za podium
Trampkarze Pomorzanina zajęli czwarte miejsce w cieszącej się sporą re-

nomą XVI już edycją Międzynarodowego Mini festiwalu Piłki Nożnej w 
Gryfinie.

Klub Motorowy „Cisy” 

ogłasza przetarg 
na zabezpieczenie 

gastronomii podczas 
indywidualnych mistrzostw 
Polski w motocrossie dnia 

13 lipiec 2008r. 
Oferty proszę składać na 

adres Klub Motorowy 
„CISY” ul Zamkowa 10/2 
72-200 Nowogard do dnia

03-07-2008 
tel. kontaktowy 510244072

W turnieju wzięli udział podopieczni Michała Sokulskiego z rpocznika 
1995, 1997 i młodsi. Świetnie zaprezentowali się szczególnie zawodnicy 
rocznika 1995, którzy zaję;li czwarte miejsce. Mogą mówić o niedosycie 
gdyż w meczu z półfinałowym z Górnikiem Polkowice dwa razy wychodzili 
na prowadzenie (1:0 i 2:1) by ostatecznie przegrać 2:4. W meczu o trzecie 
miejsce ulegli MOSiR-owi Żory również 2:4. Warto jednak wspomnieć, że 
reprezentujący nasz klub Kamil Lewandowski zdobywając 19 bramek został 
królem strzelców turnieju. 
Z kolei zawodnicy rocznika 1997 i młodsi ( była to najmłodsza ekipa tur-

nieju bo w e\jej skłądzie znaleźli się chłopcy z roczników 1997, 98, 99 i 2000 
roku) po zwycięstwie nad Warmią Olsztyn pokonali w rzurach Energetyk 
Gryfino (rocznik ‘98) i zajęli siódme miejsce. . Pięć bramek strzelił w całym 
turnieju Patryk Miklas (ur. 2000 r.) - syn Krystiana - napastnika drużyny 
seniorów nowogardzkiego klubu. 
W wolnych chwilach młodzi piłkarze spędzali czas na basenie “Laguna”, 

rozgrywali sparingi (w tym z dzięwczęcymi drużynami piłki nożnej Surmy 
Barczewo i  UKS „Perły Olsztynek Warmia i Mazury”) .

Końcowa klasyfikacja turnieju (rocznik 1995)
1.UKS Górnik Polkowice
2.UKS Energetyk Junior Gryfino
3.MOSiR Żory
4.LKS Pomorzanin Nowogard
5.LKS Wielim Szczecinek
6.UKS Żbik Regulice
7.LKS Odrznaka Radziszewo

Klasyfikacja końcowa (rocznik 1997)
1.UKS Energetyk Junior Gryfino I 
2.UKS Sparta Godków
3.SKS Unia Swarzędz
4.UKS Zieloni 95 Mieszkowice
5.KS Żory
6.KS Górnik Polkowice
7.LKS Pomorzanin Nowogard
8.UKS Energetyk Junior Gryfino II
9.UKS Energetyk Junior Gryfino III
10.KKS Warmia Olsztyn
11.MKS Zryw Zielona Góra

Treningi drużyn młodzieżowych Pomorzanina Nowogard (rocznik 1995, ‘96, 
‘97, ‘98 i młodsi) odbywać się będą w każdy wtorek, środę i piątek sierpnia.

Andrzej Garguliński

Kamil Lewandowski- ze statuetką króla strzelców turnieju w otoczeniu 
organizatorów (po prawej starosta powiatu gryfińskiego).

Streetball na raty
W sobotę centrum Nowogardu opanowali zwolennicy ulicznej odmiany ko-
szykówki. O godzinie 10.00 rozpo-
czął się kolejny już turniej streetbal-
la zorganizowany przez UKS Trójka 
Nowogard.
Już przed godziną rozpoczęcia im-
prezy z głośników zaczął płynąć nie-
odzwony przy tej dyscyplinie sportu 
hiphop. Dzięki temu można było 
odnieść - najczęściej niestety mylne 
- wrażenie, że Nowogard żyje, że jest 
miastem pełnym atrakcji.
Turnieje streetballa organizowane w 
naszymi mieście cieszą się już sporą 
popularnością. Mimo nienajlepszej 
pogody do rywalizacji zgłosiło się 
około 25 zespołów. W Nowogardzie 
zjawili się zawodnicy z Gdyni, Choj-
ny, Szczecina, Stargardu, Goleniowa 
i oczywiście liczna grupa reprezen-
tantów naszego miasta.
W kategorii dziewcząt zwyciężył ze-
spół Beton, na drugim miejscu upla-

sowały się zawodniczki z Here and 
Here, a na trzeci z OTH. W  katego-
rii szkół gimnazjalnych najlepiej za-
prezentowali się zawodnicy drużyny 
Bez Różnicy, za nimi znalazły się 
drużyni Słoik, Czemu i Banany.
Gdy miała się rozpocząc walka w 
kategorii open deszcz, który wcześ-
niej tylko lekko kropił uniemożliwił 
dalszą rywalizację na powietrzu i 
streetball musiał schować się pod 
dachem hali sportowej. Jednak nie 
ma tego złego co by na dobre nie 
wyszło. Ze względu na pewną wadę 
rozstawionych na Placu Wolności 
koszy organizatorzy musieli odwo-
łać zapowiadany konkurs wsadów. 
Te już na następnym turnieju mają 
być w pełni sprawne. W hali kosze 
są sprawdzone i pewne więc zawod-
nicy mogli przystąpic do popisów. 
Najefektowniej, zdaniem sędziów, 
zrobił to Tomasz Zabłocki. Z kolei 
konkurs rzut.ów za trzy punkty wy-
grał zawodnik z Goleniowa o pseu-
donimie Guzol. 

Natomiast rywalizację w katego-
rii OPEN, zwyciężył, podobnie jak 
przed rokiem, zespół Bracia Rysia 
ze Stargardu, drugi był Bodzio Team 
również ze Stargard, a trzeci Ciepłe 
Janki ze Szczecina. 
Organizatorem imprezy był UKS 
Trójka Nowogard, ale nie mógłby 
tego zrobić bez wsparcia finansowe-
go Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, oraz pomocy sponsorów czyli 
firm Montbud, Trrrek, Usługi Geo-
dezyjne Kwaitkowski – Turek, Kret-
man, Kompleks – Dach, TWN, Bar-
tek – Domet, Siupik Nieruchomości, 
Pizzeria Neptun, Kebab Iskender, 
którym organizatorzy pragną ser-
decznie podziękować, za wkład fi-
nansowy i rzeczowy. Dziękują także 
NDK za nagłośnienie podczas im-
prezy. Specjalne podziękowania kie-
rują na ręce  Andrzeja Miedwieckie-

go, za zrobienie przenośnych koszy 
do gry, oraz ich transport oraz Kata-
rzynie Kazubie, Bogdanowi Wawry-
czukowi, Marcinowi Olechowskie-
mu oraz wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do przygotowania i 
przeprowadzenia imprezy.  

Andrzej Garguliński
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AUTO – SZYBY 
R&U

Wymiana 
i przyciemnianie szyb

Tel. 886 750 512 - Goleniów

Informujemy, że   

10 lipca 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

REKLAMA

Ul. Dąbrowszczaków

Zapomniany zaułek
Dojeżdżające do Biedronki potężne samochody z towarem muszą się wcis-

nąć w wąską uliczkę. Niestety jezdnia tej uliczki nie była budowana z myślą 
o takim tonażu. Efekt?

Widać na fotografii – cała nawierzchnia jest wgniatana poniżej chodni-
ka, powstają wyboje, które mieszkańcy przylegających posesji i właściciele 
sklepów ratują we własnym zakresie zasypując dziury żwirem lub żużlem. 
Wystarcza to na kilka dni i historia się powtarza – dziury coraz większe, po 
deszczu kałuże, które wysychają przez kolejne dni. Wtedy to i zapachy się 
unoszą…Centrum miasta, a taki obskurny widok!.

Monity do władz nie skutkują. Jak długo jeszcze? 
LMM 
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KALENDARIUM

4 LIPCA
Imieniny: Aggeusz, Alfred, 
Andrzej, Atanazy, Aurelian, Elżbieta, 
Hiacynt, Innocenty, Jacek, Jacenty, 
Józef, Julian, Malwina, Odo, Patry-
cjusz, Patrycy, Patryk, Piotr, Teodor, 
Udalryk i Wielisław. 
• 1890 - W Krakowie pochowano 
szczątki Adama Mickiewicza.
• 1922 - W Rybniku podpisano 
protokół przejęcia przez Polskę 
przyznanej części Górnego Śląska.
• 1941 - II wojna światowa: dokona-
no egzekucji polskich uczonych we 
Lwowie.

5 LIPCA
Imieniny: Antoni, Atanazy, 
Bartłomiej, Cyryla, Eliasz, Filome-
na, Jakub, Maria, Marta, Michał, 
Przybywoj, Telimena, Trofima, 
Wilhelm, Zoe, Zoja i Karolina
• 1600 - Wydano akt fundacyjny 
Akademii Zamojskiej.
• 1921 - Zakończyło się III po-
wstanie śląskie.

6 LIPCA
Imieniny:  Chociebor, Domini-
ka, Gotard, Ignacja, Lucja, Łucja, 
Maria, Nazaria, Niegosław, Piotr, 
Teresa i Zuzanna. 
• 1950 - W Zgorzelcu podpisano 
układ pomiędzy Polską a NRD, w 
którym uznano granice na Odrze 
i Nysie Łużyckiej.

7 LIPCA
Imieniny: Antonin, Benedykt, 
Edelburga,Estera, 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.

REKLAMA

„Młody Talent Ziemi 
Nowogardzkiej”

W dniu 16 czerwca zebrała się Komisja powołana przez Burmistrza Nowo-
gardu i wyłoniła uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół prowadzonych 
przez gminę Nowogard i przyznała im nagrody pieniężne pod nazwą „Młody 
Talent Ziemi Nowogardzkiej”.

Otrzymali je:
- Bartosz Jemilianowicz – SP Wierzbięcin,
- Jakub Kazuba – SP 3,
- Joanna Mielewczyk – SP 4,
- Paulina Pawłowska – SP 4,
- Piotr Kufta – SP 4,
- Ines Penczek – Gimnazjum nr 3,
- Jakub Konieczny – Gimnazjum nr 2,
- Krystian Konopiński – Gimnazjum nr 2,
- Brygida Sawicka -  II LO,
- Agata Tychoniec – II LO,
- Michał Ćmil – II LO,
- Andrzej Cyboroń – II LO.
Młodym talentom gratulacje!

LMM

Burmistrz zdecydował…
Gospodarka komunalna, mieszka-
niowa i ochrona środowiska
- wykonano dwie eksmisje – z loka-
lu  komunalnego plac Wolności 4 
do lokalu socjalnego przy ul. Reja i 
z lokalu komunalnego przy ul. gen. 
Bema do miejscowości Wierzchy.
Oba uzyskane lokale przydzielono 
rodzinom z listy oczekujących.
- zawarto umowę z firmą Domel na 
uprzątniecie dzikich wysypisk przy 
ul. Lipowej, gen. Bema, ul. Leśnej 
i poboczu drogi na Stare Otręby 
– koszt robót 5 000 złotych.
- zawarto umowę z firmą Domel na 
całoroczną opiekę nad nowogardz-
kimi cisami – koszt 3 000 złotych.
- zawarto umowę z firmą Domel na 
prace pielęgnacyjno-utrzymaniowe 
cmentarzy wiejskich – dotyczy 17 
cmentarzy, koszt 15 500 złotych.

Wszystkie w/w umowy podpisano 
po analizie cenowej wszystkich zgła-
szających się firm.
- Zawarto umowę z firmą PUWiS 
na awaryjne remonty kanalizacji 
deszczowej ulic Bohaterów Warsza-
wy, Zielonej i Lipowej. Koszt 10 740 
złotych.
- podpisano umowę z WOPR Szcze-
cin na dostawę wyposażenia i za-
bezpieczenie kąpieliska miejskiego 
w okresie od 21.06 – 30.08.2008 r. 
Koszt 36 262 złote.
Inwestycje i remonty
- ogłoszono nowy przetarg nie-
ograniczony na „Dostosowanie 
przedszkola nr 1 do wymogów tech-
niczno-budowlanych w zakresie za-
bezpieczenia przeciwpożarowego”. 
Poprzedni przetarg unieważniono 
– wpłynęła tylko jedna oferta z ceną 
przewyższającą środki gminy prze-
znaczone na to zadanie.
- przebudowano chodnik koło po-
mnika. Nowa kostka betonowa 
Polbruk Nostalite (624 m.kw.)oraz 
ustawienie obrzeży i krawężników 
(187 mb.) kosztowało 69 566 zł.

- w dniu 6 czerwca br. firma SAL-
DROG ze Stargardu Szczecińskiego 
oddała do użytku kolejny odcinek 
drogi gminnej w Wojcieszynie. Dro-
ga o długości 420 mb z podbudo-
wą tłuczniową i utrwalona emulsją 
asfaltową kosztowała 157 463 złote.
- trwają dalsze prace związane z 
przebudową ul. Ogrodowej. Ma być 
wykonana jezdnia o szerokości 6 m, 
chodniki o szerokości 2 metry i wjaz-
dy do posesji z kostki brukowej.
Roboty planuje się zakończyć w III 
kwartale br.
- do stycznia 2009 roku powinna się 
zakończyć budowa dwóch budyn-
ków socjalnych przy ul. Cmentarnej. 
Pierwszy etap inwestycji przewi-
duje wybudowanie 12 mieszkań (5 
mieszkań o powierzchni 46 m.kw, 6 
mieszkań o powierzchni 35 m.kw i 
jedno o powierzchni 55 m.kw).
Ponadto należy zbudować sieć ener-
getyczną 0,4 kV, sieć wodno-kana-
lizacyjną z przyłączami, kanaliza-
cję deszczową, drogi  dojazdowe, 
chodniki i miejsca postojowe oraz 
częściowo zagospodarować teren. 
Widoczne na zdjęciu roboty koszto-
wały już 346 351 złotych.

Opr. LMM

Konsultacje  
w Olchowie

Zapraszamy na konsultacje w 
sprawie przyszłego przebiegu 
drogi ekspresowej S-6  przez 
miejscowość Olchowo. Projekt 
trasy prezentować będzie dy-
rektor Mariusz Mierzwa z Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad ze Szczecina.

Spotkanie w świetlicy Olcho-
wo, w środę 9 lipca o godz. 
12.00.

Na spotkanie mogą przybyć 
mieszkancy zainteresowani 
przebiegiem odcinka obwodni-
cy Nowogardu w rejonie Osiedla 
Bema.

Zapraszają 
Sołtys Olchowa  

Wiesław Olesiński
Wiceprzewodniczący 

RM Tomasz Szafran
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REKLAMA

Salon Glazury
zaprasza:

DOM HANDLOWY
„VELES”

Nowogard, ul. 5 Marca 7
(za Netto)

Pan, który w dniu 
21 czerwca 2008 r. w godz. 
19.00 – 21.00 dzwonił, że 

żona znalazła złoty kolczyk 
jest proszony o kontakt tel. 

091 39 20 514 
lub 664 698 248. Pilne!

Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia po nowemu
Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

informuje, że od 10 lipca br. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wnio-
sków o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2008/2009. 
Wnioski wydawane i przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 7.30 do 15.30 w pokojach nr 8 i 9.
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 2007 rok
- akt urodzenia dziecka oraz kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy 

(w przypadku starania się po raz pierwszy w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej o przyznanie świadczeń rodzinnych)
- w zależności od rodzaju dodatku do zasiłku rodzinnego, o który będzie się 

ubiegała strona dodatkowe dokumenty zostaną wymienione w ulotce infor-
macyjnej 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 mie-

siąc 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 uzyskane-

go z hektara przeliczeniowego za rok 2007 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 wypłacania 

świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym 2008/2009 udostęp-
nione są numery telefonów (czynne w godzinach pracy Ośrodka Pomocy 
Społecznej) :
Zasiłki rodzinne: 39-20-200 oraz 39-25-268. 

Właśnie dzisiaj oddaj krew!
W dniu 4 lipca 2008 od godz. 10.00 w Nowogardzkim Domu 

Kultury przeprowadzana będzie akcja poboru krwi przez Wojskową 
Stację Krwiodawstwa. 

Zachęcamy wszystkich do oddawania tego cennego leku.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania pani dyrektor 

NDK, Mirosławie Przybyłek za udostępnienie Domu Kultury do wy-
mienionej akcji, a Dziennikowi Nowogardzkiemu za jej propagowa-
nie.

„NOWOGARDZKA KROPLA KRWI URATUJE ŻYCIE CI”
W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi

Zdzisław Szmit
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Nowogard 
nie chce padliny

Na ostatniej sesji największe emocje wzbudziła uchwała w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Glicko. Okazało się bo-
wiem, iż mimo wielokrotnych zapewnień burmistrza Ziemby, iż w Glicku nie 
będzie żadnej przetwórni padliny, prace projektowe trwają. Przyjęcie uchwały 
miało ostatecznie zapalić zielone światło dla pana Smala i firmy Wabio. Chcą 
oni  doprowadzić do budowy i uruchomienia zakładu, do którego z całego 
województwa, a zapewne i z terenu Niemiec miałyby być zwożone i utyli-
zowane m.in. zwierzęta padłe na chorobę wściekłych krów, na ptasią grypę 
i inne zwierzęce paskudztwa. Mimo namów ze strony burmistrza Ziemby, 
radnego Bielidy, oraz prezesa firmy mającej budować zakład, Rada Miejska 
w Nowogardzie dużą większością głosów odrzuciła projekt uchwały. Od Rady 
wyszedł czytelny sygnał – w gminie  Nowogard skończył się dobry klimat dla 
śmieciowych interesów.

Zarówno ja sam, jak i wielu moich wyborców, zastanawiamy się jak doszło 
do tego, że w naszej  gminie, która ma tak wspaniałe walory przyrodnicze 
i krajobrazowe znalazło się miejsce dla takich „biznesów” jak przemysłowa 
ferma tuczników firmy „Poldanor” w Miętnie i wysypisko śmieci w Słajsinie. 
Smród gnojowicy z „Poldanoru” zatruwa życie mieszkańcom okolicznych 
wiosek , zaś gminne wysypisko w Słajsinie zapychane jest śmieciami z 28 
gmin – członków Celowego Związku Gmin RXXI. Do tego mają dojść jeszcze 
zagrożenia związane z zakładem utylizacji padliny w Glicku. Wszystkie te 
„doskonałe” pomysły powstały za czasów minionej koalicji SLD-PSL, której 
przywódcami byli panowie Bielida i Ziemba.

W lipcu 2002 r. Rada Miejska, której skład był diametralnie inny od obec-
nej, przyjęła uchwałę pozwalającą na lokalizację w Glicku zakładu utylizacji 
odpadów zwierzęcych. Po protestach mieszkańców, artykułach w prasie 
wojewódzkiej sprawa przycichła, a do społeczeństwa wysyłane były sygnały, 
że nic z tego tematu nie będzie. Niestety, ku zaskoczeniu większości nowych 
radnych, Glicko powróciło. Okazało się, że zabrakło możliwości budowy drogi 
dojazdowej, którą wygodnie mogłyby dojechać ciężarówki z padliną. Dlatego 
na wniosek właściciela gruntów – p. Smala burmistrz Ziemba przedłożył 
radnym projekt uchwały, która miała otworzyć możliwość budowy tej drogi. 
Ci z radnych, którzy wiedzą jakim zagrożeniem dla naszej gminy może stać 
się utylizacja padliny w Glicku, zrozumieli, że pojawiła się ostatnia szansa na 
zablokowanie lub choćby utrudnienie budowy tego zakładu.

Dyskusja nad uchwałą trwała ponad 1,5 godziny. Najwięcej mówił prezes 
firmy Wabio, która chce budować ów zakład utylizacji padliny. Oczywiście 
przedstawiał wszystko w samych superlatywach, mówił, że nie ma żadnego 
zagrożenia dla ludzi i środowiska, że nic nie będzie śmierdzieć, że technologia 
XXI wieku, że setki miejsc pracy dla nisko wykwalifikowanych pracowników 
itp. Po prostu miód płynął z ust pana prezesa. Bardzo dziwny był jednak dla 
nas fakt, że tak podobno prężna i nowoczesna firma nie przygotowała żadnych 
pisemnych materiałów prezentujących swoje wcześniejsze dokonania, czy też 
dających jakikolwiek opis tej wspaniałej ekologicznej technologii utylizacji 
padliny. Wyglądało to tak, jakby prezes był przekonany, że przyjedzie na 
prowincję i swoim giętkim językiem oraz pięknymi bajkami tak namiesza 
radnym w głowach, że ci z entuzjazmem, jak jeden mąż z radością podniosą 
rękę za uchwałą. Tak mogło być w 2002 roku. Na szczęście obecna Rada nie 
jest tak podatna na manipulacje.

Klub radnych Platformy Obywatelskiej już przed rozpoczęciem dyskusji 
ogłosił swoje stanowisko.  Zadeklarowaliśmy w nim, że zdecydowanie bę-
dziemy się sprzeciwiać wszelkim inicjatywom mogącym stanowić zagrożenie 
dla środowiska naturalnego i mieszkańców naszej gminy, w związku z czym 
zagłosujemy przeciwko przyjęciu proponowanej uchwały. Jak się okazało 
w czasie dyskusji, podobne poglądy miała większość radnych pozostałych 
ugrupowań (szkoda, że żaden inny klub nie zaprezentował swojego oficjalnego 
stanowiska). Bardzo emocjonalne wystąpienie wygłosił również p. Korne-
luk, który od początku prowadzi trudną walkę o uniemożliwienie zwożenia 
padliny do Glicka. 

Dyskusja potoczyła się w dobrym kierunku, coraz bardziej obnażała nie-
spójność  i brak logiki w bajkach opowiadanych przez osoby, dla których 
padliniarnia mogłaby być interesem życia. Nawet radny Bielida nie potrafił 
przytoczyć żadnego sensownego argumentu mogącego skłonić innych do 
zagłosowania za uchwałą. Mimo takiego obrotu spraw nikt nie mógł być 
pewny wyniku głosowania. Różne cuda już potrafiły wydarzyć się w ostatnim 
momencie. Dlatego zgłoszony został i przyjęty wniosek o przeprowadzenie 
głosowania imiennego. W zwyczajnym głosowaniu zapisuje się tylko liczbę 
głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się. Nie wiadomo kto jak 
głosował. Natomiast w głosowaniu imiennym każdy radny indywidualnie 

podaje do protokółu swoje stanowisko, które zostaje przypisane do jego na-
zwiska. Być może świadomość takiej odpowiedzialności przesądziła o wyniku 
głosowania. Ku radości większości zgromadzonych projekt uchwały upadł, 
co skwitowane zostało gromkimi brawami.

Za przyjęciem uchwały dającej zielone światło dla dalszych prac nad pro-
jektem zakładu utylizacji padliny w Glicku zagłosowało jedynie 7 radnych 
– wszyscy czterej radni klubu SLD, dwóch radnych z klubu PSL i jedna radna 
niezrzeszona. Zapewne te osoby będą musiały wyjaśnić swoim wyborcom 
dlaczego popierają tak niebezpieczną inwestycję. Natomiast rzeczą, która 
powinna cieszyć nowogardzian jest zdecydowana postawa radnych młodego 
pokolenia. To w stosunku do nas formułowane są duże oczekiwania, że będzie-
my potrafili coś zmieniać w tej gminie. Bociarski, Paśko, Szafran i Szpilkowski 
zdecydowanie głosowali przeciwko. Smuci jedynie postawa Roberta Czapli, 
który jako jedyny z młodych radnych, pod linijkę starszych towarzyszy z 
klubu SLD, zagłosował za padliniarnią w Glicku. Dlatego w imieniu swoim i 
pozostałych młodych radnych apeluję do radnego Czapli – Robercie, nie daj 
się sterować tym, którzy od wielu lat prowadzą śmieciowe interesy w naszej 
gminie. Gmina Nowogard nie zasługuje na to, aby stać się miejscem, do któ-
rego zwozi się wszelkie paskudztwo z całego województwa. 

A tym, którzy gardłują za budową padliniarni w Glicku chciałbym przeka-
zać ważną wiadomość. Jeżeli w jakiś sposób liczycie na sukces swoich starań, 
to nie przychodźcie już więcej na sesję Rady Miejskiej ze swoimi bajkami i 
frazesami. Najpierw spróbujcie przekonać mieszkańców Glicka, że nic im 
nie grozi, najpierw przekonajcie obywateli gminy Nowogard, że wasz zakład 
utylizacji padliny może dać tej gminie jakiekolwiek korzyści. Jako radny 
jestem zobowiązany reprezentować poglądy moich wyborców. A jeszcze od 
żadnego z nich nie usłyszałem, że popiera budowę tego zakładu. Dopóki nie 
przekonacie do siebie obywateli gminy Nowogard, dopóty żadne zakulisowe 
gierki, żadne kombinacje nie przyniosą wam oczekiwanego efektu. Na dziś 
obywatele gminy Nowogard mówią gromkim głosem – ze swoją śmierdzącą 
padliną jesteście tu niemile widziani.

Rafał Szpilkowski
Przewodniczący Klubu Radnych

Platformy Obywatelskiej

Wyniki imiennego głosowania w sprawie uchwały dotyczącej Glicka 
(w nawiasie przynależność klubowa):

ZA PRZECIW

1. A. Bielida (SLD)
2. R. Czapla (SLD)
3. L. Jurek (SLD)
4. S. Kazuba (SLD)
5. R. Augustynek (PSL)
6. M. Laskowski (PSL)
7. A. Szkołuda (niezrzeszona)

1. M. Bociarski (PSL)
2. J. Fedeńczak (PSL)
3. Jerzy Kaczmarski (nz.)
4. K. Kłosowska (PO)
5. K. Kosiński (nz.)
6. M. Krzywania (NFS)
7. S. Kucal (NFS)
8. J. Mularczyk (PSL)
9. R. Paśko (nz)
10. T. Szafran (PO)
11. R. Szpilkowski (PO)
12. A. Wasiak (PSL)

WSTRZYMAŁ SIĘ
1. K. Wysoszyńska (NFS)

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Chrabąszcze na medal!
W Mikstacie 27-29 czerwca br. odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików w Kolarstwie Szosowym. 
Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach: jazda indywidualna na czas, 

wyścig ze startu wspólnego oraz wyścig na czas dwójkami. I właśnie w wyścigu 
dwójkami Chrabąszcze Nowogard w składzie: Paweł Kolasiński i Krzysztof 
Antczak zdobyli srebrny medal przegrywając jedynie z parą z Kalisza. Niewiele 
gorzej spisali się w jeździe indywidualnej na czas. Paweł Kolasiński zajął 4 
miejsce a Krzysztof Antczak był 9. Natomiast ze startu wspólnego Antczak 
był 7, a Paweł 9.  

Należy dodać, że młodzicy z Nowogardu wśród kolarzy z całego Zachod-
niopomorskiego byli najlepsi we wszystkich konkurencjach zdobywając dla 
macierzystego klubu i województwa cenne punkty we współzawodnictwie 
dzieci i młodzieży. 

Henryk Sawicki
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SP 1

Kolonii nadszedł czas
Wakacje- czas oczekiwany, ale niestety, jak donoszą polskie media 54% 
Polaków w tym i dzieci, nie stać na jakikolwiek wyjazd gdzieś w poszu-
kiwaniu, poznaniu nowych miejsc, nowych ludzi, do zaczerpnięcia tchu i 
naładowaniu „akumulatorów” na nowy rok szkolny.
Dlatego małą namiastką wakacji są półkolonie letnie, które od wielu już 
lat organizowane są w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie. 

Codziennie przez dwa tygodnie w 
godzinach od 8.00 do 14.00 spoty-
kamy się z dziećmi, aby celebrować 
wakacyjny czas. Oczywiście jest on 
wypełniony tym, co lubią dzieci - 
zabawą, sportem, śpiewem, wyjaz-
dami. Różnie bywało, a wszystko  
uzależnione jest od banalnej, ale 
niestety najistotniejszej sprawy -fi-
nansów.  W tym roku dzięki wielu 
instytucjom, które od samego po-
czątku uczestniczą, pomagają w or-
ganizacji tych kolonii finanse były 
dość znaczne, dlatego można było 
zorganizować dzieciom trzy wy-

cieczki - do Płotkowa, Zieleniewa 
i Szczecina. Szczególnie spodobało 
się dzieciom w Zieleniewie, gdzie 
mogliśmy czuć się, jak na” Dzikim 
Zachodzie” i mieliśmy wrażenie, iż 
jesteśmy uczestnikami filmów z ga-
tunku westernu. Rodeo, przejażdżka 
konna, strzelanina z łuków itp. to 
ekstra sprawa!.                                                                     
Program zajęć kolonistów, które tym 
razem odbywały się pod hasłem ”Z 
ekologią za pan brat” nastawiony był 
na uwrażliwienie dzieci na piękno, 
ale jednocześnie konieczność ochro-
ny przyrody Pod tym kątem dzieci 
bawiły sie, urządzaliśmy zajęcia, 
konkursy plastyczne, umysłowe, gry 
i zabawy. Wreszcie darmowa plaża 
oraz sprzyjające warunki pogodowe 
pozwoliły kolonistom zażywać ką-

pieli i umożliwiły częste wyjścia nad 
jezioro. Dzieciaki, z większością, 
których znamy się już od wielu lat, 
czują się, jak u siebie w domu są ucz-
niami szkół naszej gminy tj.: SP Nr 
1, SP Nr 4, Strzelewa, Świerczewa, 
Czermnicy, Trzechla, Wierzchów, 
Sikorek.
Czas w tak miłej atmosferze upłynął 
bardzo szybko i żal, że znów niestety 
tak krótko, i znów może pewne wąt-
pliwości ludzi, którzy zawsze mają 
nam coś do zarzucenia, ale najważ-
niejsze, iż nasi koloniści są zado-
woleni. Na zakończenie, jak zwykle 

skromne upominki i dyplomy ko-
lonistów oraz dyplomy konkursów, 
sprawności, w których brali udział 
uczestnicy półkolonii. Szkoda, iż to 
już koniec, bo i dzieciaki oraz opie-
kunowie świetnie się bawiliśmy, a 
także nauczyliśmy, iż w grupie za-
wsze raźniej i przyjemniej.
Kierownik Półkolonii Letniej SP Nr 
1 Beata Biniecka gorąco dziękuje 
Dyrektorowi Szkoły Panu Sebastia-
nowi Szymańskiemu, opiekunom - 
A. Tracz, M. Kriger, A. Ziółkowskiej, 
opiece medycznej - J. Kosakiewicz, 
D. Michalak oraz pracownikom ad-
ministracji i obsługi szkoły.
Serdeczne dzięki składamy także in-
stytucjom, bez których nie odbyłaby 
się półkolonia:
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej- p. T. Skibskiej
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - p.T. 
Ziółkowskiej
Zarządowi Rejonowemu PCK - p. M. 
Bielskiej
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Urzędowi Miasta i Gminny w Nowo-
gardzie
Zastępcy Burmistrza M i G w No-
wogardzie – p. A. Danielewskiemu, 

Paniom Marchewka i Pędzik 
oraz PKS w Nowogardzie
Ponadto:
Ratownikom WOPR w Nowogar-
dzie - M. Olechowski, Ł. Ulchurski, 
K. Ulchurski
Pani E. Kasprzyk – za pyszne posiłki
Sponsorowi – pani Renacie Kędzier-
skiej.

Inf. własna

Moc przygód w Zieleniewie

A ja muszę bawić się sam. Na wakację nie pojadę

Spotkanie absolwentów

Orzechowo 83

28 czerwca 2008 r. na kempingu w Golczewie odbyło się spotkanie ab-
solwentów Szkoły Podstawowej w Orzechowie, rocznik 1983. Były gorące 
powitania, łzy, wspomnienia i zabawa do białego rana.

Nauczycielkom, koleżankom i kolegom serdecznie dziękujemy za przy-
bycie. 

Organizatorzy 
Alina Adamowska (Dudzik) i Dariusz Gębala.
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 Zanussi w Nowogardzie
Gościem specjalnym tegorocznego ”Lata z Muzami” będzie znako-
mitość filmu polskiego– Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta i 
producent. Na uroczystości otwarcia tradycyjnej, lipcowej imprezy, 
zostanie uhonorowany „Laurem Cisowym”, najwyższym lokalnym 
wyróżnieniem i spotka się z festiwalową publicznością, co zapewne 
będzie wydarzeniem kulturalnym w życiu miasta. Dzisiaj przedsta-
wiam notkę biograficzną tego wybitnego reżysera. 

Z okazji jakże 
pięknych 50 

urodzin życzymy
Naszemu Kochanemu 

Solenizantowi 
Czesławowi
Czuczałow 

bukiet najwspanialszych 
życzeń: uśmiechu i szczęś-
cia, radości każdego dnia 

oraz wszelkiej pomyślności 
życzą 

Barbara z dziećmi i Andrzej

Turniej bilarda

Pub 
„Pasadena” 
zaprasza…

… na otwarty wakacyjny turniej 
bilarda o puchar „Pasadeny”. 

Zapisy do godz. 17.000 w dniu 
07.07.2008 r.

Andrzej 
Szafran

ŻYCZENIA

Urodził się 17 lipca 1939 r. w 
Warszawie. Żona- Elżbieta Gro-
cholska. Jest wszechstronnie wy-
kształcony- dyplom na Wydziale 
Reżyserii PWSTiF w Łodzi (1966), 
fizyka na Uniwersytecie Warszaw-
skim (1959) i filozofia na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim (1962).

Jest jednym z najbardziej zna-
nych i najczęściej nagrodzonych 
twórców polskich za granicą. Re-
prezentuje nurt kina czysto autor-
skiego- sam pisze scenariusze, rea-
lizując je w specyficznej, właściwej 
tylko sobie formie.

Już dyplomowy film telewizyjny 
Zanussiego- „Śmierć prowincja-
ła” (1966). Otrzymał nagrody na 
festiwalach w Mannheim, Wenecji 
i Valladolid (MFF Filmów Religij-
nych i Humanistycznych).

Tuż po studiach reżyserskich 
zrealizował dwa filmy we współ-
pracy scenopisarskiej Edwarda 
Skórzewskiego – „Twarzą w twarz” 
(1967) i „ Za ścianą” (1972, Grand 
Prix na MMF w San Remo). Ki-
nowym debiutem Zanussiego 
był film „Struktura kryształu” 
(1969), nagrody na MFF w Valla-
dolid, Colombo i Panamie, zreali-
zowany w charakterystycznej dla 
tego reżysera formie filmowego 
eseju.

Kino Zanussiego określa się jako 
„intelektualne” – reżyser zajmuje 
się głęboką, egzystencjalną tema-

tyką, stawia wiele trudnych pytań, 
co nie czyni jego kina łatwego w 
odbiorze. Takie też były jego ko-
lejne filmy – „Życie rodzinne” 
(1971), Nagroda na MFF w Co-
lombo, Chicago, Valladolid, Zło-
ta Kaczka, „Iluminacja” (1973), 
Grand Prix na MFF w Rawennie, 
Nagroda FIPRESCI oraz nagroda 
Jury Ekumenicznego w Locarno, 
Nagroda specjalna Jury na FPFF 
w Gdańsku, „Barwy ochronne” 
(1976), Grand Prix na FPFF w 
Gdańsku, Nagroda na MFF w 
Teheranie, czy „Spirala” (1978), 
Nagroda Jury Ekumenicznego w 
Cannes, Nagroda dziennikarzy na 
FPFF  w Gdyni, Nagroda za reży-
serię na MFF w Panamie.

Od 1980 r. Zanussi pełni rolę 
kierownika artystycznego, a po-
tem dyrektora Studia Filmowego 
„Tor”. Tam zrealizował zaliczonego 
nurtu „kina moralnego niepoko-
ju” filmy „Kontrakt” (wyróżnienie 
na MFF w Wenecji) i „Constans” 
(1980) Nagroda Specjalna Jury 
na FPFF w Gdańsku; Nagroda za 
reżyserię i Nagroda Jury Ekume-
nicznego w Cannes; Grand Prix 
na MFF w Panamie.

W latach 80. Zanussi pracował 
głównie za granicą. W koproduk-
cji niemiecko-polsko-amerykań-
skiej zrealizował „ Rok spokojne-
go słońca” (1984) – film, za który 
otrzymał Złotego Lwa w Wenecji.

W 1990 zrealizował film biogra-
ficzny „Życie za życie. Maksymi-
lian Kolbe”, z kolei dwa lata póź-
niej, skrajnie odmiennie oceniane 
przez krytykę „Dotknięcie ręki” 
(1992). Rok 1995 to realizacja au-
tobiograficznego „Cwału” z jedną 
z ulubionych aktorek Zanussiego 
– Mają Komorowską (Nagroda 
Specjalna Jury i Nagroda Dzienni-
karzy na FPFF w Gdyni, Nagroda 
na MFF w Tokio), zaś lata 1996/97 
i 2000 to realizacja telewizyjnego 
cyklu „Opowieści weekendowe”. 
W 1997 roku Zanussi zrealizował 
film „Brat naszego Boga”, powstały 
w oparciu o sztukę Karola Wojty-
ły.

W 2000 roku odnosi sukces 
nawiązującym do wcześniejszej 
„Spirali” dziełem „Życie jako 
śmiertelna droga przenoszona 
drogą płciową” (Grand Prix MFF 
w Moskwie, Grand Prix i Nagro-
da Dziennikarzy FPFF w Gdyni, 
Orzeł dla najlepszego filmu za naj-
lepszy scenariusz i reżyserię, Złota 
Kaczka).

W 2005 roku Zanussi wyre-
żyserował dobrze przyjęty przez 
krytykę film „Persona non grata” 
(Nagroda Jury FPFF w Gdyni, 
dwie nominacje do nagród Orła), 
jak również krótką etiudę „Czoł-
gi”, powstałą w ramach cyklu TVP 
„Solidarność, solidarność...”.

Wykładał na PWSFTViT w Ło-
dzi oraz w National Film School 
w Wielkiej Brytani. Krzysztof Za-
nussi pełnił i pełni po dziś dzień 
szereg ważnych funkcji kierow-
niczych, doradczych i instytucjo-
nalnych, związanych z dziedziną 
filmową: jest członkiem Euro-
pejskiej Akademii Filmowej, w 
latach 1971-1983 był wicepreze-
sem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, a od 1987 r. jest człon-
kiem Komitetu Kinematografii 
– w 1990 r. był wybrany na Pre-
zydenta Federacji Europejskiej 
Realizatorów Audiowizualnych, 
a od 1997 r. jest członkiem Pa-
pieskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych i Literatury, jest także kon-
sultantem Komisji Pontyfikalnej 
ds. Kultury w Watykanie.

W 1992 r. uzyskał tytuł profeso-
ra Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Otrzymał tytuły dokto-
ra honoris causa Instytutu Sztuki 
Filmowej WGIK w Moskwie oraz 
uniwersytetów: w Mińsku, Buka-
reszcie, Sankt Petersburgu, Wa-
lencji i w Bułgarii. 

Jest też laureatem szeregu na-
gród za całokształt twórczości i 
osiągnięcia w dziedzinie sztuki ki-
nematograficznej, m.in. Nagrody 

im. Roberta Bressona, przyznanej 
przez Ministra Kultury Watykanu 
(wręczonej podczas MFF w We-
necji w 2003 roku), Nagrody za 
Całokształt Twórczości na MFF 
w Jerozolimie w 2002 roku, Na-
grody Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego (2000), Nagro-
dy Przewodniczącego Komitetu 
Kinematografii dla producentów 
filmowych (1991), Nagrody Pań-
stwowej I stopnia (1984), Mię-
dzynarodowej Nagrody Filmo-
wej „Lumiere” (1987), Nagrody 
III stopnia od Ministra Kultury i 
Sztuki (1971), medalu „Zasłużony 
Kulturze” (2005), oraz Odznacze-
nia Krzyżem Komandorskim z 
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Pol-
ski za wybitne zasługi dla kultury 
polskiej (1999).

W 1998 r. odsłonięto gwiazdę 
Zanussiego na ul. Piotrkowskiej 
w Łodzi, a w 2000 odcisnął swoją 
dłoń na Promenadzie Gwiazd w 
Międzyzdrojach. Wydał książki: 
„Rozmowy o filmie amatorskim” 
(1978), „Pora umierać” (1997), 
„Między jarmarkiem a salonem” 
(1999)

Marian A. Frydryk, rzecznik 
prasowy festiwalu
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Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację

Dnia Dziecka w Kulicach, 
w szczególności dla sponsorów: 

„Betmix”, Piekarnia Pędziszczak, Cukiernia Malinowska, 
Hurtownia Owoców i Warzyw ul. Boh. Warszawy, Jan 

Bąk, Azbud, REM Agro, Roman Pabisiak, p.Laskowscy,  
Jerzy Furmańczyk, Arno, Młyn Gospodarczy Błażewicz, 

sklep Anusia, Adam Fedeńczak, Tomasz Szafran,  
R. Bondyra, Pałac Kulice, OSP Osowo, PUWiS Nowogard 

składa 
Sołtys i Rada Sołecka z Kulic

Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Jarchlino 
składają wszystkim serdeczne podziękowania 

za pomoc w organizacji 

Dnia Dziecka 2008 r., 
a w szczególności dziękują:

Firma Usługowo – Handlowa Adam Fedeńczak, 
 Zakład Stolarski „Lestor” Leszek Pastusiak, J.W. AGRO,  
Biały Punkt GSM, Sklep „Natusia” Małgorzata Kułyniak, 

Hurtownia Pasz i Koncentratów Zbigniew Raźniewski,  
Firma BETMIX, Zakład Usług Leśnych MAXLAS Jadwiga 
Nadolska, Ewa i Tadeusz Olszewscy, OSP w Nowogardzie,  
Komisariat Policji w Nowogardzie, Komenda Powiatowa 

Policji w Goleniowie, Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod 
Kasztanami” E.J. Sobczak, Urząd Miejski w Nowogardzie, 
Jerzy Furmańczyk, Spółka „Klif ”, Mirosław Chmielnicki,  
Dorota Zamojska, Hurtownia Materiałów Budowlanych 

Budmat, Beata Jania, Piotr Kreft „Długi” 
oraz firmom anonimowym 

i mieszkańcom wsi Jarchlino

Matura 2008 
w Nowogardzie - wyniki

W tym roku matury w całej Polsce wypadły nieco gorzej niż w ubiegłym 
kiedy wielu maturzystom pomocą okazała się amnestia ministra Romana 
Giertycha. Według obliczeń egzamin dojrzałości przeszło pomyślnie tyl-
ko 79% z ogólnej liczby zdających. Niewątpliwie jest to sygnał dla resortu 
edukacji, którego zadaniem będzie teraz doszukanie się przyczyn takiej, 
dość niepokojącej, sytuacji. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć 
się bliżej wynikom matur naszych nowogardzkich liceów.

Jak się okazuje najlepiej na terenie naszej gminy pod tym względem wy-
padło II LO w Nowogardzie gdzie do egzaminu maturalnego przystąpiło 81 
osób, zdało 79 

z nich natomiast dwie osoby mają prawo do złożenia egzaminu poprawkowego  
(z chemii) w sierpniu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w I LO, w którym 
do egzaminu dojrzałości podeszło 110 osób. Z grupy tej zdało 90 osób. Do 
egzaminu poprawkowego natomiast ma prawo podejść 16 zdających (po 
jednym nie zdanym egzaminie), liczba ta stanowi 14,5% zdających w tym 
roku w I LO. Uzyskaliśmy także wyniki egzaminu maturalnego w I LO tym 
razem w układzie procentowym. Wyglądają one następująco:

Język polski – 96,4%,
Język angielski – 93,26%,
Język niemiecki – 100%,
Biologia – 64%,
Historia – 100%,
Matematyka – 100%,
Historia muzyki – 100%,
Geografia – 96,4%
Największe problemy sprawił uczniom egzamin z Biologii ponieważ, jak 

dowiedzieliśmy, się 1 osoba nie zdała egzaminu podstawowego a 12 rozsze-
rzonego. 

Szczegółowe wyniki uzyskaliśmy także w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. Przedstawiają się one nastę-
pująco:

Język polski – zdawało 85 osób, zdało 76 – 89%
Język angielski – zdawało 78 osób, zdało 71 – 91%,
Język niemiecki – zdawało 13, zdało 12 – 92%,
Geografia – zdawało 48 osób, zdało 33 – 68%,
Biologia – zdawało 21 osób, zdało 14 – 66%,
WOS – zdawało 10 osób, zdało 10 – 100%,
Historia – zdawały 2 osoby, zdały 2 – 100%,
Matematyka – zdawało 8 osób, zdało 2 – 25%,
Ogólna liczba osób zdających w ZSP Nowogard wyniosła 85 uczniów z 

czego 50 otrzymało świadectwa dojrzałości, 24 natomiast uprawnionych zo-
stało do przystąpienia do poprawki w sierpniu.

Na koniec przedstawiamy wyniki maturalne z Liceum Prywatnego w No-
wogardzie przy ul. 3-Maja oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 
W pierwszej placówce do egzaminu dojrzałości przystąpiło w tym roku 8 
osób, nie zdało 2 uczniów (pisemny niemiecki i biologia oraz ustny angiel-
ski). W LO dla Dorosłych do egzaminu przystąpiło 16 osób, zdało 11 co 
stanowi 69% ogółu zdających.

ps

Zaproszenie 
do Ostrzycy

WKS Ostrzyca zaprasza na festyn sportowo-rekreacyjny w niedzielę, 6 
lipca. Początek o godz. 10.00. W bogatym programie konkurencje sportowe 
i zabawowe konkursy dla dzieci. Zapraszamy zawodników i kibiców – przy-
jeżdżajcie całymi rodzinami.

Organizatorzy.
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W piątek i sobotę (27 i 28.06.2008 r) na sportowych arenach Nowogardu 
rozegrano kolejne Mistrzostwa TAXI. Zawodnicy konkurowali w siedmiu 
dyscyplinach sportowych. Przyjechali zapowiadani mistrzowie – Mariusz 
Krawczyk z Białogardu (mistrz darta) i  Kretomino – mistrz Pomorskiej 
Ligi Oldbojów w piłce nożnej.

Oto wyniki rozegranych konkurencji.

Wędkarstwo: 1 – Sławomir Zienkiewicz (Płoty), 2 – Janusz Zamara (Nowogard),
 3 – Mateusz Czarnecki (Maszewo).
Piłka plażowa : 1 – WKS Czermnica, 2 – WKS Wyszomierz, 3 – WKS Sikorki.
Bilard: 1 - Marcin Janowicki, 2 – Bogdan Drzewiecki, 3 – Anna Protas 
(wszyscy z Nowogardu).
Dart: 1 - Mariusz Krawczyk, 2 – Krzysztof Dziemidziuk, 3 – Piotr Włodkowicz
(wszyscy z Białogardu).
 Dart pań: 1 – Ania Protas, 2 – Ela Protas, 3 – Paulina Janowicka 
(wszystkie z Nowogardu).
Piłka nożna seniorzy: 1 – WKS Ostrzyca, 2 – WKS Osowo, 3 – Dąb Dębice 

(drużyna A-klasowa). Król strzelców – Daniel Kubski , najlepszy bramkarz – Łukasz 
Pędziwiatr.(obaj z Ostrzycy).

Piłka nożna oldboje: 1 – Kretomino, 2 – Szczecin Dream Team, 3 – Białogard.
Król strzelców – Grzegorz Lewandowski  z Kretomina (przed laty zawodnik Legii 

Warszawa), najlepszy bramkarz – Krzysztof Sobolewski (Mosty).
Pomysłodawca i kontynuator imprezy Andrzej Szafran dziękuje wszystkim, któ-

rzy pomagali w organizacji Mistrzostw, a w szczególności Błażejowi Nawarze, Ani 
Protas, Robertowi Augustynkowi, Sebastianowi Białowąsowi, Andrzejowi Kani, 
Stanisławowi Gazalińskiemu oraz Browarowi Bosman Szczecin.

Tekst i foto LMM 

TT ”GEST” - LAUREATEM
W dniu 7.06.2008r. w Wałczu, odbył się Wojewódzki Przegląd Zespołów 

Tanecznych ARA( Amatorski Ruch Artystyczny), do którego zakwalifikował 
się w Przeglądzie Rejonowym w Nowogardzie, Teatr Tańca „GEST” repre-
zentujący Nowogardzki Dom Kultury.  W przeglądzie „GEST” zaprezentował 
fragment spektaklu „Brama” którym to zdobyły główną nagrodę „ Laureata” 
w swojej kategorii.

Nagrodzony zespół TT ”GEST” został zaproszony na XXXI Konfrontacje 
Kulturalne Młodzieży Szkolnej w Połczynie Zdroju, w których udział jest 
prestiżową nagrodą za całoroczną pracę artystyczną.

Rodzice tancerzy szukają prawdy

Jaka jest właściwie rola  
Nowogardzkiego Domu Kultury?

Jako rodzice, jesteśmy zbulwersowa-
ni postawą p.Dyrektor Nowogardzkie-
go Domu Kultury, że nawet w chwili, 
kiedy są namacalne dowody na praw-
dziwość okoliczności, związanych z 
wyjazdami nagrodzonej młodzieży z 
Teatru Tańca „GEST”, zarzuca nam się 
kłamstwo.

Zapewniamy, iż nie chodzi nam o 
walkę z p.Dyrektor, ale o dobro i nale-
żyte traktowanie  naszych dzieci.

Pisze Pani, oddalając nasze zarzu-
ty, że nikt z Panią nie rozmawiał na 
temat wyjazdu do Wałcza. Nie jest 
to do końca prawdą, ponieważ była 
Pani nieobecna w pracy, gdy jedna z 
nas rozmawiała na ten temat w dniu 
4.06.2008r. i otrzymała natychmiasto-
wą odpowiedź od pracownika admi-
nistracji, że wyjazd jest kategorycznie 
odwołany. Na sugestie opieki rodziców 
podczas wyjazdu-powtórzono odpo-
wiedź NIE!

Nie próbowała Pani nawet zastano-
wić się czy nie można by było znaleźć 
innego wyjścia z tej sytuacji i dopro-
wadzić do wyjazdu, tym bardziej, że 
instruktorka(przebywając w szpitalu, 
a nie na zwolnieniu lekarskim, jak to 
Pani sugeruje)rozmawiała z Panią i za-
pewniła o gotowości zespołu do prze-
glądu, podsuwając jednocześnie oso-
by, które mogłyby jechać z grupą(tym  
bardziej, że nawet transport dzieci był 
załatwiony).Żadna z tych propozycji, 
widocznie nie była „odpowiednia”.

Dopiero telefoniczne prośby mło-
dzieży z Teatru Tańca „GEST” w dniu 
5.06.2008r. (czyli nie dzień przed, tyl-
ko 2 dni przed wyjazdem) o wyrażenie 
zgody na wyjazd do Wałcza trochę 
poskutkowały, ale wyrażając zgodę 

obciążyła Pani młodzież dodatkowymi 
trudnościami, których wcześniej nie 
było.

Odnośnie osoby Pani Ewy, pisze 
Pani, że nie zgodziłaby się, na to, aby 
Pani Ewa była opiekunem, gdyż jest 
tylko uczestnikiem zespołu. Ale w kon-
sekwencji, to właśnie Pani Ewa podpi-
sała żądane przez Panią oświadczenie 
o pełnej odpowiedzialności za grupę 
podczas tego wyjazdu, które było jed-
nym z warunków wyjazdu.

Przykro nam również, że młodzież 
będąca przedstawicielami Nowogardz-
kiego Domu Kultury dwa dni przed 
wyjazdem, nie miała możliwości sko-
rzystania z sali NDK w celu przećwi-
czenia spektaklu. Młodzież w dniu 
5.06.2008r. ćwiczyła na holu NDK, a 
6.06.2008r. przed Domem Kultury, po-
nieważ nawet na holu nie mogły ćwiczyć 
bez opieki. Czy w Domu Kultury nie ma 
osób, które mogłyby przez 1 godz. być z 
grupą?   Przecież w innych przypadkach 
kiedy Pani zależało (wyjazd do Gole-
niowa-tydzień później)przydzielono 
innego instruktora.

Przykro nam też z drugiego powodu.
Fakt braku zainteresowania mło-

dzieżą i ich sukcesem. Po przyjeździe 
z przeglądu wojewódzkiego w Wałczu, 
gdzie zespół Teatru Tańca „GEST” 
zdobył główną nagrodę w swojej kate-
gorii, wszyscy laureaci byli zaproszeni 
do Połczyna Zdroju na XXXI Konfron-
tacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej w 
ramach Dni Kultury Województwa 
Zachodniopomorskiego „CULTUS 
HUMENUS POMERANIA”(spotykają 
się tam wszyscy laureaci przeglądów 
Województwa Zachodniopomorskiego 
wszystkich form- mając zapewnione 2 

dni pobytu z atrakcjami i koncertami 
galowymi).

Niestety nawet nie pogratulowa-
ła Pani jako Dyrektor NDK swojej 
grupie, tylko zastrzegła Pani, iż wy-
jazd do Połczyna Zdroju nie leży w 
Pani interesie i nie ma pieniędzy na 
ten wyjazd (a to tylko koszt przejaz-
du).Przekazała Pani instruktorowi 
na piśmie swoje zezwolenie pod wa-
runkiem pokrycia kosztów przejaz-
du przez młodzież. Tylko czy w tym 
przypadku była potrzebna Pani zgoda?                                                                          
Zastanawiamy się jak potraktować 
skargi młodzieży na Pani zachowanie 
w kwestii warsztatów, które mają się 
odbyć w lipcu, a koszt ich wynosi 250 
zł/osobę. Czy te warsztaty są warun-
kiem uczestnictwa w zajęciach zespo-
łów NDK ? Pytam bo sugerowała Pani, 
iż zastanowi się nad istnieniem tej gru-
py skoro tak mało osób z Teatru Tańca 
„GEST” zapisało się na te warsztaty  

(3 osoby).Czyżby bliska 20-osobowa 
grupa kłamała? Chyba nie! Skoro in-
struktor dostał wypowiedzenie z pracy, 
a co za tym idzie Teatr Tańca „GEST” 
przestanie istnieć, poniekąd spełniła 
Pani groźbę.

Czuje się Pani niesprawiedliwie 
skrzywdzona i zarzuca nam Pani nie-
prawdomówność. To jak w takim razie 
można nazwać to, co Pani robi mło-
dzieży zarzucając jej kłamstwa, zastra-
szając i nie dając możliwości dalszego 
rozwijania zainteresowań.

Wynika z tego, że nie instytucja, 
którą Pani reprezentuje jako dyrektor, 
jest dla dzieci i młodzieży oraz wszyst-
kich innych chętnych, tylko odwrot-
nie – oni są dla Pani. Więc można by 
się było zastanowić czy taka jest rola 
Domu Kultury? 

Rodzice dzieci zespołu  
Teatru Tańca „GEST” 

(Nazwiska do wiadomości redakcji)

Miedzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Taxi
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WITAMY WŚRÓD NAS...

 Witamy wśród nas...

Syn Anny Mularczyk ur. 25.06.08 
z Mieszewa

Córka Eweliny Taborskiej 
ur. 27.06.08 z Dobrej

Córka Grażyny Pawlikowskiej 
ur. 26.06.08 z Barlinka

Córka Barbary Biniek 
ur. 31.05.08 z Jarchlina

Córka Edyty Kaliszewskiej 
ur. 26.06.08 z Nowogardu

Syn Doroty Owsianik ur. 26.06.08 
ze Szczecina

Syn Ilony Bas ur. 26.06.08 
z Rekowa

Córka Marzeny Machowicz 
ur. 26.06.08 ze Szczecina

Leon syn Katarzyny Tworek-Pro-
kopowicz ur. 27.06.08
z Maszkowa

W obiektywie  Jana Korneluka  

Spotkanie starej gwardii gimnazjalnej od 1945r.
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Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
 im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni od 01.09.2008r. 
nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami

i o specjalnościach:
• nauczyciela fizyki w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin
• nauczyciela przyrody w wymiarze 9 godzin
• nauczyciela techniki w wymiarze 10 godzin
• nauczyciela plastyki w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela informatyki w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela matematyki w wymiarze 16 godzin
• nauczyciela chemii w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela wychowania fizycznego w wymiarze 6 godzin
• nauczyciela WOS w wymiarze 6 godzin
• wychowawcę świetlicy w wymiarze 17 godzin
• nauczyciela języka polskiego w pełnym wymiarze godzin

telefon kontaktowy   091 39 103 80

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„NOWOGARD - obręb nr 7”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu 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, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIX/353/06 z dnia 20 września 2006 r. 
Zawiada-miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospoda-rowania przestrzennego „NOWOGARD - obręb nr 7” wraz z 
prognozą oddziaływa-nia na środowisko, w dniach od 29 lipca 2008 r. do 20 
sierpnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 206 (w bu-
dynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. Wolności 1) o godzinie 16.oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu Wolno-
ści 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyj-nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczal-nym terminie do dnia 5 września 2008 r.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„NOWOGARD - obręb nr 6”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu 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, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIX/352/06 z dnia 20 września 2006 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego „NOWOGARD - obręb nr 6” wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 lipca 2008 r. do 20 
sierpnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 206 (w 
budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. Wolności 1) o godzinie 14.oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu 
Wolności 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2008 r.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 2 miasta Nowogard.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z poź. 
zmianami) oraz uchwały Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z 
dnia 27 czerwca 2008r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. 
Gen. J. Bema, w obrębie 2 miasta Nowogard wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 29 lipca 2008r do 20 sierpnia 2008r  
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowogard przy placu Wolności 5 
pok. 206 w godzinach otwarcia urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2008r. w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy Nowogard o godz15 00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. 
ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu  z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 05 września 2008r.

BURMISTRZ
Kazimierz Ziemba
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

SALE DO WYNAJĘCIA
na wesela 

i inne imprezy 
ul. Leśna 1 

(osiedle” Bema”) tel. 889 432 517. 

DEKORACJE 
ŚLUBNE  

Duży wybór, korzystne ceny 
poleca Hurtownia „PIER”

ul. Wojska Polskiego 4
tel. 091 39 25 985

ARTYKUŁY SZKOLNE
w tym duży wybór plecaków 
i tornistrów w niskich cenach 

poleca Hurtownia „PIER” 
Nowogard 

ul. Woj. Polskiego 4
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 

508 309 980.
• Do wynajęcia dwa garaże, powierzch-

nia 2 x 20 m kw, obiekt dozorowany, 
Nowogard ul. Nadtorowa 12. Tel. 
693 344 802.

• Sprzedam garaż blaszany 3x6 m. 
Tel. 091 39 501 07, 0505 903 274, 
507 467 091.

• Sprzedam dom jednorodzinny o 
pow. 238 m kw na działce 6 arowej, 
podpiwniczony, z użytkowym pod-
daszem, dwupoziomowy, podwórko, 
pomieszczenie gospodarcze, piękna 
wiata na dwa samochody, wysoki 
standard i funkcjonalność, Nowo-
gard. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam kawalerkę na ul. Warszaw-
skiej, 24 m kw. Tel. 091 39 23 259 lub 
514 451 525.

• Poszukuję pomieszczenia do wy-
najęcia pod działalność handlową. 
508 170 846.

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze 3 
pokoje, 69 m kw. Tel. 501 432 382.

• PILNIE sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe, ok. 42 m kw, I piętro w bloku, 
ładna i cicha okolica. Tel. 667 320 050.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 42 
m kw, centrum, I piętro. 603 11 82 86.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, parter, 
ogrzewanie gazowe. Tel. 66 99 63 482.

• Posiadam do wynajęcia od zaraz 
mieszkanie 3 pokojowe na ul. Za-
mkowej, I piętro. Tel. 606 616 309.

• Poszukuję kawalerki, 2 pokojowego 
mieszkania lub części domku do wy-
najęcia. Tel. 792 234 468.

• Wynajmę 1 pokój kobiecie, niepalącej 
osobie z dostępem do kuchni i łazien-
ki. Tel. 603 601 758.

• Kupię mieszkanie 3 – 4 pokojowe, może 
być do remontu. Tel. 505 801 778.

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. Tel. 
600 374 167 po 18.00.

• Sprzedam działkę na wsi 30 arów 20 zł/ 
m kw. Tel. 0697 675 951.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, II 
piętro, 47 m kw z własnym co. Tel. 
604 633 926.

• Sprzedam pawilon handlowy na ul. 
Leśnej. Tel. 667 189 714.

• Samotna matka z 3 dzieci poszukuje 
pilnie mieszkania 2/ 3 pokojowego 
do wynajęcia. 519 83 59 65.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
własnościowe, parter, centrum. Tel. 
506 067 621.

• Poszukuję mieszkania lub poko-
ju do wynajęcia na okres wakacji. 
668 229 064.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 bie-
gów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowa-
ny, książka serwisowa, zadbany, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód 
i tył, wymieniony kompletny rozrząd, 
olej, filtry (kabinowy, oleju powietrza), 
płyn hamulcowy i chłodniczy, przegląd 
klimatyzacji, alufelgi 16” + nowe opo-
ny letnie,. Cena 49 800 zł do uzgodnie-
nia, tel: 0605 522 340.

•  Sprzedam skuter JAMAHA NEOS, 

2000 r., cena 2400 zł do uzgodnienia 
tel. 0605 302 155.

• Kupię opony używane letnie 195x65-
70, 14 cali. 508 170 846.

• Zamienię motor WSK na Simsona. Tel. 
091 39 501 40.

• Sprzedam BMW 316i, 1991 r., stan 
bardzo dobry. Tel. 091 39 21 242.

• Sprzedam Opel Corsa 1,0, 12 V, 1997 
r. oraz Volkswagen Golf III, 1,9 TDI, 
1995 r. Tel. 603 038 944.

• Sprzedam Volkswagen Passat 2003 r., 
klimatyzacja, nawigacja, skóra, cena 34 
tys. zł do negocjacji. Tel. 603 198 104.

• Sprzedam Opel Kadett, 1,3 benzyna, 
na części. Tel. 889 669 344.

• Sprzedam Suzuki Baleno 1996 r., poj. 
1,3, 16 V, niezarejestrowany, cena 2900 
zł do uzgodnienia. Tel. 091 39 25 132, 
506 486 202.

• Kupię przyczepkę samochodową. 0501 
549 756, 091 39 20 970.

ROLNICTWO  .
• Koszenie łąk. 508 50 36 50.
• Sprzedam kombajn ziemniaczany, 

Karsk 8. Tel. 091 39 22 997.
• Sprzedam tanio części do ciągnika 

MTZ-82 oryginalne. Tel. 783 83 80 82.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.
• Sprzedam owies i pszenżyto, śrutow-

nik. Tel. 603 895 622.
• Sprzedam głowicę nową do ciągnika 

Ursus 330, wał korbowy – ciągnik Ur-
sus C-360, podgrzewacz gazowy wody. 
Tel. 091 579 24 85 dzwonić do 21.00.

USŁUGI
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 091 

39 79 109.
• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Wykonam roboty mini koparką: wy-
kop pod fundamenty, kable, itp. Tanio, 
fachowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. Ul. 
Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Chcesz szybko otrzymać tani kredyt go-
tówkowy i darmową kartę kredytową, 
wystarczy jeden telefon: 662 034 687, 
a doradca finansowy z Banku Zachod-
niego WBK skontaktuje się z Tobą.

• Remonty, docieplenia domów. 
511 745 695, 889 144 370.

• Przecieranie drzewa trakiem taśmo-
wym, sprzedaż łat, kontrłat, desek, 
więźby dachowej, usługi minikopar-
ką, wykopy, kanaliza, kable, itd. Tel. 

517 219 627, 091 391 86 89.
• POKRYCIA DACHOWE – papa, da-

chówka, blacha. 880 243 258.
• Tipsy – żel. 697 58 34 43.
• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych. 66 77 84 333. 
• KOREPETYCJE DLA STUDENTÓW 

I LICEALISTÓW PROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW I POPRAWEK  Z MATEMA-
TYKI, STATYSTYKI I EKONO-
METRII KONTAKT:Tel. kom. 600 
924128 e-mail: iwonand@wp.pl

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.
• Usługi budowlane, remonty, wykoń-

czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, stawianie 
ścian z płyty kartonowej, ocieplanie 
poddaszy, panele, itp. 693 021 097.

• DUR-DACH – pokrycia i remonty 
dachów. Tel. 691 621 141.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodarczej. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 
0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Zatrudnię cieślę i budowlańców. Tel. 
608 817 214.

• Zatrudnimy ekspedientkę do sklepu 
„Ela”. Tel. 091 39 21 373, 091 39 20 420 
po 20.00.

• Podejmę pracę jako kierowca mię-
dzynarodowy, prawo jazdy C+E. Tel. 
667 966 734.

• Bar „Barnim” zatrudni kucharki. Tel. 
663 97 93 97.

• Zatrudnię pomocników budowlanych 
(9 zł/ godz. + premia motywacyjna). 
Tel. 603 198 104.

• Zatrudnię pracownika na budowę. 
668 046 122, 661 331 857.

• Chcesz zarobić? Zgłoś się na zrywa-
nie porzeczek 9.07.2008 r. Tel. 091 39 
21 739.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_
lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ). 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z myszką 
bezprzewodową (kolor czarny), firmy 
NGS z wyświetlaczem, cena 180 zł, tel: 
0605 522 340, nowa na gwarancji, nie-
używana.

• Poszukuję miejsca przy głównych dro-
gach w celu umieszczenia tablic re-
klamowych z własną konstrukcją. Tel. 
0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwarium 
w kolorze czarnym 81x33x64 cm plus 
drobne wyposażenie: filtr, grzałkę, ko-
rzenie ozdobne. Cena 500 zł. Telefon 
– 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do dru-
karki Lexmark (nowy) cena 60 zł, tel 
0605 522 340.

• Sprzedam książki do 2 klasy II LO 
profil informatyczno – matematyczny. 
501 141 655. 

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe, cena 200 zł. 
Tel. 783 484 836.

• Małe kotki oddam w dobre ręce. Tel. 
509 878 292.

• Przyjmę każdą ilość ziemi, gru-
zu itp. Kontakt tel. 503 174 715 lub 
691 697 969.

• Sprzedam tanio drzwi garażowe drew-
niane nowe. Tel. 783 83 80 82.

• Sprzedam tanio łóżeczko dziecinne 
drewniane z materacykiem, wózek 
i bujaczek. Tel. 784 78 90 30 lub 091 
39 106 21.

• Sprzedam lodówko – zamrażarkę Elek-
trolux 175 cm wys. Tel. 603 601 758, 
cena 300 zł. 

• Sprzedam tanio ziemię ze stawu. Tel. 
695 780 299.

• Sprzedam pudelki. Tel. 697 99 26 05.
• Sprzedam tanio pianino. Tel. 091 39 

25 132, 506 486 202.
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 27

Rozwiązania krzyżówki nr 26 – TRUSKAWKOWE ŻNIWA - nadesłali: 
Eliza Zawadzka z Orzechowa, Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Elżbieta Lewandowska i Agnieszka Sko-

wrońska ze Strzelewa, Danuta Gruszczyńska z Błotna, Andżelika Nizio z Osowa, Bogumiła Urtnowska 
z Kulic oraz z Nowogardu: Danuta Majeranowska, Władysława Kubisz, Janina Grudzińska, Stanisława 
Pokorska, Alicja Wypych,  Franciszek Palenica, Szczepan Falaciński, Magdalena Czupryńska, Krystyna 
Zawidzka, Teresa Powalska, Jerzy Siedlecki, Halina Heinrich, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński, Grażyna Jurczyk, Halina Stefańska, Teresa Januszonek.

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Teresa Januszonek z Nowogardu,
- Franciszek Palenica z Nowogardu,
- Danuta Gruszczyńska z Błotna.

Gratulujemy!   

STABILIZACJA
Stabilizacja też się kojarzy
Nieraz z częstymi zmianami twarzy.

A RESZTA PLOTKI
Na podbój świata konie rwą…
- Tu Azja, Aleksandrze, patrz,
Tam za górami Persów tron,
Tam, jak się uda tryumf masz!
A w Persepolis straż umocnień,
Rządowe wersje trąbi w świat:
- Ten Aleksander to wyrostek,
Szczeniak, żółtodziób, mały szkrab…
A reszta plotki, plotki, plotki…
Spartakus!
Spartakus!
Na Rzym dokonać chce ataku.
Na forum ciżba niespokojna,
Czynników oficjalnych głos:
To tylko zbuntowany żołdak,
Wichrzyciel,
Niepoważny gość…
A reszta plotki, plotki, plotki.
Insynuacje, inwektywy,
A reszta plotki, plotki, plotki,
Zwykła dywersja nieżyczliwych,
Popłoch w Trianon, Wersalu, Blois,
Kurierów gonią wieści złe,
Na Wersal idzie ludzka ćma,
Paryż żądania stawiać chce.
Ktoś złotousty miał dementi:
- Niech kraj w spokoju śpi i trwa,
To tylko dość nieliczne męty,
Lud cały woła: Vive le roi !
A reszta plotki, plotki, plotki.
Nigdy nie kończą się te zwrotki…

NA KONKURSY 
STRIPTEASEREK
Wyrasta nam nowa
Pracująca klasa,
Co na chleb zarabiać 
Będzie na golasa.
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 03.07.2008r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik wię-
zienny

3. Robotnik budowlany
4. Kierowca „C”-magazynier
5. ładowacz
6.  Murarz, pomoc murarza, 

zbrojarz
7.  Nauczyciel : Jęz. Angielskiego, 

fizyki, informatyki, matematy-
ki, techniki, bibliotekarz

8.  Monter stolarki PCV  + prawo 
jazdy

9.  Elektryk
10.  Pracownik zieleni
11.  Zbieracz owoców (truskawki)
12.  Blacharz-lakiernik
13.  Sprzedawca-konsultant
14.  Pilarz
15.  szwaczka
16.  ślusarz – pracownik produkcji
17.  Sprzedawca
18.  Operator wózka widłowego
19.  Mechanik maszyn rolniczych 
20. Szwaczka
21. Sprzedawca

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice), 

(Goleniów) 
2. Kierowca „c” (Dobra)
3.  Pracownik działu księgowości 

(Łozienica)
4.  Informatyk (Radowo Małe)
                                                   
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 infor-
mować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę 
pracodawcy o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego. Informu-
jąc o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygoto-
wania zawodowego, pracodawcy 
nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów 
ze względu na płeć, wiek, niepeł-
nosprawność, 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 powie-
rzeniem jej innej pracy zarob-
kowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o 
pozostaniu lub nie pozostaniu w 
rejestrze bezrobotnych  poszuku-
jących 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, właś-
ciwy powiatowy urząd pracy o za-
trudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierze-
niu jej innej pracy zarobkowej



194-7.7.2008 r. 

Pomorzanin działał 
nielegalnie?
Kilka miesięcy temu rozpętał się konflikt w Pomorzaninie między drużyną 
seniorów a jednym z zespołów juniorów. Sprawa jednak przycichła, ale kto 
wie czy nie mieliśmy do czynienia z typową ciszą przed burzą, prawdziwą 
burzą.

Jak zapewne wszyscy kibice pamiętają efektem tamtego konfliktu było po-
wstanie nowego klubu piłkarskiego, Olimpii Nowogard. Do redakcji „Dzien-
nika Nowogardzkiego” wpłynął list podpisany przez zarząd tego klubu. Po-
niżej zamieszczamy go w całości.
„Od kilku miesięcy mamy chęć uporządkowania sytuacji w nowogardzkiej pił-
ce nożnej i pomysł na wyprowadzenie jej z kryzysu w jakim obecnie się znaj-
duje. Założyliśmy nowy klub i chcemy stworzyć coś, co nie będzie przypomi-
nało Pomorzanina chwiejącego się na nogach podpitych działaczy, bo takich 
można ich spotkać na stadionie.
Jako nowy podmiot sportowy chcieliśmy korzystać ze stadionu przy ul. Wojska 
Polskiego.
Nie udało nam się wywalczyć możliwości przeprowadzenia na nim choćby jed-
nego treningu.
Nie mówiąc już o dostępie do szatni czy pomieszczeń socjalnych. Dlaczego? 
Stadion jest niby miejski, ale Burmistrz użyczył go Pomorzaninowi na pod-
stawie umowy cywilnej. Od tej pory władze klubu zaczęły traktować obiekt 
jako swoją własność. Nie może z niego korzystać nikt oprócz Pomorzanina i 
ich kolesi.
Wszystkie umowy zawarte z gminą są jednak bezprawne, bo od 1999 r. nowo-
gardzki klub nie posiadał żadnej osobowości prawnej. Mimo, iż był wzywany 
przez Krajowy Rejestr Sądowy, to przez kilka lat nie uzupełnił niezbędnych 
formalności. Świadczą o tym dokumenty sądowe, w których jesteśmy  posia-
daniu.
Od 1999 r. klubowi działacze oszukiwali władze miejskie i społeczeństwo. W 
konkursach na zasadzie, których gmina przyznaje środki na funkcjonowanie 
klubów władze Pomorzanina przedstawiały stare lub fałszywe zaświadczenia 
o osobowości prawnej. Istotnym szczegółem jest to, że Pomorzanin działał na 
zasadzie statutu z 1971 r., również nie zarejestrowanym w KRS. Świadczy to o 
tym, że każde władze klubu od 1999 r. działały nielegalnie.
Wśród działaczy Pomorzanina zapanowała panika, gdy o fatalnym sta-
nie prawnym klubu poinformowaliśmy Burmistrza p. Kazimierza Ziembę. 
Kierownik klubu Pomorzanina Jerzy Wolny wraz z nielegalnie działającym 
prezesem Norbertem Dworakiem szybko udali się do starostwa powiatowe-
go, by tam zarejestrować nowy klub. Wicestarosta Tomasz Kulinicz dokonał 
bezproblemowej rejestracji. Najgorsze jest jednak to, iż nie zwrócił uwagi, że 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pomorzanina nie ma na liście obecno-
ści podczas zebrania założycielskiego. O czy to świadczy? Że wybory się nie 
odbyły, a obecne władze Pomorzanina sfałszowały listy i protokoły. Nie wiemy, 
jak wicestarosta Kulinicz mógł zarejestrować całkiem nowy klub o nazwie LKS 
Pomorzanin, skoro wiedział, że taki istnieje od lat 50-tych? Czy każdy może 
jechać do starostwa i zarejestrować kolejny klub o nazwie Pomorzanin Nowo-
gard? Przy rejestracji wicestarosta Kulinicz powinien sprawdzić dotychczaso-
wy stan prawny Pomorzanina, a nie kierować się koleżeńskimi względami.
Według dokumentów znajdujących się w starostwie powiatowym wynika, że 
Pomorzanin założono 7 grudnia 2007 r. A rejestracji dokonano dopiero 23 
kwietnia 2008 r. (6 kwietnia 2008 r. złożono wniosek o rejestrację klubu). Na 
liście obecności podczas zebrania założycielskiego widnieje 15 nazwisk. Naj-
dziwniejsze jest jednak to, że tego właśnie dnia   ( 7 grudnia 2007 r.) odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze nielegalnego klubu i wszystkie te 
osoby na nim były obecne. Zebranie to odbyło się w restauracji  Kamena i obec-
nych na nim było ponad 80 osób. Wśród gości zaproszonych byli m.in.: Bur-
mistrz Nowogardu-Kazimierz Ziemba, Prezes PZPN Jan Bednarek, Skarbnik 
Gminy Marcin Marchewka, kilku radnych, Dziennik Nowogardzki reprezento-
wał Andrzej Garguliński. Prowadzącym to zebranie był pan Marian Siwy.
Kiedy kilka miesięcy temu pan Kubisz napisał w Dzienniku Nowogardzkim, 
że Pomorzanin działa nielegalnie, to sami w to nie wierzyliśmy. Sami też nie-
raz byliśmy świadkami jak nazywano pana Kubisza kłamcą i mówiono, że 
wypisuje jakieś bzdury. Prawda jest jednak taka, że ten klub nadal działa nie-

legalnie. 
Jest jeszcze kilka kwestii dziedziny prawnej, których nie przestrzegają władze 
Pomorzanina. Nie możemy ich jednak upublicznić, by nie przygotowali sobie 
dobrej linii obrony przed prokuraturą. Powyższym tekstem chcieliśmy zwrócić 
uwagę miejskich radnych, kibiców i całego nowogardzkiego społeczeństwa na 
faktyczny stan prawny klubu. Na to, że działacze Pomorzanina dotowani są 
przez gminę bezprawnie. Natomiast Wydziałowi Finansów zasugerować, aby 
przed przekazaniem pieniędzy dokładnie sprawdzał legalność działających in-
stytucji. To wszystko zaś przekłada się na sprawy organizacyjne i sportowe, a 
finansowane jest przez mieszkańców Nowogardu.”

***
Warto w tym miejscu przypomnieć, że wszystko zaczęło się od starań Olim-
pii o odebranie Pomorzaninowi kart zawodników, którzy wyrazili chęć gry 
w nowym klubie. Władze Pomorzanina nie wyraziły na to zgody, zarząd 
Olimpii zaczął zabiegać o ich odzyskanie innymi metodami i tym sposobem 
trafił na prawdziwą aferę. Oczywiście jeśli słowa zarządu nowo powstałego 
klubu się potwierdzą. 
Na razie potwierdzić mogę fakt, że 7 grudnia 2007 roku w Restauracji Ka-
mena odbył się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Pomorzanina, 
klubu z kilkudziesięcioletnią tradycją, a nie zebranie założycielskie jakiegoś 
nowego Pomorzanina. Przynajmniej na takie, jako reprezentant lokalnej 
prasy, zostałem zaproszony. O żadnym zakładaniu nowego klubu nie było 
mowy, chyba, że miało to miejsce już poza częścią oficjalną. Jeśli coś takiego 
rzeczywiście miało miejsce to, delikatnie mówiąc, wypadało by podać to do 
publicznej wiadomości. Wszak klub utrzymywany jest właśnie z publicz-
nych pieniędzy.
Ta sprawa oczywiście powróci na łamy „Dziennika Nowogardzkiego”.

Andrzej Garguliński

I Turniej Plażowej 
Piłki Siatkowej 

Dnia 28 czerwca br., na plaży miejskiej w Nowogardzie odbył się I Turniej 
Plażowej Piłki Siatkowej Gmin Powiatu Goleniowskiego o Puchar Starosty. 
W turnieju wzięły udział reprezentacje Gminy Przybiernów i Nowogard oraz 
reprezentacja Starostwa Powiatowego. 

Drużyna z Nowogardu wystąpiła 
w następującym składzie: Artur Da-
nilewski – kapitan, Liliana Szychow-
ska, Mateusz Florkowski, Łukasz 
Kowalczyk oraz Przemysław Sońtka. 
Pierwszy mecz Nowogard rozegrał 
z silną drużyną z Przybiernowa. Po-
mimo dzielnej postawy gospodarze 
przegrali 0:2. Drugie spotkanie z 
wyżej notowaną drużyną Starostwa 
Powiatowego i znowu przegrana  0:2. 
Turniej wygrała drużyna pod wodzą 
Wicestarosty Tomasza Kulinicza, 
pokonując Przybiernów 2:1.

Warunki atmosferyczne (silny 
wiatr i padający deszcz) nie ułatwiały 
zadania ale udało się ciekawy turniej 
rozegrać w pełni. Puchar oraz pa-
miątkowe dyplomy wręczył Starosta 
goleniowski Tomasz Stanisławski 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu 
Witold Kaleczyc.

Gratulacje dla zwycięzców i po-
konanych! Do zobaczenia za rok 
– miejmy nadzieję w liczniejszej 
obsadzie.

Ag
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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•

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: 
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy magazynowej.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.

AUTO – SZYBY 
R&U

Wymiana 
i przyciemnianie szyb

Tel. 886 750 512 - Goleniów

BIAŁY PUNKT GSM
Targowisko Miejskie 

w Nowogardzie

SKUP – SPRZEDAŻ 
TELEFONÓW NOWYCH 

I UŻYWANYCH
serwis • naprawa • simlock  
• polskie menu • akcesoria  

• baterie • smycze • pokrowce  
• etui • obudowy  

• karty startowe • zasilające  
• karty pamięci

Informujemy, że   

10 lipca 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

REKLAMA

 O Wiejskim Festiwalu w Strzelewie 
przeczytacie Państwo 

w piątkowym wydaniu DN

Informujemy, że   

10 lipca 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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Kronika policyjna 
Poniedziałek
W poniedziałek 30 czerwca w go-

dzinach popołudniowych zgłoszo-
no włamanie i kradzież komputera, 
trzech kart bankomatowych, tele-
fonu komórkowego Sony Ericsson 
k 700 i, pilarki spalinowej marki 
Husqvarna oraz odtwarzacza DVD. 
Łączna wartość skradzionego mie-
nia wynosi 4.000 PLN. Do zdarzenia 
doszło przy ulicy Nadtorowej.
Wtorek
Tego dnia z mieszkania przy ul. Pro-

menady skradziono Laptop oraz aparat 
fotograficzny o wartości 2.300 PLN.
Piątek
W dniu tym doszło do tragicznego 

wypadku na trasie nr 6 w okolicach 
Wojcieszyna. Volkswagen Bus potrącił 
rowerzystkę. Poszkodowana została 
przetransportowana śmigłowcem do 
szpitala w Szczecinie. Niestety w wyni-
ku ciężkich obrażeń zmarła po kilku-
nastu godzinach. Czynności wyjaśnia-
jące prowadzi komisariat policji pod 
nadzorem prokuratury w Goleniowie.

Sobota
Nad ranem o godz. 3:30 przed Są-

polnicą policjanci z Nowogardu ujęli 
nietrzeźwego mężczyznę, który usi-
łował odjechać samochodem marki 
Mazda o numerach rejestracyjnych 
powiatu stargardzkiego. Zatrzymany 
miał 2,27 promila alkoholu we krwi. 
Tego samego dnia w miejscowości 

Bieniczki dokonano również wła-
mania do garażu i kradzieży odtwa-
rzacza samochodowego oraz apa-
ratu cyfrowego o łącznej wartości 
1.150 PLN.
Niedziela
Przy ul. Kościelnej policja ujęła pija-

nego kierowcę Volkswagena Passata 
Jana W. Miał 0,84 promila alkoholu 
we krwi.

W związku z rozpoczynającym się 
sezonem wakacyjnym i narasta-
jącą w związku z tym ilością wła-
mań i kradzieży, policja apeluje do 
wszystkich o wzmożenie ostrożności 
i czujności.

ps

Dyrektorka Gimnzjum  
powraca na stanowisko?

Konsultacje w Olchowie

Pojemniki dla wszystkich
Uprzejmie informuję, że pojemniki 

przeznaczone do selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych, które są 
usytuowane na terenie naszej gminy 
są pojemnikami ogólnodostępnymi  
dla wszystkich jej  mieszkańców. W 

związku z tym może z nich korzystać 
każdy mieszkaniec naszej gminy bez 
względu na miejsce zamieszkania.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Zapraszamy na konsultacje w 
sprawie przyszłego przebiegu drogi 
ekspresowej S-6  przez miejscowość 
Olchowo. Projekt trasy prezentować 
będzie dyrektor Mariusz Mierzwa z 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad ze Szczecina.

Spotkanie w świetlicy Olchowo, w 
środę 9 lipca o godz. 12.00.

W porozumieniu z GDDK i A 
Oddział w Szczecinie informujemy 

mieszkańców Olchowa i właścicieli 
działek i nieruchomości przez które 
przebiegać miałaby droga szybkiego 
ruchu, że konsultacje będą dotyczyć 
tylko obrębu Olchowa zgodnie z 
pismem skierowanym do Biura Rady 
Miejskiej  w dniu 2 lipca 2008 r.

Inicjatorzy protestu dotyczącego 
przebiegu przyszłej drogi

Andrzej Matuszewski – Olchowo,
Mieczysław Laskowski – Olchowo.

Jak się dowiedzieliśmy decyzja o 
odwołaniu dyrektor Gimnazjum nr 1 
pani Anny Łysiak zostanie anulowana 
Wniosek Zachodniopomorskiego 
Kuratora zakwestionował Wojewoda 
Zachodniopomorski ze względu na 
uchybienia prawne.

Do burmistrza Nowogardu pismo 
uchylające wniosek o odwołanie 
jeszcze nie wpłynęło.

Sprawa będzie ostatecznie rozpa-
trzona po powrocie pani Anny Łysiak 
ze Stanów Zjednoczonych.

LMM

Sonda uliczna
W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu co sądzą o 

pomyśle zamiany worków foliowych na papierowe w związku z ochroną 
środowiska naturalnego.

Pan Arkadiusz Piórowski
Popieram zdecydowanie ten pomysł. Uważam, 

że powinno wprowadzić się torebki papierowe np. 
odpłatnie w sklepach. Na pewno rozwiązałoby to 
problem całej sterty torebek plastikowych, które za-
nieczyszczają okolicę zalegając w wielu miejscach. 
Niektóre miasta w Polsce poczyniły już pewne kro-
ki aby używanie tego typu opakowań ograniczyć tak 
więc i my powinniśmy pójść za ich przykładem.
Uważam ponadto, że miasto Nowogard powinno 

zorganizować większą ilość pojemników przezna-
czonych do segregacji śmieci w ogóle. W krajach 

UE segreguje się 50% śmieci u nas zaledwie 25%. Tak więc jest w tej materii 
jeszcze wiele do zrobienia. 

Pani Kamila
Moim zdaniem, jest to dobry pomysł. Niewątpli-

wie zmniejszyłoby się zanieczyszczenie środowiska 
oprócz tego nie bylibyśmy już zasypywani ogromną 
ilością torebek, które psują wizerunek okolicy leżąc 
niemalże w każdym zakątku miasta.

Pan Longin
Sądzę, że byłoby to dobre rozwiązanie, bardziej 

ekologiczne. Jak wiadomo plastik rozkłada się wiele 
lat a dzięki wprowadzeniu torebek papierowych w 
miejsce plastikowych moglibyśmy znacznie ogra-
niczyć powstawanie coraz to większej ilości śmieci, 
których nie ma gdzie składować. Rzeczą najważ-
niejszą byłoby jednak to, że pozostawilibyśmy po 
sobie czyściejszy świat dla naszych potomków.

Pani Weronika 
Zgadzam się na takie rozwiązanie. Uważam, że jest 

to po pierwsze bardziej ekologiczne a po drugie 
bardziej opłacalne.

Pan Szczepan Pastusiak
Zgadzam się z pomysłem zamiany worków fo-
liowych na papierowe pod warunkiem, że worki 
papierowe będą wytwarzane z makulatury czyli z 
odzysku.

Emilian Zugaj
Podoba mi się ten pomysł. Myślę, że dzięki temu 

środowisko będzie czystsze. 

ps
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KALENDARIUM
8 LIPCA
Imieniny: Akwila, Chwalimir, Edgar, Eugeniusz, Elżbieta, Fali-
bor, Hadrian, Hadriana, Jan, Kilian, Kiliana, Odeta, Piotr, Prokop, 
Teobald i Teobalda 
• 1343 - Kazimierz III Wielki zawarł z zakonem krzyżackim 
pokój kaliski. 
• 1497 - Vasco da Gama wyruszył z portu w Lizbonie w poszu-
kiwaniu drogi morskiej do Indii. 
• 1990 - Niemcy zostały po raz trzeci piłkarskim mistrzem 
świata.

9 LIPCA
Imieniny:  Adolfina, Adrian, Adrianna, Aleksander, Anatola, 
Anatolia, Augustyn, Brykcjusz, Cyryl, Hadrian, Hadriana, Heloiza, 
Ifigenia, Jan, Joanna, Lucja, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Weronika, 
Wszebąd, Zenon i Zenona. 
• 1947 - Polska odrzuciła plan Marshalla. 
• 1521 - Zawieszono dzwon Zygmunta. 

10 LIPCA
Imieniny:  Aleksander, Amalberga, Amelia, Aniela, Antoni, Bianor, 
Daniel, Emanuel, Filip, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, 
Nasława, Racimir, Rufina, Rzędziwoj, Samson, Sekunda, Sylwan, 
Witalis i Zacheusz. 
• 1941 - Doszło do pogromu w Jedwabnem, podczas którego 
spalono żywcem mieszkańców - Żydów.
• 1973 - W Kielcach z połączenia dwóch klubów Iskra i SHL powstał 
klub sportowy Korona Kielce.
• 1997 - Powódź tysiąclecia. Rzeka Odra zalała lewobrzeżną część 
masta Opole

REKLAMAREKLAMA

Lubczyński odszedł i co dalej?
Informowaliśmy lakonicznie o 

przejściu pełniącego obowiązki 
kierownika Wydziału Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy Tobiasza 
Lubczyńskiego do pracy w Za-
chodniopomorskim Kuratorium 
Oświaty. Wydawać by  się mogło, 
że jest to informacja jak każda 
tego rodzaju  – ktoś odchodzi, ktoś 
przychodzi, ktoś traci pracę, ktoś 
awansuje…
W tym przypadku jest inaczej. 

Tobiasz Lubczyński został kierow-
nikiem nowego Wydziału, bodaj 
najważniejszego jeśli chodzi o 
pozyskiwanie funduszy zewnętrz-
nych z nominacji Platformy Oby-
watelskiej. Pisanie dobrych wnio-
sków aplikacyjnych dla Urzędu i 

organizacji pożytku publicznego 
jest rzeczą trudną, wymagająca 
dużej wiedzy. Tomasz Lubczyń-
ski taką wiedzę posiadł. Podnosił 
swoje kwalifikacje, a za wszelkie 
szkolenia, kursy, konferencje i 
spotkania płaciła Gmina. Bywało, 
że nawet za przeloty samolotami. 
I nagle wyszkolony przez Gminę 
fachowiec odchodzi! Odchodzi 
nie z przesłanek merytorycznych. 
Odchodzi, bo ta sama Platforma 
woli swego w Kuratorium.
Czy koalicjanta  dobro Gminy 

już nie interesuje? Interesuje!  Za-
czniemy (bo musimy) szkolić na-
stępnego… 

LMM

Podziękowanie!
W imieniu mieszkańców Nowogardu chciałbym podziękować 

panu Fiejdaszowi i Panu Kawickiemu za uruchomienie oświet-
lenia nad jeziorem.

Krzysztof Kosiński

Egzaminy Na prawo jazdy

Krótszy czas oczekiwania
Jak wynika ze sprawozdania dot. egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego (WORD) w Szczecinie zwiększyła się liczba zaplanowa-
nych egzaminów na prawo jazdy w pierwszym półroczu 2008 r. W porów-
naniu do roku ubiegłego tego samego okresu liczba ta wzrosła o 8 080 osób 
i do egzaminu mogło przystąpić nawet 39 285 osób. 

W związku z utrzymującą się dużą 
liczbą kandydatów na kierowców i 
kierowców od maja br. wprowadzo-
no drugą zmianę w zakresie egzami-
nów na prawo jazdy kategorii B, C 
oraz C+E. Dzięki temu zwiększyła 
się liczba zdających egzamin średnio 
o 53 osoby w ciągu dnia. W konse-
kwencji skrócił się też czas oczeki-
wania na egzamin. 
Zadawalający jest fakt, iż WORD w 

Szczecinie mieści się w ustawowym 
terminie, jeśli chodzi o ustalanie 
czasu oczekiwania na egzamin pań-

stwowy, który nie może być dłuższy 
niż 30 dni. Na podstawie przepro-
wadzonej analizy i wyciągniętych 
wniosków z przebiegu egzaminów, 
które odbyły się w ostatnich miesią-
cach, można się spodziewać, iż czas 
oczekiwania na egzamin będzie się 
systematycznie skracał.
Zdawalność w Wojewódzkim 

Ośrodku Ruchu Drogowego w 
Szczecinie utrzymuje się na stałym 
poziomie i wynosi  35,2 %.

Opr. LMM

Znaleziono klucze

Klucze do odebrania w redakcji

Przy ul. Bohaterów Warszawy Przy ul. Słowackiego 

W kinie „Orzeł”
 
WIDMO
USA - horror - 85 min
12 zł od  15 lat

11.07.2008 godz. 19.00
12.07.2008 godz. 19.00



4 Nr 52 (1689)

13.07.2008r – Niedziela

Początek „Lata z Muzami”
W lipcu Nowogard przeżywa najazd gwiazd. Wprawdzie co roku narzekamy, 

że przyjeżdżają nie Ci, których chcielibyśmy oglądać, ale też co roku tłumnie 
gromadzimy się przed sceną plenerową i do późnych godzin nocnych obcujemy z 
artystami na ‘żywo”.

I to jest niezaprzeczalny walor Festiwalu.  
Drugi wielki plus to warsztaty i spotkania młodych – tu pogłębia się swoją wie-

dzę, tu poznaje arkana sztuki, tu zawiera nowe znajomości i przyjaźnie. Dajemy 
młodym szansę…

Z dziennikarskiego obowiązku przedstawiam dzisiaj program pierwszego dnia.
Zaplanujmy spotkanie z muzami…

LMM

Przed Festiwalem Lato z Muzami

Kilka pytań…z przeszłości
Późną jesienią 1972 r. uczestniczyłem w głośnym i ważnym wydarzeniu, ja-

kim było Ogólnopolskie Seminarium Narodowe p.n. „Twórca – krytyk – widz”. 
Świetnie zorganizowane w Rzeszowie, na początku „tłustych lat” ekipy Gierka, 
oscylowało wokół jednego tematu podstawowego – dokąd zmierza kinemato-
grafia polska i czego oczekuje od niej widownia. Głęboko utkwiły w mojej pa-
mięci dwa wystąpienia – pełne emocji i troski „młodego gniewnego” reżysera 
Krzysztofa Zanussiego i utrzymane w perswazyjnym tonie wiceministra kultury 
i sztuki Czesława Wiśniewskiego. Każdy z nich stanowiło swoiste „małe zwier-
ciadło” postaw światopoglądowych luminarzy kultury minionej epoki. Myślę, że 
warto przypomnieć czytelnikom fragmenty dyskusji utrwalone na magnetofo-
nowych taśmach, a opublikowane w „Kulturze Filmowej” (maj 1973). Właśnie 

Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
 - 17.00 - Projekcja filmu pt. „ŻYCIE JAKO ŚMIERTELNA CHOROBA 
           PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ”, prod. polskiej, 
           reż. Krzysztof Zanussi, 96’, 
           Po projekcji spotkanie z  reżyserem 
Scena plenerowa
- 19.00 -  Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu „Lato z Muzami”®
W programie:
-  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej reż. KRZYSZTOFA  ZANUSSIEGO -  
    NDK
-  Otwarcie wystawy  - Miejska Biblioteka Publiczna
-  Wręczenie Honorowego „LAURU CISOWEGO” 
   reżyserowi KRZYSZTOFOWI  ZANUSSIEMU
- Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „AT  THE  LAKE” 
   z Warszawy 
-  Projekcja filmu pt. „SUPLEMENT”, prod. polskiej, 
   reż. Krzysztof Zanussi, 105’
-  POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
-  Projekcja filmu konkursowego pt. „OGRÓD  LUIZY”, prod. polskiej,  
   Reż. M. Wojtyszko, 102’, Dystrybutor: Film Polski

AT THE LAKE (Zespół wystąpi w niedzielę około godziny 20.00) 
At The Lake tworzy muzykę z gatunku metalu symfonicznego, w intrygują-
cy sposób łącząc elementy muzyki klasycznej i rozrywkowej. Monumental-
ne orkiestracje i aranżacje chóralne łączą się z wyrafinowanymi melodiami 
skrzypcowymi i ciężkim brzmieniem gitar, a nastrój muzyki dodatkowo 
wzbogaca liryczny fortepian czy też dźwięki organów potężnej katedry. Nie 
sposób również nie zwrócić uwagi na występujące w muzyce At The Lake 
elementy muzyki folkowej i celtyckiej. Całość okraszona jest wyjątkowym 
wokalem, płynnie przechodzącym z rockowego pazura w potężny, pełen 
dramatyzmu sopran.  
Dla At The Lake wygląd na scenie jest niemniej ważny jak sama muzyka. 
Oryginalne ubiory artystów sprawiają, że występ zespołu jest dla widza 
czymś przyjemnym nie tylko dla ucha, ale i dla oka.  
Od momentu powstania w grudniu 2005 roku, warszawski At The Lake 
zagrał kilkadziesiąt koncertów w Polsce i w Niemczech. Pojawił się również 
na kilku festiwalach, między innymi na festiwalu Rock – Transmisja w Goł-
dapii, gdzie zdobył I miejsce oraz na Rockowaniach w Mławie, gdzie zdobył 
II nagrodę. W tym roku został zaproszony m.in. na festiwal Metalcamp w 
Słowenii.

z tych materiałów korzystałem. Oceńcie Państwo sami, na ile pytania stawiane 
35 lat temu, w okresie„dyktatury proletariatu”, pozostały aktualne do dziś? Bo 
choć się zmienił cały świat i kraj, czy tak naprawdę dużo zmieniło się w naszej 
mentalności?

Krzysztof Zanussi:
Jesteśmy znowu na jakimś zakręcie, przed nami otwiera się epoka konsump-

cyjna. Chciałbym z głupia-frant zadać państwu i sobie kilka pytań, na które 
sam szukam odpowiedzi, które chciałbym skonfrontować z filmami, jakie robię 
i jakie robią moi koledzy. Mianowicie, jak w ramach tej zwiększonej konsump-
cji, jak w ramach tego społeczeństwa zwiększonego dobrobytu ma się reali-
zować pewien ideał ustrojowy, z którym żeśmy wyrośli i do którego jesteśmy 
przywiązani? Co ma być cechą wyróżniającą nasz system od innych systemów 
i co w tym wszystkim ma być socjalistyczne, co ma być charakterystyczne dla 
formacji, w której żyjemy?
Pytam o to z głupia-frant i naiwnie, ale czasami trzeba zadawać takie pytania 

podstawowe, ponieważ z nich wynikają wszystkie dalsze konsekwencje. Jaką 
więc sztukę mamy produkować… Wypada także zapytać, o jakiego człowieka 
nam chodzi? O jaki ideał człowieka powinniśmy zabiegać walczyć? Mówiliśmy 
zawsze, że chodzi nam o pewien rozwój osobowości, o danie każdemu szansy 
na to, żeby jego życie było bogate wewnętrznie, a nie tylko bogate w dobra ma-
terialne. Mówiliśmy o postawie, która pozwala człowiekowi wyjść poza jego 
własny egoizm i postawić jako cel wyższy dobro pewnej społeczności. Tymcza-
sem postawa konsumpcyjna daleka jest od takiego ideału. Brnijmy dalej w tych 
pytaniach. Czy młoda kinematografia ma oferować sztukę łagodną, która po-
maga w trawieniu, czy też ma człowiekowi pomagać, żeby się odnalazł w sytu-
acji, kiedy Fiat, lodówka wiele innych przedmiotów pretenduje do roli wartości 
absolutnych? Czy 
w tej sytuacji nasz 
bohater filmowy 
ma być jedynie 
bezmyślnym pro-
ducentem? Czy też 
ma być człowie-
kiem, który znaj-
duje cel i sens swo-
jego życia? Zadaję 
to pytanie bardzo 
ostrożnie i łagod-
nie, bo można 
by je zadać dużo 
ostrzej i w bardziej 
histerycznym tonie…
Nie chcemy odstępować od tematów ostatecznych, nie przestajemy zadawać 

pytań w rodzaju: Jakie wartości są najważniejsze? Dla jakich wartości warto 
żyć? Jeżeli ta problematyka pojawia się w naszych filmach, należy się z tego 
cieszyć. Jest to powód do dumy…
Czesław Wiśniewski, wiceminister kultury i sztuki:
…Zdaję sobie sprawę ze zróżnicowania środowiska. Nie mam pretensji na 

przykład do Zanussiego o to, że jego interesują problemy etyczne, że go intere-
suje, kim będzie nasz naród, kiedy będzie miał dużo samochodów i obfitość in-
nych dóbr materialnych. Wolno Zanussiemu tym się interesować, robić na ten 
temat filmy i w moim przekonaniu w palecie różnorodnych propozycji, którymi 
powinna dysponować kinematografia, taka problematyka jest niezwykle waż-
na. Ale czy tylko ta?...Nie możemy dzielić filmów na eksperymentalne, ambitne 
i na filmy masowe. Powinniśmy dzielić filmy na dobre i złe. Film jest dobry nie-
zależnie od tego czy jest zrobiony atrakcyjnie. Ostatecznie ZA ŚCIANĄ Zanus-
siego nie jest to film zrobiony w szczególnie atrakcyjnej formie. Przypuszczam, 
że gdyby go wyświetlano w kinach, nie odniósłby sukcesu. Zyskał natomiast 
masową widownię w telewizji. I właśnie o to chodzi, by dobremu, wartościowe-
mu filmowi ułatwić dotarcie do publiczności niezależnie od sposobu przekazu, 
kinowego czy telewizyjnego.
Obawiam się jednak, że u nas dosyć często przy pomocy definicji filmu am-

bitnego, filmu eksperymentalnego proponuje się zwykłą szarlatanerię, która 
później nie wytrzymuje próby czasu. Wokół wielu twórców szarlatańskich czy 
wręcz grafomańskich próbuje się u nas tworzyć legendę wielkiego dzieła. Wolno 
autorowi uważać, że stworzył wielkie dzieło, ale dlaczego zaraz wszyscy mają 
się dać zwariować. Musi istnieć jakiś wybór i jakieś kryteria…
Zapraszam miłośników dobrego kina na spotkanie z reżyserem Krzysztofem  

Zanussim w dniu 13 lipca br. (szczegóły na afiszach).
Opracował Marian A. Frydryk, 

Rzecznik prasowy festiwalu

Maja Komorowska – ulubiona aktorka Krzysztofa Zanussiego
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Trójstronna Wymiana 
Młodzieży w Nowogardzie

Nowogardzki Dom Kultury jest organizatorem 
Trójstronnej Wymiany Młodzieży Polsko-Niemie-
cko-Serbskiej. Młodzież, która gości w Nowogardzie 
uczestniczy w różnych warsztatach m.in. z zakresu 
tańca współczesnego, klasycznego, tańców narodo-
wych, teatru ognia, szczudlarstwa itp., przygotowując 
się tym samym do wspólnego projektu końcowego, 
który zostanie pokazany w ostatnim dniu warszta-
tów oraz podczas uroczystego zamknięcia Festiwalu 
„Lato z Muzami” Nowogard’2008. 
Trójstronna Wymiana Młodzieży to nie tylko ciężka 

praca ale i rozrywka. Młodzież 
integrowała się będzie na dy-
skotekach, rozrywkach spor-
towych, ognisku, koncertach, 
projekcjach filmowych itd. 
Projekt ten odbywa się dzięki wsparciu udzielonemu przez Stowarzyszenie 

Gmin Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży.

Inf.własnaRodzice szukają prawdy?  
A po co?

Polemiki

Młodości ty ponad poziomy 
wylatuj…
Pomimo swego słusznego już wie-

ku staram się pamiętać o zasadzie, że 
tylko stary głupiec cieszy się z nie-
powodzeń młodych. Tym bardziej 
w sytuacji, gdy tak naprawdę nikt 
nie wie, po której stronie okaże się 
być racja!!!
To wyznanie, być może dla wie-

lu zaskakujące, nasunęło mi się po 
przeczytaniu w Dzienniku Nowo-
gardzkim artykułu pt. „Nowogard 
nie chce padliny” - pióra Rafała 
Szpilkowskiego. Ten młody, ener-
giczny i elokwentny radny zaczy-
na coraz śmielej wypowiadać się w 
imieniu niemal wszystkich młodych 
radnych. Staje się swego rodzaju try-
bunem młodych. Czy to dobrze, czy 
nie, to dopiero się okaże. Tymcza-
sem nasuwają mi się pewne ale!
Czy musiałeś kol. Rafale obrazić 

wszystkich radnych, a w szczegól-
ności tych, którzy głosowali tak jak 
ty, sugestią, że mogliby głosować 
inaczej, gdyby nie było głosowania 
imiennego?
Czy jesteś pewien, że wszyscy rad-

ni, którzy głosowali inaczej niż ty, 
chcieli świadomie zaszkodzić miesz-
kańcom naszej gminy?
Przecież sam podkreślasz, że tylko 

„ ... pojawiła się ostatnia szansa na 
zablokowanie lub choćby utrudnienie 
budowy tego zakładu.” Przecież do-
brze wiesz, że budowa tego zakładu 
może być kontynuowana zgodnie z 

prawem na podstawie decyzji z 2002 
roku i tego prawa nie zlikwidowa-
łoby nawet stuprocentowe głosowa-
nie na nie obecnej Rady.
Triumfalnie ogłaszasz, że ...„rzeczą, 

która powinna cieszyć nowogardzian 
jest zdecydowana postawa radnych 
młodego pokolenia. To w stosunku do 
nas formułowane są duże oczekiwa-
nia, że będziemy potrafili coś zmienić 
w tej gminie.”
Chciałoby się zawołać święta racja, 

tylko oby te oczekiwania nie okazały 
się być tylko pobożnymi życzeniami. 
Przecież chcąc coś zmienić tak, aby 
ta zmiana dała pozytywne efekty, nie 
wystarczy tylko blokować czy utrud-
niać, trzeba jeszcze coś sensownego 
w zamian zaproponować!!!
Dobrze wiesz kol. Rafale, że ewen-

tualny napływ turystów na nasze 
niewątpliwie atrakcyjne tereny tury-
styczne wiąże się z kolejnymi tonami 
śmieci i odpadów. No i co dalej? Nie 
chciałbym cię posądzić o chęć pod-
rzucenia tego kłopotu ościennym 
gminom? Ja wychowywałem się w 
rodzinie katolickiej i może dlatego 
do dziś pozostało mi w świadomo-
ści: „nie czyń drugiemu, co tobie 
niemiłe.”
Na koniec jeszcze dodam tylko, że 

ze wszystkich swych błędów i grze-
chów gotów jestem w każdej chwili 
rozliczyć się przed wyborcami.

Lech Jurek

Zabieranie głosu i jakakolwiek 
nadzieja na zmiany w sprawie trak-
towania przez NDK rodziców i ich 
dzieci oparte tylko na bulwersujących 
ich faktach graniczy z cudem. Do 
tego oczekiwanie na ich naprawienie 
lub chociażby przyznanie racji, to też 
fakty niespełnialne w naszej rzeczy-
wistości. Bo zasadą jest, że te działa-
nia są słuszne, dobre i wskazane. No, 
a jeżeli powstają jakieś wątpliwości, 
to prawnik pomoże je w skuteczny 
sposób rozwikłać.  Dla tych, którzy 
do tej pory nie próbowali takich 
działań z tego właśnie względu ich nie 
polecam na przyszłość. Bez względu 
na to na czyich łamach, czy w jakich 
mediach to czynią. Dowodem na to 
niech będzie chociażby niedawna 
cała kampania wyborcza czyniona 
przez jednego z naszych obecnych 

radnych. Dla usprawiedliwienia go 
nie pierwsza taka zresztą. Ów radny, 
który to uczynił z NDK swój temat 
wyborczy zrobił to, do czego się zobo-
wiązał. Szumne zapowiedzi szybkich 
zmian przysłonił mu pragmatyzm 
władzy lokalnej. Czyli nikt nikomu 
nic. Zapewniona nietykalność oraz 
pełna zgoda władz lokalnych na 
sposób prowadzenia działań przez 
kadrę NDK jest przecież absolutna. 
To widać, słychać i czuć. Piszę o tym 
ku przestrodze i trochę, aby wytłu-
maczyć rodzicom za co się biorą w tej 
walce. Walce o radość, rację, godność 
i poszanowanie ciężkiej pracy ich 
dzieci. Uszanowanie sukcesów i chęci 
ich pomnażania. NDK nie ma już na 
szczęście monopolu na tworzenie 
działań, o których mowa. Być może, 
jeśli oburzenie rodziców na taki stan 

rzeczy, jaki widzą w tej firmie jest 
prawdziwe i chęć pomocy ich pocie-
chom faktyczna, to bez trudu dadzą 
radę stworzyć im warunki do dal-
szej ich realizacji. Arkę przecież też 
zbudowali amatorzy, a nie świetnie 
wyszkolona kadra administracyjno 
- techniczna nieba. No chyba, że się 
mylę, co do intencji rodziców.

Wielu już takich, którzy stwierdzili 
bezsensowność polemizowania z 
kadrą tej instytucji tak uczyniła. I 
kilku się nawet udało zajść daleko w 
tym temacie. Może i TT Gest przy 
wsparciu rodziców, może także no-
wogardzkich firm powieli tę zasadę? 
Mam taką nadzieję i bardzo im tego 
życzę. Może wówczas coś dotrze do 
władz i systemu podtrzymywania 
działań tej instytucji, że  jest coś na 

rzeczy w tych aktach desperackiej 
walki rodziców. Dlaczego despera-
ckich? Przecież szanowni rodzice 
wasze dzieci już przegrały. Czas, 
radość i chęć do uniesień z sukcesu. 
Tego już nie ma i nawet dymisja kil-
ku osób tego im nie odda! Te fakty 
już były i nic tego nie zmieni. To co 
można zrobić to nie pozwolić, aby 
ktoś jeszcze raz im to zrobił. Aby wlać 
choć trochę nadziei dla piszących ów 
tekst przypominam, iż czas biegnie i 
nic nie jest wieczne. Ten system też.  
Jest to też moja i innych rodziców 
nadzieja. Rośnie mi druga pociecha 
a to zobowiązuje. Prawda? Trzymam 
za was kciuki. Powodzenia.

Rodzic dziecka, 
które już nie lubi tam chodzić. 

(Nazwisko do wiadomości redakcji)

Na tej imprezie trzeba być!



6 Nr 52 (1689)

Prywatka nad Jeziorem
Wojciech Gąssowski pytał kiedyś: „Gdzie się podziały tamte prywatki”. Teraz 

piosenkarzowi  można odpowiedzieć, że jedna z nich odbyła się 28 czerwca 
2008 r. w Neptunie nad Jeziorem Nowogardzkim.  Pomysł zorganizowania 
spotkania narodził się podczas składania sobie życzeń urodzinowych na por-
talu Nasza-klasa. Rozpowszechniły go Jadzia Sroka (Wolska) i Alicja Mi-
kłaszewicz (Bielicka).  Doszły do wniosku, że takie życzenia powinny być 
składane na żywo. Logistyką zajął się Franek Karolewski, kronikarz, zwany 
„Długoszem z Nowogardu”. Swoje bogate doświadczenie z organizowania 
spotkań klasowych wniosła Jadzia Cichecka (Karolczuk).  Upowszechnie-
niem informacji o „urodzinach” zajął się Jan Kozakowski. 
Pierwotnie miało to być świętowanie osób obchodzących w tym roku 60. 

urodziny. Potem Franek napisał:  Myślę, że trzeba przyjąć tolerancję i zali-
czyć tych co dążą do tej wspaniałej daty, tych co ją właśnie osiągają i tych 
co minęli 60-kę przez nieuwagę parę lat wcześniej.  Wobec tego przyjęliśmy 
kryterium 60 lat +/- 5. Po protestach 
niektórych starszych kolegów znie-
śliśmy górny limit. Ostatecznie w 
prywatce wzięły udział 52 osoby: 29 
z rocznika 1966, 16 z 1967, 2 z 1965 
i po jednej z 1962, 1964, 1969 i 1971. 
Nasi koledzy mieszkają głównie w 
Nowogardzie, Goleniowie, Gryfi-
cach i Szczecinie. Niektórzy jednak 
przebyli kilkaset kilometrów, żeby 
spotkać kolegów, z którymi nie wi-
dzieli się przez 42 lata. Dwie kole-
żanki przyjechały ze Szwecji, jeden 
kolega mieszka pod Gdańskiem, ko-
leżanka w Gnieźnie. Najdalej miał 
kolega pełniący od ponad 20 lat 
funkcję wójta w powiecie tarnow-
skim. Przejechał 800 km razem ze 
swoim synem, który podczas całego 
spotkania „ojców” pracował na lap-
topie w kącie sali. 
Wśród powiadomionych o spotka-

niu była grupa osób, które nie mo-
gły być na „urodzinach” z  różnych 
przyczyn. Żałowali bardzo, życzyli 
nam miłej zabawy. Niektórzy jeszcze 
w trakcie „urodzin” przesłali nam 
wiadomości. Np., już o 22.17 Ela na-
pisała:  Kochani myślę, że się dobrze 
bawicie. Serdecznie pozdrawiam. 
Marianna napisała: 
Kochani, ja (jak i pozostali, którym nie dane było się z Wami zobaczyć) ża-

łuję, że nie mogłam tam być. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dane nam się 
spotkać w tym gronie i powspominać stare dobre czasy.
Pierwszy zjazd absolwentów mieliśmy w 1987, czyli 21 lat po maturze. Od 

tego roku upłynęło następnych 21 lat. 21 i 21 to razem 42. Jeżeli odwró-
cimy liczbę 21 mamy 12. 12 lat temu, w 1996 r. odbył się wielki zjazd ab-
solwentów LO z okazji 50-lecia. Czyżby jakaś magia cyfr? 28 października 
2005 r. odbyły się uroczystości 60-lecia naszej szkoły, lecz jakoś nikt nas o 
tym nie poinformował – jakaś konspiracja czy co?
Spotkanie 60-latków +/- rozpoczęło się  o godz.11.00. Już wtedy przyszło 

wiele koleżanek i kolegów złaknionych widoku dawno nie widzianych 
przyjaciół z Liceum nad Jeziorem. Okrzyków radości i uścisków było co 
niemiara. Wchodzących witał pytający wzrok obecnych: Who is who? Każ-
dy dostał identyfikator z imieniem i nazwiskiem. To ułatwiało rozpozna-
nie. U pań ważne było nazwisko panieńskie, bo z takim je zapamiętaliśmy. 
Niektórych kolegów nie trudno było rozpoznać, bo spotykaliśmy się z nimi 
na zjazdach w 1987 lub 1996.  Gorzej było z tymi, których ostatnio widzie-
liśmy na balu maturalnym (były kiedyś takie - oprócz studniówek).
Oficjalne otwarcie nastąpiło około 15.00. Wszystkim obecnym Komitet 

Organizacyjny wręczył Dyplomy uczestnictwa poświadczające przybycie 

na spotkanie koleżeńskie. Ex-uczniowie otrzymali też Świadectwa dojrza-
łości podpisane przez członków Komisji Egzaminacyjnej, w której skład 
weszli wszyscy obecni na spotkaniu. Najważniejszy bez wątpliwości gość, 
pan Bronisław Bystroń, nasz wspaniały profesor od fizyki,  został uhonoro-
wany Świadectwem uznania, przyznawanym przez byłych uczniów szcze-
gólnie zasłużonym pedagogom. 
Rozpoczęły się niekończące się rozmowy, wspomnienia o nauce, waga-

rach, o profesorach i ich czasami dziwacznych zachowaniach, o młodzień-
czych miłostkach, pisanych pamiętnikach i zeszytach ze „złotymi myśla-
mi”. Wspominaliśmy też nauczycieli i kolegów, których już nie ma, których 
już nigdy nie będziemy mogli zaprosić na spotkanie koleżeńskie.  
Przez okna Neptuna widać było wspaniałą panoramę Jeziora. W pewnej 

chwili jego dotychczas spokojna powierzchnia pokryła się większymi fa-
lami. Nadeszła burza. Być może nasze emocje udzieliły się duchowi opie-
kuńczemu Nowogardu, który wg legendy pomieszkuje w Jeziorze. Jednak 
były to dobre emocje, bo genius loci szybko uspokoił burzę i mogliśmy 
wyjść przed lokal, żeby zrobić zbiorowe zdjęcia „jubilatów” na tle odcho-

dzących ciemnych chmur i kościoła z nową wieżą.
Później jedna z koleżanek tak skomentuje to zdjęcie w Naszej-klasie: ..i 

odbyło się radosne spotkanie, a uwiecznione uśmiechnięte twarze i piękne tło 
fotografii fakt ten potwierdzają na zawsze...”
Wielkie dzięki dla Wydziału Promocji i Domu Kultury, które to instytucje 

zaopatrzyły organizatorów w foldery. Stanowiły one bardzo miły prezent 
szczególnie dla tych naszych koleżanek i kolegów spoza Nowogardu.
Część rozrywkową „urodzin” rozpoczął duet niepowtarzalnych bliźnia-

czek Danki i Basi Gardias wykonaniem tańca z Jeziora Łabędziego. Potem 
w tany ruszyli pozostali. Przygotowana przez Franka muzyka pochodziła 
z lat naszej młodości. Przemiła obsługa Neptuna z niedowierzaniem przy-
glądała się tańcom z czasów znanym im tylko z opowieści rodziców i pod-
ręczników historii. Wspaniały nastrój zabawy zepsuł fakt, że przyszła go-
dzina zamknięcia restauracji i nastąpił czas smutnego rozstania. Wówczas 
ustaliliśmy, że następne „urodziny 60-latków” odbędą się dokładnie za rok. 
Dzięki temu spotkaniu odmłodziliśmy się przynajmniej o 20 lat. I jeszcze 
jedna refleksja: w większym i dobrym towarzystwie łatwiej przychodzi wi-
tać nam kolejne urodziny.
O tym, że warto urządzać takie spotkania, mogą świadczyć niektóre z ko-

mentarzy umieszczonych w Naszej-klasie:
- Takie spotkania wyzwalają w człowieku wiele pozytywnych emocji. Wra-
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camy do czasów młodości, żyjemy tamtymi chwilami, stajemy się tacy jak 
kiedyś. Dziękuję Wam wszystkim i do zobaczenia na następnym spotkaniu. 
(Joanna).
- Było super. Wielkie dzięki dla organizatorów. Właśnie takiej swobody 

spotkania trzeba nam. Jak miło wraca się do wzruszających wspomnień.  
Pozdrawiam wszystkich, którzy byli i tych, którzy nie mogli dotrzeć (Teresa).
- Motto spotkania wspaniałe. Spotkanie to było taką chwila i ta chwila na 

pewno umiliła nam wszystkim życie. Świadectwo dojrzałości = dowcipne, 
ukłon dla organizatorów. Serdeczności dla wszystkich. Już za wami tęsknię. 
Do zobaczenia za rok (Danka).
- Było bosko, wspaniale koleżeńsko. Chłopcy wypadli na medal, dziewczyny 

nic się nie zmieniły, Soni uśmiech nadal jest uroczy. Nie wiedziałam, że za 
Terenią tak się stęskniłam. Juz za tobą tęsknię. Niezapomniane chwile. Już 
szykuję się do następnego spotkania (Danka).
- Świetnie było. Brawa dla organizatorów. Szkoda, że musiałem wracać tak 

szybko. Dziewczyny wy ciągle jesteście takie same. naprawdę było fajnie...nic 
się nie zmieniłyście...tylko ja (Bogdan).

- Dziękuje za zaproszenie jednocześnie w imieniu Koleżanek i Kolegów rocz-
nika 1963-1967 klasy C za udział w komitecie organizacyjnym i całą naszą 
imprezę. Z poważaniem Wacław Jocz.
- Wielkie brawa dla organizatorów !!!! fajnie było po latach spotkać koleżan-

ki i kolegów, wypić z Nimi drinka, pogadać (Wiesław)
- Było świetnie! Nie zapomnijcie, że za rok znów się spotykamy. (Alicja Bie-

licka)
W niedzielę o godzinie 11.00 niektórzy jubilaci wzięli udział we mszy w 

nowogardzkim kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Proboszcz ks. Grzegorz 
Zaklika rozdał przybyłym piękne kalendarze przedstawiające zabytkowy 
ołtarz kościoła niedawno odrestaurowanego po pożarze sprzed dwóch lat.
Potem ostatnie spotkanie w ogródku piwnym przed Nowogardzkim Do-

mem Kultury. Mottem urodzinowego spotkania była fraszka Jana Sztau-
dyngera: 
Cóż bardziej życie nam umili
Niż zdolność chwytania chwili?
Gdy tak siedziałem na nowogardzkim rynku przy piwie, w otoczeniu 

uśmiechniętych przyjaciół, w cieple popołudniowego słońca, poczułem, że 
to jest ta chwila; chwila, którą można śmiało nazwać chwilą szczęścia.

Szczecin, 6 lipca 2008 r.
Jan Kozakowski,  

Choroby przenoszone  
przez kleszcze
Kleszcze są minimalnych rozmia-

rów - dorosłe samiczki mają długość 
3 - 4 mm, a samce ok. 2,5 mm. Go-
łym okiem wyglądają na niegroźne 
„czarne kropeczki”. Dopiero pod 
mikroskopem widać zakończo-
ny haczykami aparat gębowy, tzw. 
hypostom, przy pomocy którego 
zakotwiczają się w ciele ofiary. To 
kleszcze – najgroźniejsze pasożyty 
zewnętrzne człowieka, przenoszą-
ce niebezpieczne choroby zakaźne 
– boreliozę i kleszczowe zapalenie 
mózgu. Kleszcze można spotkać na 
terenie całej Polski. 

Najnowsze standardy  
leczenia boreliozy:
Na temat boreliozy krąży wiele mitów, zwłaszcza dotyczących rozpoznawania 

jej i leczenia. Boreliozę wywołują krętki, a przenoszą je kleszcze.
Borelioza wczesna to faza zmiany skórnej oraz wczesne zmiany narządowe.
Borelioza późna objawia się przewlekłymi, trwałymi zmianami narządowy-

mi, obserwowanymi po miesiącach, a nawet latach od ugryzienia.
Pierwszym objawem po ugryzieniu jest rumień wędrujący. Mniej więcej oko-

ło dwóch tygodni po ugryzieniu. Jeżeli zmiana przekracza 5 cm rozpoznajemy 
boreliozę. Lekiem z wyboru jest amoksycyklina. Antybiotyk podaje się przez 
14-21 dni. Gdy krętki przedostaną się do układu nerwowego mogą spowodo-
wać np. porażenie nerwu twarzowego lub ostre zespoły korzeniowe.
Najwięcej problemów jest ze stawową odmianą boreliozy. Wykluczyć ją 

można po wykonaniu testów reumatoidalnych.Leczenie powinien prowa-
dzić specjalista. Konieczne jest wykonanie dwuetapowe badanie przeciwciał 
w klasie IgM i IgG metodą Elisa oraz testem Western=blot.
Wykrycie przeciwciał w badaniach serologicznych, bez typowych dla bore-

liozy objawów klinicznych, nie upoważnia do rozpoznania boreliozy i zasto-
sowania leczenia.

Jak ustrzec się skutków zakażenia?
Jeżeli w ciągu 4 dni od ukąszenia kleszcza choremu zostanie podana płynna 

immunoglobulina - zaczyna działać następnego dnia i. jest skuteczna przez 4 
tygodnie - to masz szansę uniknięcia kleszczowego zapalenia mózgu

Co się dzieje po zakażeniu?
Wirusy przenoszone przez kleszcze najpierw namnaża się w komórkach 

miejsca infekcji, następnie za pośrednictwem limfy i krwi przenosi się do 
węzłów chłonnych, a potem do centralnego układu nerwowego. Okres wy-
lęgania choroby trwa od 2 do nawet 30 dni. W tym czasie występują objawy 
rzekomej grypy.

Jak rozpoznać kleszczowe zapalenie mózgu?
Pierwsze objawy, podobne do przeziębienia, pojawiają się dopiero po 5-17, 

a nawet 28 dniach od ukąszenia. Dolegliwości te ustępują po kilku dniach i u 
niektórych osób choroba kończy się na tym jednym etapie. U innych, po kil-
ku dniach pozornego zdrowia pojawia się bardzo wysoka gorączka (do 40° 
C), silne zawroty i bóle głowy, wymioty, zaburzenia równowagi, sztywność 
karku. To groźne objawy, wymagające natychmiastowej interwencji lekarza.
Jak uchronić się przed ukąszeniem?
Kleszcze najczęściej występują na obrzeżach lasów, szczególnie zaś „na gra-

nicy” lasów liściastych i iglastych, na łąkach i w zaroślach okolic rzek i jezior. 
Larwy kryją się w trawach, osobniki dojrzałe ( niebezpieczne) - na wysoko-
ści ok. 1,5 m. Unikajmy takich miejsc? Należy więc zakładać zakryte buty, 
długie spodnie i koszule z długimi rękawami, a na głowy koniecznie czapki. 
Pamiętajmy, że na ugryzienia najbardziej narażone są ręce, nogi, zgięcia sta-
wów, głowa i uszy

Opracował: 
Krzysztof Kosiński
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Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

SALE DO WYNAJĘCIA
na wesela 

i inne imprezy 
ul. Leśna 1 

(osiedle” Bema”) tel. 889 432 517. 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
 im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni od 01.09.2008r. 
nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami

i o specjalnościach:
• nauczyciela fizyki w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin
• nauczyciela przyrody w wymiarze 9 godzin
• nauczyciela techniki w wymiarze 10 godzin
• nauczyciela plastyki w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela informatyki w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela matematyki w wymiarze 16 godzin
• nauczyciela chemii w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela wychowania fizycznego w wymiarze 6 godzin
• nauczyciela WOS w wymiarze 6 godzin
• wychowawcę świetlicy w wymiarze 17 godzin
• nauczyciela języka polskiego w pełnym wymiarze godzin

telefon kontaktowy   091 39 103 80

Firma 
zatrudni 

pracownika do myjni samochodowej. 
Informacje pod nr tel.0913926925

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128

Tel. 0 781 085 520

Dysk:      120 Gb (40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

W obiektywie  Jana Korneluka - Grilowanie

w Wyszomierzu w Strzelewie

w Nowogardzie
REKLAMA REKLAMA
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia dwa garaże, po-

wierzchnia 2 x 20 m kw, obiekt do-
zorowany, Nowogard ul. Nadtoro-
wa 12. Tel. 693 344 802.

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny o pow. 238 m kw na działce 6 
arowej, podpiwniczony, z użyt-
kowym poddaszem, dwupozio-
mowy, podwórko, pomieszczenie 
gospodarcze, piękna wiata na 
dwa samochody, wysoki standard 
i funkcjonalność, Nowogard. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam kawalerkę na ul. War-
szawskiej, 24 m kw. Tel. 091 39 
23 259 lub 514 451 525.

• Poszukuję pomieszczenia do wy-
najęcia pod działalność handlową. 
508 170 846.

• Odstąpię mieszkanie spółdzielcze 3 
pokoje, 69 m kw. Tel. 501 432 382.

• PILNIE sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe, ok. 42 m kw, I piętro w 
bloku, ładna i cicha okolica. Tel. 
667 320 050.

• Posiadam do wynajęcia od za-
raz mieszkanie 3 pokojowe na 
ul. Zamkowej, I piętro. Tel. 
606 616 309.

• Poszukuję kawalerki, 2 pokojowe-
go mieszkania lub części domku do 
wynajęcia. Tel. 792 234 468.

• Wynajmę 1 pokój kobiecie, niepa-
lącej osobie, z dostępem do kuchni 
i łazienki. Tel. 603 601 758.

• Kupię mieszkanie 3 – 4 pokojo-
we, może być do remontu. Tel. 
505 801 778.

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
Tel. 600 374 167 po 18.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, II 
piętro, 47 m kw z własnym co. Tel. 
604 633 926.

• Sprzedam pawilon handlowy na 
ul. Leśnej. Tel. 667 189 714.

• Samotna matka z 3 dzieci poszu-
kuje pilnie mieszkania 2/ 3 poko-
jowego do wynajęcia. 519 83 59 
65.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
własnościowe, parter, centrum. Tel. 
506 067 621.

• Poszukuję mieszkania lub pokoju 
do wynajęcia na okres wakacji. 
668 229 064.

•  Kupię domek w Nowogardzie. Tel. 
781 428 883. 

•  Kupię mieszkanie na osiedlu 
Bema. Tel. 605 760 500. 

•  Sprzedam działkę na wsi, 30 arów, 
16,00 zł/m kw. Tel. 697-158-327. 

•  Pokój do wynajęcia z pełnym do-
stępem do kuchni i łazienki tel. 
601 724 492. 

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, 

rok. prod. 12.2004, model 2005, 
przebieg 98000km, bezwypadko-
wy, garażowany, książka serwiso-
wa, zadbany, nie wymaga żadnego 
wkładu finansowego. Nowe tarcze 
i klocki hamulcowe przód i tył, 
wymieniony kompletny rozrząd, 
olej, filtry (kabinowy, oleju powie-
trza), płyn hamulcowy i chłodni-
czy, przegląd klimatyzacji, alufelgi 
16” + nowe opony letnie,. Cena 49 
800 zł do uzgodnienia, tel: 0605 
522 340.

• Kupię opony używane letnie 
195x65-70, 14 cali. 508 170 846.

• Sprzedam Opel Kadett, 1,3 benzy-
na, na części. Tel. 889 669 344.

• Sprzedam Suzuki Baleno 1996 r., 
poj. 1,3, 16 V, niezarejestrowany, 
cena 2900 zł do uzgodnienia. Tel. 
091 39 25 132, 506 486 202.

• Kupię przyczepkę samochodową. 
0501 549 756, 091 39 20 970.

•  Sprzedam Renault 19 1,8 
benzyna+gaz, w stanie dobrym z 
uszkodzoną skrzynią, 1993 r., waż-
ny przegląd i oc. Cena 2000,00 zł. 
Tel. 695 80 77 75. 

•  Sprzedam VW LT 28, 2,5 diesiel, 
1997r.; Renault 21 Newada 2,2 
benzyna, 1994r., oraz silnik do LT 
28 2,5D. Tel. 793 61 04 25. 

ROLNICTWO  .
• Koszenie łąk. 508 50 36 50.
• Sprzedam kombajn ziemniaczany, 

Karsk 8. Tel. 091 39 22 997.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 

600 345 068.
• Sprzedam owies i pszenżyto, śru-

townik. Tel. 603 895 622.
• Sprzedam głowicę nową do ciągni-

ka Ursus 330, wał korbowy – ciąg-
nik Ursus C-360, podgrzewacz 
gazowy wody. Tel. 091 579 24 85 
dzwonić do 21.00.

•  Sprzedam ciągnik MTZ 80, bez 
przedniego napędu, 1980 r.Tel. 793 
61 04 25. 

USŁUGI
• Usługi hydrauliczne. 600 382 214, 

091 39 79 109.
• Malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Wykonam roboty mini koparką: 
wykop pod fundamenty, kable, itp. 
Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 079 
02 43 575.

• KLIMATYZACJA – montaż, ser-
wis, sprzedaż, naprawa sprzętu 
AGD. Ul. Luboszan 5, tel.  0697 
553 010.

• Chcesz szybko otrzymać tani kre-
dyt gotówkowy i darmową kartę 
kredytową, wystarczy jeden tele-
fon: 662 034 687, a doradca finan-
sowy z Banku Zachodniego WBK 
skontaktuje się z Tobą.

• Remonty, docieplenia domów. 
511 745 695, 889 144 370.

• Przecieranie drzewa trakiem ta-
śmowym, sprzedaż łat, kontrłat, 
desek, więźby dachowej, usługi mi-
nikoparką, wykopy, kanaliza, kab-
le, itd. Tel. 517 219 627, 091 391 86 
89.

• POKRYCIA DACHOWE – papa, 
dachówka, blacha. 880 243 258.

• Artystyczne malowanie pokoi, 
pokoi dziecięcych. 66 77 84 333. 

• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi budowlane, remonty, wy-
kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
stawianie ścian z płyty kartonowej, 
ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097.

• DUR-DACH – pokrycia i remon-
ty dachów. Tel. 691 621 141.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 

rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodar-
czej. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien i 
Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 091 
39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/kę, korzystne warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. 
Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycz-
nie przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 
73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kon-
takt 0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 
92.

• Bar „Barnim” zatrudni kucharki. 
Tel. 663 97 93 97.

• Chcesz zarobić? Zgłoś się na zry-

wanie porzeczek 9.07.2008 r. Tel. 
091 39 21 739.

•  Zatrudnię pomoc kuchenną w re-
stauracji. Tel. 0693 52 12 11. 

•  Zaopiekuję się dzieckiem w wie-
ku przedszkolnym – licealistka. 
660 192 154. 

•  Poszukujemy pracy nas okres 
wakacji. Mamy 16-17 lat. Tel. 
798 638 721 lub 783 188 719. 

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pral-
ki_lodowki.

• Sprzedam urządzenie wielofunk-
cyjne (fax, drukarka, skaner) Le-
xmark x5470, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI 
FILM FINE PIX S6500, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadają-
ce się na palety. Tel. 091 38 53 018 
po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MO-
DUŁ). TEL:0605 522 340, 091 39 
22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z mysz-
ką bezprzewodową (kolor czarny), 
firmy NGS z wyświetlaczem, cena 
180 zł, tel: 0605 522 340, nowa na 
gwarancji, nieużywana.

• Poszukuję miejsca przy głównych 
drogach w celu umieszczenia tablic 
reklamowych z własną konstruk-
cją. Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwa-
rium w kolorze czarnym 81x33x64 
cm plus drobne wyposażenie: filtr, 
grzałkę, korzenie ozdobne. Cena 
500 zł. Telefon – 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do 
drukarki Lexmark (nowy) cena 60 
zł, tel 0605 522 340.

• Sprzedam książki do 2 klasy II LO 
profil informatyczno – matema-
tyczny. 501 141 655. 

• Przyjmę każdą ilość ziemi, gruzu 
itp. Kontakt tel. 503 174 715 lub 
691 697 969.

• Sprzedam tanio łóżeczko dziecinne 
drewniane z materacykiem, wózek 
i bujaczek. Tel. 784 78 90 30 lub 091 
39 106 21.

• Sprzedam tanio ziemię ze stawu. 
Tel. 695 780 299.

• Sprzedam tanio pianino. Tel. 091 
39 25 132, 506 486 202.

•  Sprzedam rower dla dorosłych na 
3 kołach. Tel. 091 39 21 176.  

•  Sprzedam Traka taśmowego tel. 
785 158 728. 

•  Drewno kominkowe sprzedam. 
Tel. 793 610 425.  

•  Sprzedam rocznego owczarka nie-
mieckiego, po pracujących rodzi-
cach. Tel. 600 187 111. 
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki 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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 03.07.2008r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik więzienny
3. Robotnik budowlany
4. Kierowca „C”-magazynier
5. ładowacz
6.   Murarz, pomoc murarza, zbrojarz
7.  Nauczyciel : Jęz. Angielskiego, 

fizyki, informatyki, matematyki, 
techniki, bibliotekarz

8.  Monter stolarki PCV  + prawo jazdy
9.  Elektryk
10.  Pracownik zieleni
11.  Zbieracz owoców (truskawki)
12.  Blacharz-lakiernik
13.  Sprzedawca-konsultant
14.  Pilarz
15.  szwaczka
16.  ślusarz – pracownik produkcji
17.  Sprzedawca
18.  Operator wózka widłowego
19.  Mechanik maszyn rolniczych 
20. Szwaczka
21. Sprzedawca

OFERTY PRACY Z REJONU

1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice),  
(Goleniów) 

2. Kierowca „c” (Dobra)
3.  Pracownik działu księgowości  

(Łozienica)
4.  Informatyk (Radowo Małe)
                                                   
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Pomorzanin kontra Olimpia cd.

Mieszkańcy mają 
prawo wiedzieć

Potwierdzają się zarzuty zarządu Olimpii Nowogard. Z dokumentów 
będących w ich posiadaniu wynika, że Pomorzanin przez ostatnie lata for-
malnie nie istniał. Nie przeszkadzało mu to jednak w pobieraniu dotacji z 
Urzędu Miejskiego i sprzedawaniu biletów wstępu na mecze.

Z dokumentów wynika, że próba 
wpisu Pomorzanina do Krajowego 
Rejestru Sądowego została 10 wrześ-
nia 2001 roku umorzona ze wzglkę-
du na brak danych niezbędnych do 
tego. Nowogardzki klub formalnie 
istnieje dopiero od 23 kwietnia 2008 
roku. Tego dnia został zarejestro-
wany w Starostwie Powiatowym w 
ewidencji klubów sportowych dzia-
łających w formie stowarzyszenia, 
których statuty nie przewidują pro-

wadzenia działalności gospodar-
czej. Zebranie założycielskie miało 
się odbyć 7 grudnia 2007 roku. Tak 
się składa, że tego dnia odbyło się 
walne zebranie Pomorzanina, pod-
czas którego wybrano nowe władze 
klubu. Ich nazwiska w większości 
pokrywają się z nazwiskami zało-
życieli nowego Pomorzanina, tego 
istniejącego od kwietnia tego roku. 
Choć i tu jest spora nieścisłość. Na 
liście założycieli klubu nie widnieje 
nazwisko Mieczysława Laskowskie-
go. Nie przeszkodziło nu to jednak 
zostać wybranym przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej. „W świetle po-
wyższego powstaje wątpliwość, czy 
osoba wybrana na Przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej wiedziała o 
wyborze i ewnetualnie, czy wyraziła 
zgodę na ten fakt.”  - pytał wicestaro-

sta Tomasz Kulinicz w piśmie skiero-
wanym do sekretarza Pomorzanina 
Jerzego Wolnego. Ten odpowiedział, 
że Laskowski wyraził zgodę na kan-
dydowanie do Komisji Rewizyjnej 
i jednocześnie został wybrany jej 
przewodniczącym.. Nieco inaczej 
sprawę widzi sam zainteresowany.
„Nie byłem na żadnym zebraniu 

założycielskim. - wyjaśnia Mieczy-
sław Laskowski – Tego dnia uczest-
niczyłęm z zebraniu sprawozdawczo 

- wyborczym Pomorzanina i tam 
zostałem wybrany przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej. O całej sprawie, 
o tym, że powstał jakiś nowy Pomo-
rzanin dowiedziałem się z Dziennika 
Nowogardzkiego.”
Wynika z tego, że co najmniej przez 

siedem lat Pomorzanin formnalnie 
nie istniał. W tym czasie z budżetu 
gminy otrzymywał setki tysięcy zło-
tych, sprzedawał bilety wstępu na 
mecze. Coś, co być może było zwy-
kłym niedopatrzeniem czy zanie-
chaniem, może być brzemienne w 
niezwykle tragiczne dla klubu z kil-
kudziesięcioletnią tradycją skutki. Z 
nieoficjalnych informacji wynika, 
że Pomorzaninem zainteresował się 
już Urząd Kontroli Skarbowej. Nie 
udało nam się potwierdzić tej infor-
macji gdyż wszelkie postępowania 

tej instytucji objęte są tajemnicą. 
„O konkretnych podmiotach nie mo-
żemy udzielać informacji. Zgodnie z 
przepisami sprzedaż biletów wstępu 
na mecze jest prowadzeniem działal-
ności gospodarczej i nie może jej pro-
wadzić podmiot niezarejestrowany. O 
wysokości kar nie można teraz mówić 
bo wszystko zależy od jednostkowej 
sytuacji.” - powiedział rzecznik pra-
sowy Urzędu Kontroli Skarbowej w 
Szczecinie Bogusław Jóźwik
Z kolei burmistrz Kazimierz Ziem-

ba bagatelizuje całą sprawę. Jego 
zdaniem całe zamieszanie to roz-
grywka między Pomorzaninem a 
Olimpią. Jdla niego Pomorzanin 
wciąż jest tym samym klubem, który 
niedawno obchodził pięćdziesięcio-
lecie swego istnienia. Oby nie była to 

ostatnia okrągła rocznica powstania 
nowogardzkiego klubu. Byłaby to 
zbyt duża strata dla sportowego No-
wogardu. A swoją droga dziwi brak 
jakiegokolwiek odzewu ze strony 
Pomorzanina. Łamy naszej gazety 
nigdy nie były zamknięte dla tego 
klubu. W artykule zamieszczonym 
w piątkowym wydaniu „Dziennika 
Nowogardzkiego” nie wzywaliśmy 
zarządu Pomorzanina do wyjaśnie-
nia całej sprawy sądząć, że jest to 
oczywiste. Do tej pory nie było jed-
nak żadnego odzewu, dlatego dziś 
prosimy o wyjaśnienia. Mieszkań-
cy mają prawo wiedzieć. W końcu 
Pomorzanin w tym roku zgarnął 
najwięcej z puli przeznaczonej na 
sport.

Andrzej Garguliński

7 grudnia 2007 roku w Restauracji „Kamena” odbyo się zebranie sprawo-
zdawczo – wyborcze Pomorzanina. Z dokumentów założycielskich wynika, 
ze tego samego dnia odbyło się zebranie załozycielksie nowego Pomorzanina. 
Tyle, że jeszcze niedawno wiedziała o tym wąska grupa osób.

Spartakiada w Węgorzy
W niedzielę w Węgorzy odbyła się kolejna spartakiada zorganizowana 

przez LZS Osina. Położone wśród lasu boisko od rana zapełniło się zawod-
nikami i kibicami, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Tradycyjnie już najważniejszymi 
konkurencjami spartakiady były tur-
nieje piłki nożnej i siatkówki. Obie 
rywalizacje rozpoczęy się od roz-
grywek grupowych. Wśród piłkarzy 
najlepiej zaprezentowali się zawod-
nicy Regi Węgorzyce, którzy w me-
czu finaowym pokonali gospodarzy 
LZS Węgorza. Trzecie miejsce zajął 
zespół Weny Kikorza. Zawodnicy z 
Kikorzy powetowali sobie ostatnie 
miejsce na podium zwycięstwem w 
rywalizacji siatkarzy. W meczu fi-
nałowym pokonali Anpol Krzywice. 
Nas trzecim miejscu uplasowali się 
zawodnicy LZS Wojcieszyn.
Poza tym rozegrano szereg konku-

rencji rekreacyjno – sportowych dla 
dzieci i dorosłych. Oto garść wyni-
ków: 
kręgle (1-5 lat): 1. Sełkulska Maja, 2 

. exequo Gibas Oskar i Gibas Kamil; 
bieg w workach (11-13 lat) :1.Grzy-
bowski Rafał, 2. Grzelak Michał, 3 . 
Rossa Dawid; bieg w workach (14-

16 lat): 1. Rosa Seweryn, 2. Król Jan, 
3 . Machol Justyna; kręgle-kobiety: 
1. Woźniak Renata, 2 . Nagły Doro-
ta, 3.Zielińska Magda; strong man- 
mężczyźn: 1.Rogoś Adam, 2. Lasz-
kiewicz Przemysław, 3 .Poniewierski 
Grzegorz. 
Wieczorem z głośników głośniej 

zaczęła płynąć muzyka i rozpoczęła 
się zabawa trwająca do późnych go-
dzin nocnych.
Tradycyjnie już należy wspomnieć 

o sponsorach, bez których zorgani-
zowanie spartakiady w takiej formie 
byłoby niemożliwe. Organiozatorzy 
dziękują: Urzędowi Gminy w Osinie, 
Rafałowi Lisowi Auto Gaz Kikorze, 
Romanowi Laszkiewiczowi – ga-
stronomia, Eugeniuszowi Pałczyń-
skiemu, Jolancie Doszczeczko, Artu-
rowi Chowańskiemu oraz sołtysowi 
miejscowości Węgorza Krzysztofowi 
macholowi i Radzie Sołeckiej.

Andrzej Garguliński
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

AUTO – SZYBY 
R&U

Wymiana 
i przyciemnianie szyb

Tel. 886 750 512 - Goleniów

REKLAMA

BIAŁY PUNKT GSM
Targowisko Miejskie 

w Nowogardzie

SKUP – SPRZEDAŻ 
TELEFONÓW NOWYCH 

I UŻYWANYCH
serwis • naprawa • simlock  
• polskie menu • akcesoria  

• baterie • smycze • pokrowce  
• etui • obudowy  

• karty startowe • zasilające  
• karty pamięci

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: 
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy magazynowej.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.

Pieszy – zło konieczne!
Piątek, godziny popołudniowe. 

Skrzyżowanie ul. 700-lecia i 3-go 
Maja.
Światła wyłączone. Pierwszeństwo 

dla pojazdów w kierunku Szczecina 
i Płot jadących krajową „szóstką”. 
Ale pojazdów jest więcej od strony 
Stargardu . Na skrzyżowanie wjeż-
dża „sznur samochodów”. Ale ten 
sznur nie dla mnie pieszego!
Przeskoczę połowę jezdni, na wy-

sepkę i czekam… na kulturalnego 
kierowcę!
Istny slalom. Wyłączenie świateł 

zapewne jest dobre dla kierowców. 
Pieszy nie musi przechodzić, niech 
siedzi w dmu! 

LMM

PS. Dowcip z Paryża
Polak w Paryżu pragnie przejść przez 

Pola Elizejskie. Ruch pojazdów nie-
stety taki jak w Nowogardzie w czasie 
weekendu. Pyta spotkanego Francu-
za : jak Pan przeszedł przez jezdnię? 
Francuz odpowiada: Ja nie przecho-
dziłem, ja się urodziłem po tej stronie 
Pól Elizejskich!
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Sonda uliczna
W dzisiejszej sądzie zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta,  
i nie tylko, o to co jest, według nich, największą bolączką w Nowogardzie.

Pan Jan Zmitrowicz
Największą bolączką jest oczywiście brak obwodni-
cy. Mieszkam w pobliżu głównej trasy i odczuwam 
jak wszystko się trzęsie zwłaszcza kiedy przejeżdża-
ją większe samochody. Ponadto miasto jest zanie-
dbane pod względem czystości.

Pani Marzena Lignarska
Na pewno brak jakichś atrakcyjnych miejsc dla 
młodzieży, w których mogłaby wesoło i pożytecz-
nie spędzić czas. W związku z tym  powinno być 
więcej kafejek internetowych, lokali tanecznych, 
świetlic oraz kół, w których mogliby rozwijać swoje 
zainteresowania. Oczywiście podobnego typu miej-
sca powinny być w szerszym stopniu udostępniane 
także dla osób dorosłych i starszych.

Pan Wiesław
Niestety dorośli nie mają gdzie się rozerwać. Braku-
je boisk i sal, w których nieodpłatnie można byłoby 
pograć w siatkówkę albo w koszykówkę. 

Pani Ewa Rogin
W naszym mieście nadal nie można się uporać ze 
śmieciami, które zalegają w wielu miejscach. Ponad-
to brak jest odpowiednich placów zabaw dla dzieci, 
które zwłaszcza latem nie mają co z sobą zrobić. 

Pan Wojciech Grosicki
To co jest najgorszym utrapieniem zwłaszcza dla 
mnie kierowcy to brak obwodnicy. W ciągu dnia 
Nowogard jest praktycznie z tego powodu zabloko-
wany. 

Pani Magda
Bez wątpienia życie mieszkańcom naszego miasta 
utrudniają korki, co spowodowane jest m.in. bra-
kiem obwodnicy oraz sygnalizacją świetlną. Sądzę, 
że gdyby zrezygnowano z sygnalizacji świetlnej 
ruch stałby się bardziej drożny. Oprócz tego do bo-
lączek można zaliczyć nasze brudne jezioro, które 
często zniechęca niemiłym zapachem.

Pan Sebastian Sardyński z Bieniczek
Sądzę, że jedną z większych bolączek mieszkańców 
Nowogardu są dziurawe drogi i kiepski stan chod-
ników.                                                                        

 ps

Punkt Informacji  
Turystycznej znowu otwarty!

Z dniem 07.07.2008r. 
w Nowogardzkim Domu 
Kultury został uruchomio-
ny Punkt Informacji Tu-
rystycznej. Można w nim 
uzyskać wszelkie informa-
cje na temat atrakcji tury-
stycznych głównie miasta 
i gminy Nowogard oraz 
powiatu goleniowskiego, 
foldery promocyjno-re-
klamowe, mapy, szlaki 
turystyczne itp. Ponadto 

można w nim zakupić materiały promocyjne w postaci długopisów, ołówków, 
breloków, czapeczek oraz koszulek.

LMM

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI 
dla podopiecznych ops z terenów wiejskich,   

ze skierowaniem i potwierdzoną ilością osób w rodzinie.

W siedzibie Chrześcijańskiego Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zbór 

w Nowogardzie, ul. 3-go Maja 7/1

PIĄTEK 11.07.2008  GODZ 9:00   15:00
PONIEDZIAŁEK 14.07.2008 GODZ 9:00- 15:00
WTOREK 15:07.2008 GODZ 9:00- 15:00
jeżeli wystarczy żywności 
ŚRODA 16.07.2008 9:00   15:00                                        ZAPRASZAM

Pastor Cezary Komisarz

700 lat miasta Nowogard
Rok 2009 będzie szczególnym rokiem dla naszego miasta, będziemy obcho-

dzić jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich Nowogardowi. 30 kwietnia 
1309 r. nastąpiło nadanie aktu lokacyjnego naszemu miastu na mocy Prawa 
Lubeckiego. W związku z przygotowaniem obchodów w nowogardzkim ra-
tuszu odbyło się posiedzenie przedstawicieli Rady Programowej i Komitetu 
Organizacyjnego, powołanych Uchwałą Nr XVII/149/08 Rady Miejskiej. Na 
posiedzeniu dokonano ustaleń odnośnie uroczystych obchodów w dniach 
30.04.-03.05.2009r. oraz wszelkich działań, spotkań, seminariów, prezentacji, 
wystaw, publikacji, koncertów i imprez mających odbywać się w ciągu całego 
przyszłego roku obchodów.

LMM
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                              Pl.Wolności 9 (były hotel)

                                      Tel. 695 770 724

                                       DLA CIEBIE
   Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto

               Wstępna decyzja w 1 min. 

   Wysokie kwoty- minimum formalności

              PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!

Sprostowanie do artykułu

 „Lubczyński odszedł i co dalej?”
 
Po przeczytaniu w/w artykułu proszę sprostować informacje, które nie są 

prawdziwe. Redaktor Lesław Marek zaznaczył, że pełniąc funkcję Kierownika 
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy stale podnosiłem swoje kwalifikacje, 
„a za wszelkie szkolenia, konferencje i spotkania płaciła Gmina.” 

 Podczas ponad rocznej pracy w 
WRLiF uczestniczyłem w wielu kon-
ferencjach dotyczących programów 
operacyjnych i możliwości dofi-
nansowanie inwestycji i projektów 
miękkich. Bez wątpienia były to bar-
dzo ciekawe spotkania, które między 
innymi doprowadziły do uzyskania 
pozytywnej decyzji z Urzędu Marszał-
kowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i 
Ministerstwa Finansów,  o budowie 
kompleksu boisk ORLIK 2012, czy 
uzyskaniu na lata 2010 – 2013 środ-
ków w wysokości 1,233 mln. zł na 
inwestycje na wsiach w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007 – 2013. 

W marcu 2007 r. zostałem skiero-
wany na szkolenie: Nowe Fundusze 
Strukturalne na lata 2007 – 2013, któ-
re odbyło się w Warszawie. Skorzysta-
łem wówczas z transportu lotniczego, 
którego koszty pokryłem ze środków 
własnych. Nie jest prawdą, iż Gmina 
Nowogard pokryła koszty przelotu na 
trasie Goleniów – Warszawa (rozlicze-
nie delegacji znajduje się w Wydziale 
Finansów).  Było to jedyne szkolenie 
finansowane przez Urząd Miejski w 
Nowogardzie. Ponadto ukończyłem 
dwa BEZPŁATNE szkolenia: 

1. Koszty kwalifikowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w okresie programowania 2007 
– 2013.  Prowadzone przez Regional-
ny Ośrodek EFS. Szkolenie odbyło się 
w Nowogardzie. 

2. Jak skutecznie występować o 
środki finansowe z funduszy struk-
turalnych UE, Prowadzone przez 
Fundację Euro – Most. Odbyło się w 
Starostwie Powiatowym w Golenio-
wie. (dojazd we własnym zakresie). 

We własnym zakresie ukończy-
łem również studia podyplomowe 
na Uniwersytecie Szczecińskim na 
kierunku Zarządzanie Projektami 
Europejskimi. 

Pragnę nadmienić, iż decyzja o 
odejściu z Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie nie była łatwa do podjęcia. 
Mimo to jestem przekonany, że nowe 
kierownictwo wydziału poradzi sobie 
z wyzwaniami dnia codziennego. Ze 
swojej strony postam się wspierać 
wszelkie inicjatywy na rzecz miesz-
kańców Naszej Gminy. 

 Tobiasz Lubczyński 

Od autora:
W artykule nie napisałem żadnego 
słowa krytyki pod Pańskim adresem. 
Nie bedę jednak przemilczał  prak-
tyk stosowanych przez koalicję rzą-
dzącą, która w imię partykularnych 
interesów nie liczy się z kosztami po-
noszonymi przez podatników. 
Nie ma podobno ludzi niezastąpio-
nych, ale Pana akurat przez jakiś 
okres nie zastąpi nikt. Interes Gminy 
ucierpi. Pozdrawiam. 

LMM

Uwaga Kresowiacy!
Serdecznie zapraszamy na  „EPIZODY  KRESOWE”  
40 – minutowy film produkcji polskiej w reżyserii  Pawła  Siedlika.
Projekcja w sali kinowej NDK, we wtorek 15 lipca, o godzinie 19.00
Wstęp wolny.
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Festiwal
Już w niedzielę o godzinie 19.00  w zatłoczonym holu Nowogardzkiego 
Domu Kultury odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa reżysera Krzysz-
tofa Zanussiego, który jest największą gwiazdą tegorocznego festiwalu po 
czym gwiazdy i zaproszeni goście udadzą się do Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej na otwarcie wystawy…….
Po obejrzeniu wystawy zacznie się … Na scenie plenerowej usłyszymy 
tradycyjna formułkę wypowiedzianą przez burmistrza „Festiwal „Lato z 
Muzami” uważam za otwarty !” i nastąpi wręczenie Honorowego Lauru 
Cisowego Krzysztofowi Zanussiemu.
Mieszkańcy miasta będą mogli obejrzeć i wysłuchać koncert zespołu „AT 
THE LAKE” i projekcję filmu „SUPLEMENT” w reżyserii naszego gościa 
Krzysztofa Zanussiego.
Po „płonącym” przerywniku czyli po pokazie sztucznych ogni miłośnicy 
kina obejrzą pierwszy film konkursowy „OGRÓD LUIZY” w reżyserii Ma-
cieja Wojtyszki.

A co w poniedziałek 
14.07.2008r. ?
Sala widowiskowa Nowogardzkie-
go Domu Kultury

- 14. 00 - Kino malucha -  projekcja 
filmu animowanego  „JEŻ KLEO-
FAS”, prod. polskiej, reż. J. Kudrzy-
cka, K. Kulczycka, 60’ 

- 16.00 - Kino starszaka -  projek-
cja  filmu „RODZINA LEŚNIEW-
SKICH” 
Prod. polskiej, reż. J. Łęski, 89’
Scena plenerowa

- 20. 30 - Występ Kabaretu “WIDE-
LEC” z Białegostoku (o kabarecie 
czytaj obok).

- 21. 30 - Projekcja filmu pt. „PER-
SONA  NON  GRATA”, prod. pol-
skiej, reż. Krzysztof Zanussi, 113’

- 23.30 - Projekcja filmu konkurso-
wego pt. „NIE KŁAM KOCHANIE”, 
prod.  polskiej , reż. P.  Wereśniak, 
Dystrybutor: ITI  CINEMA

Kabaret Widelec o sobie:
(ze strony internetowej)
Działamy od 1997 roku, mamy 
na koncie ponad 1100 wystę-
pów, co daje ponad setkę rocznie.  
Oprócz koncertów w teatrach, am-
fiteatrach i Domach Kultury, do-
skonale radzimy sobie również w 
trudnych warunkach. Występowa-
liśmy już w więzieniu, na balkonie, 
przyczepie, schodach oraz na leś-
nych polanach. Posiadamy szeroki 
repertuar, który dostosowujemy 
do potrzeb Publiczności oraz wa-
runków scenicznych. Posiadamy 
program w wersji plenerowej oraz 
na imprezy firmowe. W składzie 
mamy konferansjera oraz wodzireja.  
Nasze wymagania są bardzo 
skromne. Do komfortowego wy-
stępu potrzebujemy 4 mikrofonów 

na statywach oraz jednego bez-
przewodowego. Posiadamy własne 
nagłośnienie - mikser, 2 kolumny 
100 W, mikrofony a także mini-
disc, przedłużacz, przewody oraz 
wszelkie potrzebne przejściówki.  
Do występu potrzebujemy prądu, 
niewielkiego parawanu przy scenie 
lub pomieszczenia pozwalającego na 
rozłożenie rekwizytów. To, że potrafi-
my grać niemal wszędzie nie znaczy, 
że nie prezentujemy sztuki ambitnej. 
Dowodem na to są nagrody i wyróż-
nienia zdobywane na niemal wszyst-
kich festiwalach kabaretowych.  
Program trwa zwykle około 60 mi-
nut plus bisy. Zajmujemy się głównie 
życiem i sprawami bliskimi naszym 
odbiorcom. Unikamy wulgaryzmów 
oraz tzw. „tanich chwytów”. Szanu-
jemy wartości najwyższe. Naszym 
celem jest rozbawienie Widza a przy 
okazji przemycenie jakiejś prawdy o 
życiu. (Widelec znany jest też z dy-
namicznych piosenek, wielokrotnie 
wyróżnianych na festiwalach, które 
zdobywały główne nagrody w kon-
kursach kabaretowych. Po występie 
można nabyć płytę CD koszulkę z 
logo kabaretu lub fotkę z autografa-
mi.

LMM

Kochanym Dzieciom 
Wioli i Dominikowi

Golińskim 
W pierwszą 

rocznicę ślubu 
Wszelkiej 

pomyślności 
Życzą 

rodzice 
Golińscy 
z rodziną 

ŻYCZENIA

Lato z Muzami 2008
Warsztaty
Początek lipca w Nowogardzie jak każdego roku stoi pod znakiem festi-
walu „Lato z Muzami”. Wczoraj przed południem odbyła się uroczysta 
inauguracja warsztatów, które są nieodłącznym elementem festiwalu. 
Współuczestniczy w nich już nie tylko młodzież zza zachodniej granicy,  
w tym roku przybyli do nas także młodzi miłośnicy sztuki z Serbii, któ-
rzy z południowym temperamentem i entuzjazmem, w rytmach ludowej 
muzyki stworzyli wspaniałą atmosferę w dniu otwarcia.

Uczestnicy warsztatów przez najbliższe dziewięć dni poznawać będą, pod 
okiem profesjonalistów i specjalistów z kraju i zagranicy, tajniki sztuk róż-
nych. Okazję po temu będą mieli podczas warsztatów filmowych, fotogra-
ficznych, teatralnych, tanecznych, szczudlarskich, teatru ognia oraz malar-
skich i ceramicznych.
Wszystkie dzieła młodych entuzjastów sztuki, które powstaną w trakcie 
trwania warsztatów zaprezentowane zostaną na zakończenie festiwalu.
Festiwal po raz kolejny otwiera przed młodzieżą  okazję poznania oraz roz-
wijania i odkrywania talentów. Jest to również sposobność do zawarcia no-
wych znajomości i jakże istotnego zbliżenia i  poznania kultur, zwłaszcza 
naszych słowiańskich pobratymców z dalekiej Serbii.
Wszystkim uczestnikom warsztatów i festiwalu życzymy wspaniałej zabawy 
oraz zdobycia kolejnych cennych doświadczeń.

ps
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PAINTBALL
Sposób na aktywne

spędzanie wolnego czasu 

ALEKSANDRA 
WACŁAWEK

Tel. + 48 667830499
       + 48 697769948

ZAPRASZAMY

Sprzedam Komputer
Procesor: AMD Athlon 2,07 Ghz
Ram:      512 Mb
Grafika:  Radeon 9250 AGP, 128 ram
Dysk:      120 Gb 40Gb+80Gb)
Dźwięk:  SB Live 5.1

Tel. 0 781 085 520
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Nowogardzki układ  
pojedzie swoją obwodnicą

Przebieg ob-
wodnicy No-
wogardu to 
od wielu lat  
„słodka ta-
j e m n i c a ” 
pewnej grupy 
ludzi, którzy 
nie licząc się 

ani z interesem publicznym, który 
mają obowiązek strzec ani z głosem 
mieszkańców, których winni repre-
zentować wykorzystują swoje kom-
petencje w organach samorządu i 
skrycie forsują wbrew oczywistym 
racjom totalnie szkodliwy przebieg 
czyli tzw. północne obejście miasta. 
Taki wniosek wynika zarówno z do-
tychczasowego trybu realizacji pro-
cedur przygotowawczych inwestycji 
w tym braku rzeczywistych uzgod-
nień społecznych jak i z braku ja-
kiejkolwiek reakcji władz na ukazu-
jące się w DN  systematycznie od lat 
teksty na ten życiowy dla miasta te-
mat. Niestety z małym wyjątkiem 
dotyczy ten zarzut zarówno czynni-
ków urzędowych jak i społecznych 
np. stowarzyszeń. Tym wyjątkiem 
jest Nowogardzkie Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Środowiska z jego 
przewodniczącym E. Kornelukiem. 
Znamienny jest przy tym fakt, że 
wszelkie wystąpienia tego stowarzy-
szenia, które DN niezmiennie publi-
kuje, są najpierw ochoczo deprecjo-
nowane przez miejscowych entuzja-
stów złej sprawy po czym odrzucane 
przez przeróżne zewnętrzne urzędy 
zapewne poinformowane co należy 
zlekceważyć przez  w.w. lokalnych 
szkodników. Wczorajsze spotkanie 
w Olchowie,  które relacjonujemy w 
dzisiejszym numerze i uzyskane 
podczas jego przebiegu informacje i 
spostrzeżenia potwierdzają dodat-
kowo postawioną na początku tezę o  
istnieniu swoistego układu interesu 
forsującego niekorzystny dla miasta 
przebieg obwodnicy. Kto zatem 
uczestniczy w tym układzie? O jakie, 
a może bardziej czyje interesy idzie? 
Zarysujmy kilka faktów z przebiegu 
procesu decyzyjnego w tej sprawie w 
przekonaniu, że fakty mówią same 
za siebie. Najpierw rok 1993 wtedy 
to Rada Miejska zaopiniowała pozy-
tywnie trzy wersje, wszystkie pół-
nocne, przebiegu obwodnicy, od-
rzucając południową. Tajemnicą 
poliszynela jest przyczyna głównego 
sporu, który pochłonął wówczas cał-
kowicie rozumy większości radnych 
w tym burmistrza. Otóż sprzeczano 
się w istocie o to gdzie obwodnica 

ma się kończyć, a były trzy możliwo-
ści o różnym stopniu korzyści dla 
osób posiadających w okolicy wy-
jazdu z Nowogardu działki. Co do 
jednego wszyscy oni byli wszakże 
zgodni – północny przebieg gwa-
rantował im jakieś korzyści. Niestety 
te osoby stanowiły wówczas więk-
szość i oprócz dwóch radnych T. Fi-
lipczaka i piszącego te słowa wyrazi-
li  to   w głosowaniu nie licząc się z 
argumentami które mniej oczywi-
ście jak dzisiaj ale już wtedy przema-
wiały za wariantem południowym. 
Następnie w temacie obwodnicy 
mieliśmy kilka lat błogiej ciszy. Spra-
wa odżyła na początku tej dekady 
gdy ze względu na wzmagający się 
ruch kołowy Dyrekcja Generalna 
Budowy Dróg musiała opracowywać 
wieloletnie koncepcje realizacyjne. 
W roku 2000 budowa nowogardz-
kiej obwodnicy znalazła się w przy-
jętym przez Sejmik Województwa 
planie budowy dróg do roku 2015. 
Wracając do nowogardzkiego ukła-
du to budowa obwodnicy z przebie-
giem północnym stała się też w tym 
czasie, ważnym elementem padli-
niarskiego pomysłu zagospodaro-
wania Glicka - gdzieś przecież te 40 
tirów z padliną  dziennie musi do-
godnie i wygodnie przejeżdżać. Jak 
wszyscy pamiętają ówczesna rada i 
burmistrz ochoczo i bezkrytycznie 
wspierała  projekt spalarni padliny i 
w konsekwencji również przebieg 
obwodnicy, a wszelkie miejscowe 
racjonalne głosy wypowiadające się 
coraz częściej przeciw temu objaz-
dowi były skutecznie zagłuszane 
zwłaszcza przez rządzącą koalicję 
SLD-PSL  w tym panów Ziembę, 
Bielidę czy Jabłońskiego. Zagłusza-
nie to polegało również na nie prze-
kazywaniu informacji o społecznym 
oporze do osób pracujących tech-
nicznie nad projektem obwodnicy. 
Oczywiście układ ten nie wykonał 
żadnego ruchu aby zmienić trasę 
przebiegu wszak nie było to w jego 
interesie w tym materialnym. Kolej-
ny etap tej swoistej „prywatyzacji” 
budowy i przebiegu obwodnicy  roz-
począł się po wejściu Polski do UE. 
Otworzyły się wówczas  perspekty-
wy finansowania zewnętrznego, a 
więc realizacja projektu w myśl 
wspomnianych planów sejmiko-
wych po roku 2010 stała się  realna. 
Przyspieszenie nastąpiło zwłaszcza 
w roku 2006 gdy powstał tzw. raport 
oddziaływania na środowisko nie-
zbędny element do wydania przez 
wojewodę decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach zgody na 
realizację inwestycji. W raporcie 
tym powinna zgodnie z ustawą być 
ujęta analiza możliwych konfliktów 
społecznych w związku z realizacją 
zadania w tym oporu społecznego. 
Nic takiego jak twierdzi Wojewoda 
nie zostało w przedmiotowym do-
kumencie ujęte - władze miasta po 
raz kolejny ukryły głos opinii pub-
licznej, po raz  kolejny nie poinfor-
mowały też nikogo o swoich działa-
niach w tej jakże istotnej sprawie. 
Ale po cóż miały to czynić – nie było 
to w interesie układu będącego w 
oczywistej dzisiaj zmowie.  Także 
tzw. konsultacje społeczne które po-
noć odbyły się w listopadzie 2007 
roku, a polegały na jednorazowym 
zebraniu w NDK zostały przeprowa-
dzone w typowy sposób dla odbęb-
nienia niewygodnej formalności - 
jak najmniej informacji aby przy-
padkiem nie okazało się jakie jest 
rzeczywista opinia mieszkańców w 
przedmiotowej sprawie. Dzisiaj się 
okazuje ,że wojewoda wyznaczył 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi czas 21 dni na zgłoszenie uwag 
do toczącego się postępowania przed 
wydaniem decyzji o uwarunkowa-
niach środowiskowych, tylko, że in-
formacja o tym wisiała jedynie… 
gdzieś na korytarzu w UM. Pytam 
dlaczego nikt ani burmistrz ani wo-
jewoda, w tym czasie PiS-owski, nie 
poinformowali mieszkańców w sku-
teczny sposób, o możliwości wypo-
wiedzenia się w temacie. Na kpinę w 
tym kontekście zakrawa tekst 
umieszczony w piśmie wojewody, 
tym razem po zmianach już PO-
wskiego skierowanym do Eugeniu-
sza  Korneluka „ Wojewoda Zachod-
niopomorski rozpatrując wniosek 
GDDKiA … zapewnił możliwość 
udziału społeczeństwa w postępo-
waniu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt.1 
ustawy Prawo ochrony środowiska, 
do publicznej wiadomości została 
przekazana informacja o toczącym 
się postępowaniu oraz możliwości 
zapoznania się z dokumentacją oraz 
możliwości wniesienia uwag”. Dość 
zagadkową rolę w sprawie forowania 
i osłaniania w Nowogardzie inwe-
stycji niosących zagrożenia ekolo-
giczne pełnił też dr Maciej Trzeciak 
najpierw jako dyrektor w szczeciń-
skim UW, a później aż do dzisiaj 
jako wiceminister w MOŚ ale o tym 
w najbliższym czasie.  Zmiana wła-
dzy w wyniku wyborów w 2006 roku 
spowodowała pewne nadzieje  w 
sprawie obwodnicy zwłaszcza ,że 
niektórzy kandydaci w tym Marek 
Krzywania zapowiadali w kampanii 
wyborczej walkę o zmianę trasy 
przebiegu obwodnicy. Niestety panu 
Krzywani zabrakło chyba determi-

nacji bądź stracił pamięć, a nasi 
młodzi radni tym razem z koalicji 
PSL – PO bardzo aktywni w czaro-
waniu wyborców swoimi osobami, 
jednocześnie oszukują mieszkańców 
w cyniczny nie licujący z młodością 
sposób. Myślę tu zwłaszcza o rad-
nym Tomaszu Szafranie niezwykle 
aktywnym w sprawie tzw. przyspie-
szenia budowy drogi omijającej No-
wogard jakby chodziło o to żeby zro-
bić byle jak aby szybko. Chciałoby 
się powiedzieć: młodzieńcze chodzi 
o to aby najpierw zrobić dobrze, a 
jak to dobrze pozwoli to również 
szybko- nie odwrotnie. Oczywiście 
zdaję sobie sprawę, że zmęczona 
uciążliwościami ruchu drogowego 
nowogardzka społeczność może dzi-
siaj być podatna na argument tempa 
wykonania inwestycji, ale Szanowni 
Państwo na to właśnie że zniecierp-
liwienie społeczności zadziała na 
rzecz układu jego  twórcy liczą - wię-
cej dzisiaj posługując się niezbyt 
roztropnymi ambicjonałami to znie-
cierpliwienie podsycają.  Tak więc 
słuszna z racji gospodarczych, eko-
logicznych, komunikacyjnych a na-
wet krajobrazowych sprawa przebie-
gu obwodnicy o wariancie połu-
dniowym znowu została sierotą na-
tomiast możnych ojców mają zarów-
no lewe interesy jak i próżność czy 
zwykła głupota. Nie będziemy po-
wtarzać wielokrotnie już punktowa-
nych argumentów przeciw przebie-
gowi północnej okrężnicy Nowogar-
du wyrażamy tylko nadzieję grani-
czącą z przekonaniem, że przeszko-
dą nie do pokonania dla opisanej 
zmowy cwaniactwa z głupotą staną 
się decydenci finansowi. A o tym, że  
z nimi żartów nie ma przekonali się 
już wielokrotnie różni inwestorzy 
którzy chcieli za unijne fundusze 
wznosić sobie  pomniki próżności i 
napełniać kieszenie zamiast realizo-
wać cele szczegółowo w dyrekty-
wach w tym w dyrektywie ekolo-
gicznej zapisane. Dzisiaj jednakże 
jest jak opisaliśmy dlatego tytuł też 
póki co na miejscu. Przedstawione 
zaś w treści artykuły fakty i okolicz-
ności myślę pozwolą Państwu chodź 
częściowo odpowiedzieć na pytania 
postawione na wstępie o członków 
świadomych bądź nieświadomych 
układu oraz o charakterze interesu 
jakiego strzegą. Trzeba też koniecz-
nie wspierać w możliwy dla każdego 
sposób działania w tej sprawie Sto-
warzyszenia, którym kieruje E.Kor-
neluk- to jego determinacja dopro-
wadziła do istotnego przełomu w 
sprawie padliniarni w Glicku być 
może uda się to też w sprawie ob-
wodnicy          

Marek Słomski
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Konsultacje społeczne

Obwodnica Olchowa
W dniu 9 lipca 2008 r odbyły się w świetlicy wiejskiej w Olchowie konsul-

tacje społeczne na temat przebiegu planowanej drogi szybkiego ruchu przez 
tę właśnie miejscowość. 

Dla niezorientowanych niezorientowanych w temacie informujemy, że 
obecna droga krajowa nr 6 Szczecin – Gdańsk zostanie przebudowana w 
drogę ekspresową. Wiąże się to z budową drugiej nitki drogi o szerokości 
3,5 metra obok już istniejącej. Na odcinku od zjazdu z drogi na Świnoujście 
nie budzi ona kontrowersji i do miejscowości Kikorze jest praktycznie za-
projektowana i uzgodniona. Problemy zaczynają się przy przeprowadzenie 
jej obok Olchowa. Na dzień dzisiejszy rozpatruje się trzy warianty zwane 
północnymi – jadąc od strony Kikorza po lewej stronie istniejącej drogi i 
to w znacznym od niej oddaleniu, oraz jeden wariant południowy czyli po 
lewej stronie istniejącej drogi.

Warianty północne są mocno 
krytykowane przez większość miesz-
kańców, bo podchodza zbyt blisko 
siedlisk i budynków mieszkalnych, 
zbytnio zbliżają się do czystego 
ekologicznie jeziora oraz w znacz-
nym stopniu komplikują przyjazd i 
wyjazd z Olchowa oraz ruch pieszy 
olchowian. Jeden z wariantów wy-
musza wyburzenie domostw.Wariant 
południowy ma wprawdzie najwięcej 
zwolennikowi (tak przynajmniej 
wynikało z wypowiedzi uczestników 
zebrania) ale też budzi wątpliwości 
ze względu na zbyt skomplikowane 
usytuowanie tzw. dróg wspomagają-
cych umożliwiających komunikacje 
z Wyszomierzem oraz nie rozwiązuje 
potrzeb pieszych na poziomie zado-
walającym mieszkańców.

Sprawy te rozwiązałoby przesu-
nięcie tej nitki bardzie w kierunku 
Wyszomierza, ale projektanci stwier-
dzili, ze jest to niemożliwe z przyczyn 
czysto technicznych. I tutaj docho-
dzimy do problemu z obwodnicą 
Nowogardu.

Stan aktualny (według przedsta-
wicieli Dyrekcji Krajowej dróg i 
Autostrad): pólnocna obwodnica No-
wogardu jest już prawie „zaklepana” 
i planuje się rozpoczęcie budowy na 
wiosnę 2009 roku. Budowa drogi eks-
presowej zacznie się prawdopodobnie 

w 2013 lub 2014 roku. W tym czasie 
wszelkie zjazdy i dojazdy, estakady 
itp. obwodnicy Nowogardu będą już 
gotowe. Dobudowywana nitka „eks-
presówki” musi być dopasowana do 
istniejących elementów obwodnicy i 
nie można planować jej przesunięcia 
bardziej na południe.

W efekcie dyskusji uzgodniono, 
że sołtys Wiesław Olesiński w 
ciągu miesiąca zbierze podpisy 
mieszkańców pod poszczególnymi 
wariantami trasy – który wariant 
uzyska największe poparcie ten 
będzie realizowany. 

Na marginesie:
Zebranie cieszyło się ogromnym 

zainteresowaniem. Mała sala za-
pełniła się i wielu musiało stać 
w drzwiach, a nawet przed nimi. 
Zebranie prowadził radny Tomasz 
Szafran ponieważ to on wraz z sołty-
sem wyszli naprzeciw oczekiwaniom 
mieszańców i spotkanie zorganizo-
wali kontaktując się z dyrektorem 
Mierzwą. Aktywnością wykazali się 
również radny Mieczysław Laskow-
ski i Andrzej Matuszewski lansując 
wariant południowy i zbierając 
pod nim podpisy . Licytacja zasług 
jest niestety niesmaczna. Dyskusja 
też była ostra z „wycieczkami” pod 
adresem niektórych mieszkańców, a 
przed budynkiem bliska rękoczynów. 

Zdenerwowanie jest zrozumiałe 
– chyba nikt z nas nie chciałby opusz-
czać ziemi uprawianej od lat, a tym 
bardziej opuszczać domu w którym 
się mieszka. Znamienna była posta-
wa mieszkańców gdy glos zabierał 
Eugeniusz Korneluk – gdy zagadnął, 
że obwodnice projektowano „pod 
Glicko” głośno krzyczano: Idź z tym 
do Glicka! Gdy mówił o obwodnicy 
południowej i protestach jakie zło-
żył u wojewody krzyczano: Idź na 
podwórko!

Swoich racji nie przedstawił, ale w 
nieoficjalnych rozmowach jeden z 
przedstawicieli Dyrekcji wyznał: Ob-
wodnica Północna Nowogardu nie 
ma faktycznie uzgodnień środowi-
skowych niezbędnych do wydania 
pozwolenia na budowę. Sprawa 
utknęła u wojewody ponieważ Sto-
warzyszenie pana Korneluka zło-

żyło protest mówiący o zagrożeniu 
dla ujęć wodnych Nowogardu. Co 
zrobi wojewoda?

Popatrzmy pesymistycznie – budo-
wa wariantu północnego nie dojdzie 
do skutku ze względu na niekorzystny 
wpływ na środowisko. Wtedy szybko 
powróci koncepcja POŁUDNIOWA, 
BO BEZ OBWODNICY Nowogardu 
nie da się zbudować „eksresowki”. 
Czas nagli więc i wariant będzie 
szybko opracowany – uwolni Ol-
chowo od planowanej obwodnicy, 
załatwi Nowogard oraz Żabowo 
(tam też planowana jest obwodnica 
południowa).

W dodatku „przybliży do świata” 
Kulice, Jarchlino i Maszkowo …

I jak tu nie doceniać Eugeniusza 
Korneluka?

LMM

Zebranie prowadził radny Tomasz Szafran (pierwszy z prawej)

Eugeniusz Korneluk (na zdjęciu z kamerą) wypowiedzieć się nie mógł... 

A może na Kabaret 
Moralnego Niepokoju?
Goleniowski Dom Kultury zaprasza na wakacyjne spotkanie 
z Kabaretem Moralnego Niepokoju.
27 lipca, godzina 19.00, Amfiteatr Miejski
Bilety w cenie 30 złotych, w dniu występu 35 złotych.
Sprzedaż w Centrum Informacji Turystycznej 
od pon.- pt. w godz.10.00 - 18.00, 
w soboty 10.00 - 15.00

red
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W odpowiedzi Rafałowi Szpilkowskiemu

Zamiast pracy  
zabawa w rządzenie!
Zdaje się, że radny koalicji rządzącej 
Rafał Szpilkowski, z całym szacun-
kiem do jego osoby, nie za bardzo 
orientuje się w działalności gminy 
Nowogard. W artykule „Nowogard 
nie chce padliny” sugeruje, że obec-
nie radni SLD, część radnych PSL 
i radna niezrzeszona dają zielone 
światło inwestorowi do budowy za-
kładu utylizacji odpadów zwierzę-
cych. Przypominają mi się w tym 
momencie oglądane kiedyś na wy-
stawie socrealizmu w Warszawie, 
plakaty z przełomu lat 40 i 50. Po-
kazano tam, jak to obrzydliwy ame-
rykański kapitalista rozsypuje ston-
kę ziemniaczaną na nasze pola, aby 
zaszkodzić dobrym zbiorom ziem-
niaków tworzonych wówczas w koł-
chozach. Trzeba przyznać, że radny 
Szpilkowski chcąc wywołać podob-
ny efekt na czytelniku zręcznie po-
sługuje się retoryką. Używa takich 
określeń, jak cyt.: „zwierzęta padłe 
na chorobę wściekłych krów, ptasią 
grypę, padlina i inne paskudztwa”. 
Fakty są jednak nieco odmienne.
Uchwałę dającą zielone światło pod 
budowę zakładu dała Rada Miejska 
w Nowogardzie w 2002 roku pod 
namową ówczesnego radnego, bur-
mistrza i zarazem przewodniczące-
go Zarządu Gminy pana Kazimierza 
Ziemby z PSL. To ta sama osoba, 
z którą PO zawarła koalicję 2 lata 
temu, uznając jego działalność za 
dobrą dla gminy. Od tamtego czasu 
właściciel gruntów w Glicku roz-
począł szereg działań mających na 
celu powstanie inwestycji. Zakład 
miał utylizować przeterminowaną 
żywność ze sklepów, pozostałości 
z przetwórstwa w zakładach mięs-
nych, a także (a nie wyłącznie) padłe 
zwierzęta od rolników (bowiem nie 
można ich wrzucić do rzeki lub wy-
wieźć do lasu i zakopać).
6 lat temu radni SLD poparli propo-
zycję burmistrza Ziemby, bo kiero-
wali się przede wszystkim dużą iloś-
cią miejsc pracy dla naszych miesz-
kańców, wpływami z podatków do 
gminy oraz autorytetami szeregu 
urzędów i instytucji zarówno wo-
jewódzkich, jak i krajowych, które 
uznały inwestycję za niezagrażającą 
ludziom oraz środowisku naturalne-
mu.
Na czerwcowej sesji tego roku, Rada 
Miejska nie uchwalała zgody na bu-
dowę zakładu, a jedynie obradowała 

nad zmianą rozkładu dróg na pry-
watnej posesji w obrębie byłej jed-
nostki wojskowej w Glicku. Projekt 
uchwały pod obrady Rady Miejskiej 
wniósł burmistrz Kazimierz Ziem-
ba. Na sesji przedstawiciel inwestora 
(firmy Wabio) wyraźnie zaznaczył, 
że jak Rada Miejska uchwali zmianę 
dróg na posesji to dobrze. Jeśli zaś 
radni nie podejmą uchwały, to zakład 
i tak powstanie, tylko z dotychcza-
sowymi ciągami komunikacyjnymi. 
Taki był sens tej uchwały. Tak więc, 
jakiekolwiek byłoby rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej, nie zmieni to faktu, 
że zakład i tak powstanie. Oczywi-
ście przedtem inwestor będzie mu-
siał przygotować projekt budowlany 
uzgodniony ze wszystkimi władzami 
odpowiedzialnymi za ochronę śro-
dowiska oraz uzyskać pozwolenie na 
budowę. To każdy, nawet początku-
jący architekt powinien dobrze wie-
dzieć. Powtórzę: radni nie głosowali 
za czy przeciw zakładowi, a jedynie 
za takim, czy innym rozkładem dróg 
na jego terenie. Ot, i cały triumf rad-
nego Rafała Szpilkowskiego: drogi 
na terenie zakładu zostaną, takie, 
jakie są obecnie. 
Żałuję jedynie, że radny Szpilkowski 
zamiast toczyć wojny z inwestorami 
o rozkład dróg w ich zakładach, nie 
patrzy szerzej na gminę i nie zajmu-
je się ze swoją koalicją, ściąganiem 
do Nowogardu nowych inwestorów 
tworzących nowe miejsca pracy.
Należy przypomnieć, że za czasów 
rządów koalicji PSL-SLD ściągnię-
to do Nowogardu firmę „Rieter”, 
„ODS” oraz wiele innych tworzą-
cych miejsca pracy mieszkańcom 
naszej gminy. Za rządów koalicji 
PO-PSL-Forum Samorządowe nie 
przyciągnięto do Nowogardu żadne-
go poważnego inwestora, choć były 
ku temu przesłanki. Myślę, że radny 
Szpilkowski powinien porozmawiać 
z panem burmistrzem Ziembą, jakie 
zainteresowanie inwestorów było 
lokowaniem swoich zakładów pracy 
przy firmie „Rieter”. Jak na Nowo-
gard bardzo duże. Gdzie są te firmy 
mające tworzyć naszym mieszkań-
com nowe miejsca pracy i wpłaca-
jące do budżetu znaczące podatki? 
Koalicja radnego Szpilkowskiego, 
zamiast zajmować się rozmowami z 
chętnymi inwestorami w tym czasie 
bawiła się w likwidację Wydziału 
Promocji, a na to miejsce powoły-

wała Wydział Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy. Inwestorzy widząc, że 
wydział przestał być miejscem po-
ważnych rozmów, a stał się jedynie 
narzędziem do zatrudniania osób 
zaprzyjaźnionych z PO, ulokowali 
swoje inwestycje w innych gminach. 
Myślę, że radny Szpilkowski powi-
nien zapytać burmistrza Ziembę, czy 
nie żałuje swoich decyzji podjętych 
pod namową PO. Jeżeli zaś chodzi o 
ochronę środowiska, o którą z „taką 
energią” walczy radny Szpilkowski, 
to warto zapytać co zrobił, aby w 
lasach wokół naszego miasta i na te-
renie wsi co roku nie zwiększała się 
ilość dzikich wysypisk, w tym także 
padłych zwierząt. Stanowi to bardzo 
poważne zagrożenie dla ludzi i śro-
dowiska przyrodniczego, w którym 
żyjemy.
To są prawdziwe problemy naszej 
gminy, panie radny. Współrządzenie 
gminą to nie zmiany dróg u przed-
siębiorców, to nie zabawa kolegów 
„w wydział”, to nie oratorskie wypo-
wiedzi na sesjach i w mediach, to nie 
udowadnianie, że kierownicy jedno-
stek i zakładów budżetowych gminy 
są do niczego.
Radny Szpilkowski wszedł do Rady 
Miejskiej z ramienia PO na krytyce 
SLD i jej członków. Od dwóch lat 
jest przy władzy, współrządzi gmi-
ną i współdecyduje o jej losach. Ma 
okazję się wykazać, co przez połowę 
kadencji zrobił dla mieszkańców. 
Dziś skoro nie ma efektów prac wła-
dzy PO-PSL-Forum Samorządowe, 
a są jedynie przepychanki, kłótnie i 
awantury, to trzeba zręcznie odwró-
cić uwagę wyborców. A połowa ka-
dencji już za nami.
Panie Rafale Szpilkowki, zamiast 
przypisywać sobie wątpliwe zasłu-
gi, niech pan lepiej wytłumaczy 
się mieszkańcom gminy, a przede 
wszystkim nauczycielom i rodzi-
com dzieci Gimnazjum nr 1, co PO 
wspólnie z PSL narobiła w szkole. 

Niech pan wytłumaczy działanie 
pańskiego kolegi wiceburmistrza z 
PO pana Artura Danilewskiego, dla-
czego chodził po szkołach i zastra-
szał dyrektorów i nauczycieli, aby 
nie przyłączali się do ogólnopolskie-
go strajku nauczycieli (sprawę obec-
nie bada prokurator). Niech pan wy-
tłumaczy dlaczego pana kolega z PO 
były wiceburmistrz, a obecnie Kura-
tor Oświaty pan Artur Gałęski zrobił 
nagonkę na dyrektorkę Gimnazjum 
nr1. Niech pan wytłumaczy dlacze-
go pana koalicjant burmistrz Kazi-
mierz Ziemba z PSL odwołał panią 
dyrektor szkoły w tak ekspresowym 
tempie. Te wszystkie decyzje zapa-
dały przecież w gronie koalicji PO-
PSL, której jest pan członkiem i to 
nie byle jakim, bo przewodniczącym 
Klubu Radnych PO. I wreszcie, jak 
pan i pana koledzy czujecie się, gdy 
te wszystkie wasze działania, dyskre-
dytuje wojewoda, uchylając decyzję 
i nakazując przywrócenie dyrektora 
Gimnazjum nr1 do pracy?
Kolejnych wyborów, do których 
coraz bliżej, nie da się wygrać kry-
tykując opozycyjne SLD. To pan, 
pana koleżanki i koledzy dzisiaj 
jesteście przy władzy. Za dwa lata 
mieszkańcom nie wystarczy rzucić 
kilka epitetów pod adresem SLD i 
powiedzieć: „to oni”. W kolejnych 
wyborach będzie pan musiał poka-
zać, co z tego, co obiecywał pan dwa 
lata temu pan zrobił. A to nie będzie 
proste, bowiem wyników, jak nie 
było, tak nie ma.
O, przepraszam, jest znaczący wy-
nik. Nowogardzianie mają nareszcie 
bezpłatną plażę. Co prawda budżet 
gminy wyłoży na ten cel pięć razy 
więcej jak proponowało SLD, ale to 
zdaje się nieistotne.

Z poważaniem,
Robert Czapla

Przewodniczący Klubu 
Radnych Lewicy

Uwaga wędkarze

Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard zaprasza członków naszego Koła 
w wieku od lat 14 na zawody wędkarskie spławikowe w dn. 19.07. 2008. 

Zbiórka zawodników koło Neptuna o godz. 15:00.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 17,07 2008.

Bez opłat startowego.
Zarząd
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 „Wypocznijcie nieco”

Wakacje z Bogiem  
w górach
W dniach od 23.06.- 03.07. br. grupa dzieci i młodzieży wypoczywała w gó-
rach w Murzasichlu k. Zakopanego. Był to czas wspaniałego wędrowania 
górskimi szlakami przepieknych polskich gór, Tatr Zachodnich. Wędrowa-
liśmy od rana do wieczora podziwiając to wszystko co Pan Bóg mógł dać 
człowiekowi.

Pierwszego dnia, gdy przyjechaliśmy 
do Murzasichle musieliśmy się jakoś 
zagospodarować. I już po południu 
zaczęliśmy zwiedzać miejscowość, w 
której zamieszkaliśmy. 
Drugi dzień to już porządna wypra-
wa Doliną Suchej Wody by dojść do 
Hali Gąsienicowej i dalej nad Czar-
ny Staw Gąsienicowy znajdujący 
się w Gąsienicowej Dolinie. Piękna 
słoneczna pogoda i modlitwa, któ-
ra nam towarzyszyła pomogły nam 

przeżyć ten dzień na-
prawdę wspaniale.
Następnego dnia wybra-
liśmy się do Toporowej 
Cyrhli, by stamtąd wy-
ruszyć na Wielki Kopie-
niec i po dłuższym od-
poczynku powędrować 
na Nosal. Przepiękny 
szlak, krajobraz czasem 
zapierał dech w piersi.    
Kolejny dzień to tak-
że wyprawa dość długa 
i męcząca. Poszliśmy 
przez Stary Bór na Zgo-
rzelisko i dalej na Tar-
sówkę.
W sobotę wyruszyli-
śmy na pielgrzymkę 
do Królowej Tatr Pani 
Jaworzyńskiej na Wik-
torówki. Tylko pokłoni-
liśmy się Królowej Tatr. 

Zamierzaliśmy odprawić tam Mszę 
św. lecz była długa kolejka do ołta-
rza, a przed wieczorem musieliśmy 
powrócić do domu. Z Wiktorówek 
poszliśmy Złotą Doliną na Gęsią 
Szyję, dalej na Waksmundzką Ró-
wień i szlakiem Doliny Suchej Wody 
wróciliśmy do domu.
Niedziela była także dniem pielgrzy-
mowania do sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej na Krzeptów-

kach. Znajduje się tam świątynia, 
którą wznieśli górale jako wotum 
za ocalenie Jana Pawła II od śmier-
ci. Przepiękna świątynia i cudowne 
przeżycia w czasie Eucharystii były 
dla nas wzmocnieniem do dalszego 
wędrowania. Po Mszy św. zwiedzali-
śmy Zakopane, słynne Krupówki, na 
których życie toczy się dzień i noc.   
Kolejny dzień poniedziałek to wy-
prawa na Kasprowy Wierch. Oczy-
wiście nie wchodziliśmy pieszo lecz 
wjechaliśmy kolejką linową (na któ-
rą czekaliśmy w kolejce około 3 go-
dzin), bo zamierzaliśmy dojść aż do 
Giewontu, lecz burza która nas za-
skoczyła koło godz. 13.30. już nam 
uniemożliwiła dojście do wytyczo-
nego celu. Doszliśmy z Kasprowego 
Wierchu przez Czubę Gorczykową 
dalej przez Suchy Wierch Kondracki 
zeszliśmy do Przełęczy pod Kondra-
cką Kopą i dalej do Schroniska na 
Kondratowej Hali, bo już okropnie 
biły pioruny i deszcz lał jak z cebra. 
I tak w deszczu ponad dwie godziny 
schodziliśmy do Kuźnic nawiedzając 
jeszcze Schronisko św. Brata Alberta 
na Kalatówkach. Zmoknięci i zzięb-
nięci wróciliśmy do domu, gdzie 
czekał już na nas smaczny posiłek.
Wtorek był dniem przedostatnim 
naszego pobytu w górach. Zwiedzi-
liśmy Cyrhlę, a po południu jeszcze 
przeszliśmy się po Murzasichlu szu-
kając już miejsca na pobyt w czasie 

ferii zimowych.
I dzień wyjazdu. Nie mieliśmy zbyt 
radosnych min, bo każdy chciał 
jeszcze zostać by wędrować górski-
mi szlakami. Jak się jest w górach to 
Pan Bóg jest jakoś bliżej człowieka. 
Czuje się tę bliskość Boga. Tego trze-
ba doświadczyć samemu. W drodze 
powrotnej do naszych domów ro-
dzinnych zatrzymaliśmy się w Kra-
kowie, by zwiedzić przede wszyst-
kim Stare Miasto, Kościół Mariacki i 
Sukiennice. Na więcej czasu już nam 
nie starczyło. Trzeba było wsiąść do 
pociągu. 
Każdego dnia towarzyszyła nam 
modlitwa poranna, wieczorna i 
Msza św. Na modlitwie odnawia-
liśmy swoje siły fizyczne, bo wcale 
nie było łatwo wędrować nierzadko 
bardzo trudnymi szlakami. Była tez 
prawie każdego wieczoru zabawa. 
Po prostu świetnie się wszyscy bawi-
liśmy i wspaniale odpoczywaliśmy 
podziwiając piękno naszych Pol-
skich Gór. 
Warto wybrać się w przyszłości na 
górskie szlaki by w tej ciszy górskiej 
pobyć sam na sam z Panem Bogiem 
naszym najlepszym Ojcem. 
Materiał ze strony internetowej www.
parafiasikorki.pl  (tam parafia Sikor-
ki – Sikorki). 

Opracował 
i foto wybrał LMM

Znaleziono klucze

Klucze do 
odebrania  
w redakcji
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Wiejski Festiwal

O Strzelewie coraz głośniej!
Strzelewo staje się znane w kraju! Wszystko za sprawą Zygmunta Helanda 

i jego Ośrodka Poszukiwań Twórczych, który prowadzi w swojej wiejskiej 
posiadłości wraz z żoną Katarzyną. Zygmunt wyrasta na animatora kul-
tury, Kultury pisanej przez duże K i przybliża ją ludziom żyjącym z dala 
od wielkich ośrodków. Przybliża sztukę niekonwencjonalną z racji jej treści, 
formy i szczególnego rodzaju wykonawców. Wykonawców, których nie mają 
możliwości oglądać mieszkańcy wielkich miast. Zapoczątkowana kilka 
lat temu współpraca z organizatorami szczecińskiego Festiwalu Artystów 
Ulicy przynosi wymierne obopólne korzyści. Godna podkreślenia jest także 
współpraca Zygmunta z mieszkańcami Strzelewa – są oni nie tylko biernymi 
obserwatorami i widzami na występach ale aktywnie uczestniczą w jego 
organizacji, wnoszą swoją gościnność przygotowując chociażby stumetrowy 
stół z modnym ostatnio jadłem. Wiejski chleb, smalec i ogórek małosolny 
wszystkich przyjezdnych jednoczy, czują się jak u siebie w domu, wrastają w 
miejscową widownię. A jest co oglądać i podziwiać! Nawet lekka niefrasobli-
wość głównego organizatora co do przestrzegania terminowości i kolejności 
występów zostaje w końcu zaakceptowana jako szczególny wyróżnik tej 
imprezy nadający jej spontaniczności…

Impreza na której wypada być!  

Tę regułę, że wypada być podkreśla 
obecność starosty i wicestarosty go-
leniowskiego, burmistrza Nowogardu 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
radnych, przedstawicieli

mediów – TVP, Radia Szczecin i 
miejscowych gazet. Wśród widowni 
wielu przyjezdnych – niektórzy spo-
tykani na drodze pytali jak dojechać 
do Strzelewa. Znak to, że jechali z 
daleka…

Wreszcie sam Festiwal – oficjalne 
otwarcie, przemówienia burmistrza 
Kazimierza Ziemby, starosty Tomasza 
Stanisławskiego i pani sołtys Strze-
lewa Jolanty Bednarek. Stumetrowy 

stół błyskawicznie „wyczyszczony” 
i na scenie pierwsi wykonawcy – ze-
społy muzyczne.

Zaproszeni goście i część artystów 
udają się do „stodoły” Helanda na 
poczęstunek zamieniony w spotkanie 
zapoznawcze i dyskusję z artystami. 
Powrót na scenę i ..do białego rana.

Napisałem wypada tam być– teraz 
dopiszę, że trzeba tam być by „do-
tknąć, zobaczyć, posłuchać, wczuć 
się w atmosferę i atmosferę współ-
tworzyć”. Szkoda, że następna taka 
okazja dopiero za rok!

LMM 

(szkoda, że…) 
Nieliczni  oddali krew

 W dniu 04.07.2008 r. w Nowogardzkim Domu Kultury honorowi krwio-
dawcy mogli oddać swój bezcenny dar – lek w postaci krwi, niezwykle 
potrzebny, szczególnie w czasie wakacji. Akcję zorganizował Nowogardzki 
Klub Honorowych Dawców Krwi wraz z Wojskową Stacją Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa ze Szczecina. Pomimo licznych plakatów oraz komunikatów 
w lokalnej prasie, swoją krew ofiarowało zaledwie kilku mieszkańców naszego 
miasta. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie znacznie lepiej. Ofiarodawcom 

gratulacje i wielkie podzię-
kowania .Swój skromny 
wkład (0,9 l) ma również 
Urząd Miejski w Nowo-
gardzie, którego dwóch 
przedstawicieli przyłączyło 
się do akcji.

Po d z i ę kow an i a  d l a 
Nowogardzkiego Domu 
Kultury i Burmistrza za 
wsparcie akcji od Prze-
wodniczącego Klubu HDK 
Zdzisława Szmita oraz pra-
cowników Wojskowej Sta-
cji Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa.

LMM

Absurdy biurokracji  
czy biurokratyczna logika?

Do redakcji zgłosił się oburzony Czytelnik – mieszkaniec Nowogardu, 
aby mocno zaprotestować przeciw – zdaniem Czytelnika – absurdom biu-
rokracji.

Rozmówca  jako właściciel pojazdu zmuszony był wymienić dowód reje-
stracyjny pojazdu ze względu na brak miejsca na wpis o przeglądzie tech-
nicznym. W tym momencie zaczął przeżywać – jak to nazywa – horror!

W Wydziale Komunikacji odebrano mu stary dowód, wypełnił wniosek o 
wydanie nowego dowodu, zapłacił za te czynności. Polecono mu przynieść 
do Wydziału tablice rejestracyjne, a następnie wydano dowód tymczasowy. 
Teraz oczekuje na właściwy dowód rejestracyjny – będzie to podobno trwało 
około 30 dni.

Czytelnik pyta czy ta procedura powinna tak wyglądać? Przecież on nie 
rejestrował nowego pojazdu? 

Uwagi Czytelnika przekazaliśmy do kierownika Wydziału Komunikacji w 
Starostwie pana Sławomira Szweda. Oto jego wyjaśnienia:

Wszystko jest w porządku. Domyślam się, że czytelnik ma białe tablice a więc 
kiedy następuje wymiana dowodu rejestracyjnego z jakiejkolwiek przyczyny 
to wraz z nowym dowodem rejestracyjnym wydawane są nowe znaki legali-
zacyjne ( małe srebrne nalepki z hologramami ) o indywidualnych numerach 
seryjnych ( w komplecie są 3 znaki ). Dwa znaki są naklejane ( po usunięciu 
starych znaków ) na tablicach od razu przy złożeniu wniosku a trzeci znak 
jest wklejany do nowego dowodu rejestracyjnego po jego wyprodukowaniu, 
zadrukowaniu i dostarczeniu do starostwa. Tych znaków nie wolno wydawać 
do ręki interesantowi bo pełnią one role quasi-podpisu na tablicach i urzędnik 
ponosi odpowiedzialność za ich osobiste naklejenie na właściwe tablice. Do-
wody rejestracyjne są wytwarzane i zadrukowywane wyłącznie przez Polską 
Wytwornię Papierów Wartościowych w Warszawie. Transportem zajmuje się 
firma kurierska wybrana przez MSWiA. Starostwa wydają na czas oczeki-
wania na zamówiony dowód rejestracyjny pozwolenia czasowe ważne do 30 
dni. Opłata pokrywa koszt wytworzenia, zadrukowania i transportu nowego 
dowodu i nowych znaków legalizacyjnych. Powyższa procedura „centralnej 
personalizacji dowodów rejestracyjnych pojazdów” obowiązuje od 2004 roku i 
na pewno nie zostanie zmieniona, albowiem w perspektywie kilku lat rozpocznie 
się wymiana obecnych papierowych dowodów rejestracyjnych na karty chipowe 
( są już gotowe „prototypy” ), zunifikowane w całej UE. Jeszcze w tym roku ma 
trafić do Sejmu pakiet projektów przepisów upraszczających wiele procedur z 
zakresu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, uwzględniających uwagi 
przekazywane przez wydziały komunikacji i „komisję Palikota”, ułatwiających 
życie, i interesantom i urzędnikom. 

Opr. LMM

Cenne pamiątki  
za grosze…

Pan Ryszard Gutowski znany 
podróżnik rowerowy dzieli się 
swoimi pamiątkami z licznych 
podróży. Ma ich w nadmiarze 
– mapy, pocztówki, foldery, 
przewodniki. Z Polski i Eu-
ropy. Jego zaimprowizowane 
stoisko na placu Wolności 
cieszyło się umiarkowanym 
powodzeniem, ale chętni do 
kupowania byli. Cel szlachet-
ny – zachęcić mieszkańców 
do poznawania ciekawych 
rejonów i obiektów, a przy 
okazji … zarobić parę groszy 
na następną wyprawę.

Tekst i foto 
LMM
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 Witamy wśród nas...

Córka Joanny Borowiec  
ur. 26.06.08 ze Szczecina

Córka Barbary Kacab  
ur. 4.07.08 z Dobropola

Córka Małgorzaty Rossa  
ur. 5.07.08 z Węgorza

WITAMY WŚRÓD NAS...

W obiektywie  Jana Korneluka  - Festiwal  Wiejski  w  Strzelewie  06.07.08 r.

Aniela córka Iwony i Łukasza 
ur. 7.07.08 z Nowogardu
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Burmistrz Nowogardu 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 Młodszego referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard

1. Wymagania niezbędne:
• spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 

studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplo-
mowe studia ekonomiczne,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną,
• znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, 

ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

• 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.

2. Wymagania dodatkowe:
• dyspozycyjność,
• umiejętność pracy w zespole,
• zdolność analitycznego myślenia,
• komunikatywność w kontaktach służbowych,
• dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• kompletowanie dokumentacji finansowo-księgowej,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń,
• analiza realizacji planowanych wydatków poszczególnych pozycji klasyfikacji 

budżetowej,
• sporządzanie poleceń przelewów

4. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie,
• kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do za-

trudnienia na ww. stanowisku wystawione przez 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 osobowych: „Wy-

rażam 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 zamknię-
tych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór 
na stanowisko młodszego 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 16 lipca 2008 r. do 
godz. 15.30 (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia 
do Urzędu – data nadania nie ma znaczenia). Wyklucza się możliwość zło-
żenia 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.
Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 
Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas prób-

ny, a następnie na czas określony i nie określony. 
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 1.800 zł. brutto.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie interneto-

wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Burmistrz Nowogardu 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym 

w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard
1. Wymagania niezbędne:
• spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe stu-

dia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomo-
we studia ekonomiczne,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co 
najmniej dwa lata stażu pracy,

• znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, 
ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie konstru-
owania 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.

2. Wymagania dodatkowe:
• dyspozycyjność,
• umiejętność pracy w zespole,
• zdolność analitycznego myślenia,
• komunikatywność w kontaktach służbowych,
• dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• kompleksowa obsługa księgowa budżetu gminy – organu,
• sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych,
• opracowanie projektów uchwał budżetowych oraz zarządzeń wykonawczych bu-

dżetu gminy,
• analiza budżetu gminy w zakresie wykonania planu,

4. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie,
• dokumenty potwierdzające staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie od 

pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy,
• kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do za-

trudnienia na ww. stanowisku wystawione przez 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 osobowych: „Wy-

rażam 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 stano-
wisko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: Urząd Miej-
ski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w  
pok. Nr 10 w terminie do dnia 16 lipca 2008 r. do godz. 15.30 (w przypadku 
przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia do Urzędu – data nadania nie 
ma znaczenia). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektro-
niczną.
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.
Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biu-

letynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 
Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a 

następnie na czas określony i nie określony. 
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł. brutto.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
 im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni od 01.09.2008r. 
nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami

i o specjalnościach:
• nauczyciela fizyki w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin
• nauczyciela przyrody w wymiarze 9 godzin
• nauczyciela techniki w wymiarze 10 godzin
• nauczyciela plastyki w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela informatyki w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela matematyki w wymiarze 16 godzin
• nauczyciela chemii w wymiarze 8 godzin
• nauczyciela wychowania fizycznego w wymiarze 6 godzin
• nauczyciela WOS w wymiarze 6 godzin
• wychowawcę świetlicy w wymiarze 17 godzin
• nauczyciela języka polskiego w pełnym wymiarze godzin

telefon kontaktowy   091 39 103 80

Firma 
zatrudni 

pracownika do myjni samochodowej. 
Informacje pod nr tel.0913926925

Informujemy, że 
dnia 22.08.2008 roku 

rozpoczyna się kurs 
na operatora 

wózka widłowego  
z wymianą butli gazowej

Szczegółowe informacje  
i zapisy pod nr te. 
0913927467 

ZAPRASZAMY!!!!!

OGŁOSZENIE 
Zakład Karny w Nowogardzie 72-200 Nowogard ul. Zamkowa 7 

Ogłasza aukcję, która odbędzie się w dniu 28.07.2008 roku w siedzibie 
sprzedającego – Zakład Karny Nowogard ul. Zamkowa 7. 

Sprzedawane składniki majątku ruchomego oglądać można na terenie 
garaży zamawiającego Zakład Karny Nowogard ul. Zamkowa 2 w termi-
nie od 10.7.2008 Do 28.07.2008 Roku. 

Przedmiotem aukcji są:  
Samochód marki DAEWO Lublin II
Model 3302 2.9 t 
Rok Produkcji 1998                     Nr Rejestracyjny SME 6971

Wysokość wadium ustala się na kwotę – 150 zł  
(sto pięćdziesiąt złotych), 

które należy wnieść na konto sprzedającego  
NBP o/Sz-n 20101015990058871391200000

Z takim wyprzedzeniem żeby w trakcie aukcji przedstawić  
dowód przelewu bankowego. 

Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi: 3000,00 zł  
(trzy tysiące zł 00/100) 

Postąpienie wynosi 50 złotych. 
Zastosowanie Mają: paragraf 14,1 przy czym wadium ustala się na 5 %, 

oraz paragrafy 21-23 Rozporządzenia RM w sprawie(…)  
z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191 poz. 1957) 

Największy 
Niemiecki Cyrk 
„BEROLINA” 

przyjeżdża 
do Nowogardu 

Spektakle
16.07.08- godz. 18.00. 
17.07.08 – godz. 15.00

Plac przy Piekarni 
Pędziszczak 

Ul. Boh. Warszawy 66
72-200 Nowogard 

Atrakcje cyrku: 
5 słoni, żyrafa, nosorożec 

ZAPRASZAMY
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

DEKORACJE 
ŚLUBNE  

Duży wybór, korzystne ceny 
poleca Hurtownia „PIER”

ul. Wojska Polskiego 4
tel. 091 39 25 985

ARTYKUŁY SZKOLNE
w tym duży wybór plecaków 
i tornistrów w niskich cenach 

poleca Hurtownia „PIER” 
Nowogard 

ul. Woj. Polskiego 4
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia dwa garaże, powierzch-

nia 2 x 20 m kw, obiekt dozorowa-
ny, Nowogard ul. Nadtorowa 12. Tel. 
693 344 802.

• Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 
238 m kw na działce 6 arowej, podpiw-
niczony, z użytkowym poddaszem, 
dwupoziomowy, podwórko, pomiesz-
czenie gospodarcze, piękna wiata na 
dwa samochody, wysoki standard 
i funkcjonalność, Nowogard. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 3 
pokoje, 69 m kw. Tel. 501 432 382.

• Poszukuję kawalerki, 2 pokojowego 
mieszkania lub części domku do wyna-
jęcia. Tel. 792 234 468.

• Kupię mieszkanie 3 – 4 pokojowe, może 
być do remontu. Tel. 505 801 778.

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. Tel. 
600 374 167 po 18.00.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, II 
piętro, 47 m kw z własnym co. Tel. 
604 633 926.

• Samotna matka z 3 dzieci poszukuje 
pilnie mieszkania 2/ 3 pokojowego do 
wynajęcia. 519 83 59 65.

• Poszukuję mieszkania lub poko-
ju do wynajęcia na okres wakacji. 
668 229 064.

•  Kupię domek w Nowogardzie. Tel. 
781 428 883. 

•  Kupię mieszkanie na osiedlu Bema. 
Tel. 605 760 500. 

•  Sprzedam działkę na wsi, 30 arów, 
16,00 zł/m kw. Tel. 697-158-327. 

•  Pokój do wynajęcia z pełnym dostępem 
do kuchni i łazienki tel. 601 724 492. 

•   Zamienię mieszkania 2-pokojowe i 3-
pokojowe na domek wolnostojący w 
Nowogardzie. Tel. 601 724 492. 

•  Pilnie poszukuję mieszkanie 2-pokojo-
wego lub 3-pokojowego, do wynajęcia, 
w bloku lub w starym budownictwie. 
Tel. 603 202 157. 

•  Kupię garaż przy ul. Zamkowej. Tel. 
0692 117 524. 

•  Kupię  mieszkanie ok. 40 m kw, do re-
montu. Tel. 519 862 598. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 
508 309 980. 

•  Sprzedam działkę budowlaną 1500 m 
kw, w Nowogardzie. Tel. 693 02 11 02. 

•  Poszukuję do wynajęcia mieszkanie 1 
lub 2 pokojowe w Nowogardzie. Tel. 
788 453 785. 

• Wynajmę kawalerkę przy ul. War-
szawskiej. Kontakt: 0 91 39 20 754 lub 
0 501 507 776

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 bie-
gów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowany, 
książka serwisowa, zadbany, nie wyma-
ga żadnego wkładu finansowego. Nowe 
tarcze i klocki hamulcowe przód i tył, 
wymieniony kompletny rozrząd, olej, 
filtry (kabinowy, oleju powietrza), płyn 
hamulcowy i chłodniczy, przegląd kli-
matyzacji, alufelgi 16” + nowe opony 
letnie,. Cena 49 800 zł do uzgodnienia, 
tel: 0605 522 340.

• Kupię opony używane letnie 195x65-
70, 14 cali. 508 170 846.

•  Sprzedam Renault 19 1,8 benzyna+gaz, 
w stanie dobrym z uszkodzoną skrzy-

nią, 1993 r., ważny przegląd i oc. Cena 
2000,00 zł. Tel. 695 80 77 75. 

•  Sprzedam VW LT 28, 2,5 diesiel, 1997r.; 
Renault 21 Newada 2,2 benzyna, 1994r., 
oraz silnik do LT 28 2,5D. Tel. 793 61 04 
25. 

•  Sprzedam Fiat Panda 2006r, 4 tys. km 
przebiegu, niebieska perła, klimaty-
zacja, 4 poduszki, ABS, idealny dla 
kobiety. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 436 324.

•  Sprzedam Fiat Panda 2006r, 4 tys. km 
przebiegu, niebieska perła, klimaty-
zacja, 4 poduszki, ABS, sprowadzony. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 603 436 324.

•  Sprzedam alufelgi Toyota 14 calowe np. 
do Yarisa, w bardzo dobrym stanie. Tel. 
502 444 814. 

•  Sprzedam Renault 19, 1,4 benzyna +gaz, 
1990r. Cena 1000,00 zł, przegląd i ubez-
pieczenie do 2009r. Tel. 605 482 870 lub 
605 768 194. 

•  Sprzedam Volkswagen Golf II, 1991 r., 
1,6D, alufelgi, hak holowniczy. Cena 
2500zł. Tel. 692 117 524.  

ROLNICTWO  .
• Koszenie łąk. 508 50 36 50.
• Sprzedam kombajn ziemniaczany, 

Karsk 8. Tel. 091 39 22 997.
• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.
• Sprzedam owies i pszenżyto, śrutownik. 

Tel. 603 895 622.
• Sprzedam głowicę nową do ciągnika 

Ursus 330, wał korbowy – ciągnik Ur-
sus C-360, podgrzewacz gazowy wody. 
Tel. 091 579 24 85 dzwonić do 21.00.

• Sprzedam ciągnik MTZ 80, bez przed-
niego napędu, 1980 r.Tel. 793 61 04 25. 

• Sprzedam kombajn zbożowy „DRO-
NONBORG 7000”, 1990 r., heder – 4,5 
m, hydrostat, sieczkarnia. Mało eksplo-
atowany, jak nowy, gotowy do pracy. 
Cena 65 000,00 zł. Tel. 504 124 829. 

•  Sprzedam prosięta. Tel. 604 390 356. 

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ I AKUPRESURA. 0693 
162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Wykonam roboty mini koparką: wykop 
pod fundamenty, kable, itp. Tanio, fa-
chowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• KLIMATYZACJA – montaż, serwis, 
sprzedaż, naprawa sprzętu AGD. Ul. 
Luboszan 5, tel.  0697 553 010.

• Chcesz szybko otrzymać tani kredyt go-
tówkowy i darmową kartę kredytową, 
wystarczy jeden telefon: 662 034 687, 
a doradca finansowy z Banku Zachod-
niego WBK skontaktuje się z Tobą.

• Remonty, docieplenia domów. 
511 745 695, 889 144 370.

• Przecieranie drzewa trakiem taśmo-
wym, sprzedaż łat, kontrłat, desek, 
więźby dachowej, usługi minikopar-
ką, wykopy, kanaliza, kable, itd. Tel. 
517 219 627, 091 391 86 89.

• POKRYCIA DACHOWE – papa, da-
chówka, blacha. 880 243 258.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. 66 77 84 333. 

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.
• Usługi budowlane, remonty, wykończe-

nia mieszkań, kładzenie płytek podło-
gowych, ściennych, regipsy, malowanie, 
szpachlowanie, stawianie ścian z płyty 
kartonowej, ocieplanie poddaszy, pane-
le, itp. 693 021 097.

• DUR-DACH – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w 
zakresie: hydrauliki, zakładanie wo-
domierzy, wideofilmowanie, usługi 
glebogryzarką i zakładanie trawników, 
wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

•  Symar-Bud usługi ogólnobudowlane, 
polbruk, chodniki, parkingi, wjazdy, 
obejścia. Tel. 0663 055 581. 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech 
bez działalności gospodarczej. Tel. 091 
39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płacowe. 
Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę staw-
ka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 0 601 
73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Bar „Barnim” zatrudni kucharki. Tel. 
663 97 93 97.

•  Zatrudnię pomoc kuchenną w restau-
racji. Tel. 0693 52 12 11. 

•  Poszukujemy pracy nas okres wakacji. 
Mamy 16-17 lat. Tel. 798 638 721 lub 
783 188 719. 

•  Studentka zaopiekuje się dzieckiem lub 
dziećmi tel. 0606 500 284. 

•  Zatrudnię na bardzo korzystnych wa-
runkach panie w charakterze sprzątacz-
ki oraz murarzy, stolarzy – praca za gra-
nicą. Tel. 609 274 120, po godz. 20.00 
-  091 39 21 522. 

•  Poszukuję pracy w godz. od 8.00 do 
16.00 lub 10.00-18.00. tel. 691 639 336. 

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_lo-
dówki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
(fax, drukarka, skaner) Lexmark x5470, 

na gwarancji, cena do uzgodnienia. 
0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się 
na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ). 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z myszką 
bezprzewodową (kolor czarny), firmy 
NGS z wyświetlaczem, cena 180 zł, tel: 
0605 522 340, nowa na gwarancji, nie-
używana.

• Poszukuję miejsca przy głównych dro-
gach w celu umieszczenia tablic re-
klamowych z własną konstrukcją. Tel. 
0693 682 492.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do dru-
karki Lexmark (nowy) cena 60 zł, tel 
0605 522 340.

• Sprzedam książki do 1 klasy II LO 
profil informatyczno – matematyczny. 
501 141 655. 

• Przyjmę każdą ilość ziemi, gru-
zu itp. Kontakt tel. 503 174 715 lub 
691 697 969.

• Sprzedam tanio łóżeczko dziecinne 
drewniane z materacykiem, wózek i bu-
jaczek. Tel. 784 78 90 30 lub 091 39 106 
21.

•  Sprzedam rower dla dorosłych na 3 ko-
łach. Tel. 091 39 21 176.  

•  Sprzedam Traka taśmowego tel. 
785 158 728. 

•  Drewno kominkowe sprzedam. Tel. 
793 610 425.  

•  Sprzedam rocznego owczarka niemie-
ckiego, po pracujących rodzicach. Tel. 
600 187 111. 

•  Sprzedam nowy ponton 2-osobowy. 
Cena 500 zł. Tel. 510 839 051. 

•  Nowogard, sprzedam grobowiec tel. 
091 39 26 890. 

•  Poszukujemy świadków wypadku, któ-
ry miał miejsce 12 marca 2008 roku, w 
rejonie ogródków działkowych na trasie 
Nowogard – Długołęka w wyniku, któ-
rego zginął Józef Jarosz. Prosimy o kon-
takt. Tel. 886 383 864, 091 39 22 762. 

•  Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836. 
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że   

24 lipiec 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 28

Indeksacja
Kiedy emeryt o podwyżce śni,
Wkoło trąbią: dewaluacja dwa koma trzy.

Bajka o sztuce
Napisał sztukę kret i na komisję niesie,
By oceniła ją, jak każe zwyczaj w lesie.
Zebrała się komisja w mig:
Spec od teatrów – stary Byk,
Dramaturg Wół, a reszta, ot:
To aktor Szop i krytyk – Kot.
- Jako dramaturg – rzecze Wół –
Stwierdzam, że sztuka jest banalna,
Autor, choć żyły przy niej spruł,
Dał obraz życia nierealny.
- To dla mnie jasne – prawi kot –
Kretu się sztuka nie udała!
- A ja – Szop myśl rozwija w lot –
Śmiem twierdzić, że to zwykła chała!
Tu Byk się podniósł mówiąc tak:
- Zgadzam się z tym jako spec stary,
Ale wiadomo wszystkim wszak,
Że trudno dziś z repertuarem.
Więc, żeby strawę dać dla mas,
Poślijmy sztukę głębiej, w las…
Lecz choć posłano ją najdalej,
Widzowie sztukę wygwizdali!
  *
Nie będę zwlekać z wnioskiem dłużej:
W sztuce nieważne są rewiry,
Tam, gdzie się mówi o kulturze,
Nie może miejsca być dla szmiry!

Na wernisażu
Przecięto wstęgę i w salach
Sztuką powiało z obrazów.
Przemówił do gości malarz,
Lecz obraz żaden ni razu.

Dramaty Williama
Szekspir pisał dramaty,
Z których wynikało,
Że świat jest okrutny i niedoskonały.
Bieda jak Otello za gardło nas ściska,
Wizja lepszego świata jak bańka pryska.
Sens dramatów Williama zrozumieć się dają,
Że sztuka i życie wspólną cechę mają.

Rozwiązania krzyżowki nr 27 – LETNIA LABA – DLA KOGO? – nadesłali: 
Magdalena Czupryńska, Teresa Kowalska, Grażyna Kosmalska, Izabela Gorczyca, Eliza Zawadzka, 

Barbara Truszyńska , Agnieszka Pluta, Elzbieta Lewandowska, Krystyna Zawidzka, Maria Gortat, Halina 
Stefańska, Andżelika Nizio, Alicja Wypych, Józef Dobrowolski, Franciszek Palenica, Bogumiła Urtnow-
ska, Szczepan  Falaciński, Stanisława Pokorska, Władysława Kubisz, Cezary Kubisz, Maria Gortat (26), 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński. 

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Maria Gortat z Czermnicy,
- Stanisława Pokorska z Nowogardu,
- Magdalena Czupryńska z Nowogardu.

Gratulujemy!
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 10.07.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik wię-
zienny

3. Robotnik budowlany
4. Kierowca „C”-magazynier
5.  Murarz, pomoc murarza, zbro-

jarz
6.  Monter stolarki PCV  + prawo 

jazdy
7.  Elektryk
8.  Blacharz-lakiernik
9.   Pilarz
10.  szwaczka
11.  ślusarz – pracownik produkcji
12.  Sprzedawca
13. Sprzedawca – optometrysta 
14. Ślusarz – mechanik 

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice), 

(Goleniów) 
2. Pracownik działu księgowości 

(Łozienica)
3.  Operator wózka widłowego 

(Łozienica)

GIEŁDA PRACY 17.07.2008R. 
GODZINA 9 – 15 POK. NR 9
WSZYSTKIE ZAWODY 

HANDLOWE
                                                   
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 infor-
mować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę 
pracodawcy o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego. Informu-
jąc o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygoto-
wania zawodowego, pracodawcy 
nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów 
ze względu na płeć, wiek, niepeł-
nosprawność, 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 powie-
rzeniem jej innej pracy zarob-
kowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o 
pozostaniu lub nie pozostaniu w 
rejestrze bezrobotnych  poszuku-
jących 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, właś-
ciwy powiatowy urząd pracy o za-
trudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierze-
niu jej innej pracy zarobkowej
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Tor na „Smoczaku” 
znowu ożyje

Po raz kolejny tor motocrossowy na „Smoczaku” będzi gościł zawodni-
ków rywalizujących o tytuł Mistrza Polski w tej widowiskowej dyscyplinie 
sportu.

Senny nieco zazwyczaj nowogardzki tor motocrossowy ozywa raz w roku. 
Juz w najbliższa niedzielę odbędą się tam zawody, w których wystartują za-
wodnicy rywalizujący w trzech klasach. Dla zawodników w klasach 65 cc i 
125 cc będzie to III runda Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw 
Polski w Motocrossie. Zawodnicy jądący na maszynach o pojemności więk-
szej niż 175 cc ścigac się będą już po raz czwarty w tym sezonie. 

Wszystko rozpocznie sie dzień przed zawodami. W sobotę o godzinie 
16.00 otworzone zostanie biuro zawodów, przeprowadzona zostanie kontrola 
techniczna a sędzia dokona odbioru trasy. Jednak to co może zainteresować 
kinbiców odbędzie się w niedzielę. Pierwszy warkot silników usyszymy z 
samego rana. O godzinie 9.00 rozpoczną się treningi dowola, a dwie godziny 
później treningi z pomiarem czasu. Prwadziwa rywalizacja zacznie się już 
po południu. O godzinie 12.50 na tor wyruszą zawodnicy klasy 65 cc, po 
nich swój pierwszy bieg będzie miała klasa 125 cc junior i powyżej 175 cc. 
Wyścigi zakończą się około godziny 16.15.

Oczywiście zawody motocrossowe to nie tylko sport. Tradycją się staje, że 
są one pretekstem do odwiedzenie „Smoczaka” i spotkania ze znajomymi. 
Tak zapewne będzie i tym razem. Na polanie staną stoiska z gastronomią, 
przygotowany jest parking, więc jeśli pogoda dopisze niedzielę można uznać 
za zaplanowaną. Tym bardziej, ze już o godzinie 17.00 rozpoczyna się u nas 
festial „Lato z Muzami”. Imprez ci u nas dostatek.

III i IV rudna Międzynarodowych Indywidualncy Mistrzostw Polski 
w Motocrossie w klasach 65 cc, 125 cc i pow. 175 cc.

Niedziela
Trening dowolny 
9.00 - 9.20 - w tym 5 min. starty klasa 65cc 
9.25 - 9.50 - w tym 5 min. starty klasa125cc Junior
9.55 -10.20 - w tym 5 min. starty klasa pow.175 cc 
Trening z pomiarem czasu
11.00 – 11.20 klasa 65cc 
11.25 – 11.45  klasa125cc Junior
11.50 – 12.10  klasa pow.175 cc
12.50 - UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW
Przedpark 12.50 - 13.00 start klasa 65 cc
Przedpark 13.25 - 13.35 start klasa 125 cc Junior
Przedpark 14.05 - 14.15 start klasa pow. 175 cc
Przedpark 14.50 - 15.00 start klasa 65 cc
Przedpark 15.25 - 15.35 start klasa 125 cc Junior
Przedpark 16.05 - 16.15 start klasa pow. 175 cc

Andrzej Garguliński

Pomorzanin  
oficjalnie spadł

Pomorzanin jest już oficjalnie w spadkowiczem z V ligi. Wydział 
Gier Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził awanse  
i spadki.

Wraz z Pomorzaninem szeregi piątoligowców drugi zespół KP Police II, któ-
ry zajął piętnaste miejsce w ligowej tabeli. Do IV - według starego nazew-
nictwa – ligi awansowały zespoły Kutnika Szczecin, Vinety Wolin i Piasta 
Chociwel. Do V ligi awansowała za to Sarmata Dobra Nowogardzka, która 
w rozgrywkach I grupy klasy okręgowej zajęła drugie miejsce.

Andrzej Garguliński
Awanse i spadki w okręgu zachodniopomorskim
IV liga 

Pogoń Szczecin – awans do II ligi
Astra Ustronie Morskie – awans do III ligi
Dąb Dębno – awans do III ligi
Sława Sławno – awans do III ligi
Błękitni Stargard – awans do III ligi
Darzbór Szczecinek – awans do III ligi
Lech Czaplinek – spadek
Victoria Sianów – spadek

V liga
Hutnik Szczecin – awans do IV ligi
Vineta Wolin – awans do IV ligi
Piast Chociwel – awans do IV ligi
KP II Police – spadek
Pomorzanin Nowogard – spadek

WLJ Starszych
Pogoń Szczecin – awans szczebel centralny
Pogoń Barlinek – spadek
Darzbór Szczecinek – spadek

WLJ Młodszych
Salos Szczecin – awans szczebel centralny

Klasa Okręgowa Gr. 1
Sparta Węgorzyno – awans do V ligi
Sarmata Dobra Nowogardzka – awans do V ligi
Iskierka Śmierdnica – awans do V ligi
Jantar Dziwnów – spadek

Klasa Okręgowa Gr. 2
Woda Rzecko – awans do V ligi
Osadnik Myślibórz – awans do V ligi
Pomorzanin Cychry – spadek

Klasa A Gr.1
Flota II Świnoujście – awans do Klasy Okręgowej
Pomorzanin Przybiernów – spadek

Klasa A Gr.2
Ina Ińsko – awans do Klasy Okręgowej
Dąbrovia II Chlebowo – spadek

Klasa A Gr. 3
Pogoń II Szczecin – awans do Klasy Okręgowej
Gryf Nowielin – spadek

Klasa A Gr.4
Santos Sarbinowo – awans do Klasy Okręgowej
Tywa Swobnica – spadek
Klasa A Gr.5
Orkan Suchań – awans do Klasy Okręgowej
Mercury Nowogródek Pomorski – spadek (klub wycofał się z rozgrywek)
SKL Jagów 2000 – spadek (klub wycofał się z rozgrywek)

Klasa B Gr.1
Zryw Kołbaskowo – awans do Klasy A

Klasa B Gr.2
Olimpia Smolnica – awans do Klasy A

Klasa B Gr.3
Ina Nadarzyn – awans do Klasy A

Klasa B Gr.4
Bałtyk Międzywodzie – awans do Klasy A

I Klasa Juniorów Gr.1
Ina Goleniów I – awans do WLJ
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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•

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: 
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy magazynowej.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.

AUTO – SZYBY 
R&U

Wymiana 
i przyciemnianie szyb

Tel. 886 750 512 - Goleniów

BIAŁY PUNKT GSM
Targowisko Miejskie 

w Nowogardzie

SKUP – SPRZEDAŻ 
TELEFONÓW NOWYCH 

I UŻYWANYCH
serwis • naprawa • simlock  
• polskie menu • akcesoria  

• baterie • smycze • pokrowce  
• etui • obudowy  

• karty startowe • zasilające  
• karty pamięci
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BIAŁY PUNKT GSM
Targowisko Miejskie 

w Nowogardzie

SKUP – SPRZEDAŻ 
TELEFONÓW NOWYCH 

I UŻYWANYCH
serwis • naprawa • simlock  
• polskie menu • akcesoria  

• baterie • smycze • pokrowce  
• etui • obudowy  

• karty startowe • zasilające  
• karty pamięci

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

REKLAMA

W dniu 11 lipca 2008 roku o godzinie 9.30 rano Janusz 
Kawecki, emerytowany żołnierz zawodowy, we własnym 
(jeszcze) mieszkaniu oblał się rozpuszczalnikiem i podpalił. 
Wyszedł na klatkę schodową niby płonąca pochodnia. Na 
ratunek – mimo wielu sprzyjających okoliczności – było już 
za późno. Naoczni świadkowie widzieli zwęgloną twarz i 
odpadające z rąk płonące kawałki ciała.

Stracił przytomność. Lekarze stwierdzili poparze-
nia 90% powierzchni ciała. Po 23 godzinach zmarł  
w gryfickim szpitalu.
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Uwaga Kresowiacy!
Serdecznie zapraszamy na  „EPIZODY  KRESOWE”  
40 – minutowy film produkcji polskiej w reżyserii  Pawła  

Siedlika.
Projekcja w sali kinowej NDK, we wtorek 15 lipca,  

o godzinie 19.00
Wstęp wolny.

Sonda uliczna
Tym razem zapytałem mieszkańców naszego miasta i okolic o to czy 
znają radnego, który jest ich przedstawicielem w Radzie Gminy oraz w 
jaki sposób kontaktuje się z nimi.

Wyniki dzisiejszej sondy są dość zaskakujące żeby nie powiedzieć niepoją-
ce. Otóż na 40 mieszkańców naszej gminy jedynie czterech znało swojego 
przedstawiciela. 
Najczęstsza odpowiedź, jaka padała od respondentów była negatywna, to 
znaczy ludzie albo nie wiedzieli kto jest ich radnym bądź też wyrażali swo-
je głębokie zażenowanie tym co dzieje się na terenie gminy. Niektórzy de-
klarowali natomiast całkowity brak jakiegokolwiek zainteresowania tym co 
dzieje się w lokalnej polityce (podając za przyczynę na przykład rażące błę-
dy, jakich dopuszcza się lokalna władza). Być może gdyby radni wykazywali 
większe zainteresowanie problemami naszego miasta oraz częściej spotykali 
się z swoimi wyborcami mielibyśmy znacznie więcej o nich do powiedzenia. 
– powiedziała mi jedna z respondentek spotkana w okolicach jeziora.
Nasza sonda nie jest oczywiście jakimś fachowym badaniem socjologicz-
nym, niemniej jednak daje pewien obraz ogólnego stanu świadomości 
mieszkańców gminy oraz zakresu i sposobu zaangażowania radnych. 
Poniżej prezentujemy trzy wypowiedzi czworga uczestników sondy, którzy 
znali swojego radnego i mieli na temat jego działalności coś do powiedze-
nia.

Pan Tadeusz Gracz z Nowogardu
Grupę, do której należę reprezentuje pan 
Robert Czapla. Przyszedł do nas tylko przed 
wyborami po to aby zebrać podpisy, później 
już się z nami nie kontaktował. 

Pani Krystyna Witkowska z Osowa
Osobą, która reprezentuje mnie w Radzie 
Gminy, i na którą głosowałam jest pani 
Anna Szkołuda. Z tego co wiem, uczestni-
czy ona w jakichś spotkaniach dotyczących 
kwestii związanych ze sprawami naszej spo-
łeczności, które odbywają się co pewien czas 
w Osowie. Mam o niej bardzo pozytywne 
zdanie i szanuję całą jej rodzinę.

Pani Halina z Nowogardu
Moim reprezentantem u Radzie Gminy jest 
pan Lech Jurek. Podoba mi się jego dzia-
łalność ponieważ mówi otwarcie o proble-
mach, które nurtują nasze miasto. Ma dobry 
kontakt z młodzieżą. Sądzę również, że do-
bre jest to, że swoje spostrzeżenia przedsta-
wia czasami na łamach „Dziennika Nowo-
gardzkiego”.

ps

ŻYCZENIA

Szanownej Pani 

Henryce Gaszewskiej
z okazji imienin 

najserdeczniejsze życzenia
wszelkiego

upragnionego Dobra
skadają sąsiedzi

Poniedziałek
W poniedziałek 7 lipca zgłoszono 
kradzież 21.000 PLN. Okradziona 
została starsza osoba w niewyjaś-
nionych dotąd okolicznościach. 
Zdarzenie miało miejsce przy ul. 
Armii Krajowej.
Tego samego dnia przy ul. Wojska 
Polskiego zatrzymano Tomasza Ż., 
który mimo sądowego zakazu pro-
wadzenia pojazdów jechał samo-
chodem marki Renault.
Środa
W dniu tym zgłoszono kradzież 
paliwa na kwotę 275 PLN. Do zda-
rzenia doszło na stacji Orlen. Kra-
dzieży tej dokonała osoba kierująca 
samochodem marki SAB Cabrio 
koloru czerwonego o holenderskich 
numerach rejestracyjnych po czym 
odjechała w stronę Goleniowa.
W tym samym dniu zgłoszono kra-
dzież pieniędzy i kart bankomato-
wych przy ul. Żeromskiego.
Piątek
Tego dnia doszło do tragicznego w 
skutkach samopodpalenia w blo-
ku mieszkalnym przy ul. 700-lecia. 
Policja przekazała dokumentację 
dotyczącą tego zdarzenia do proku-
ratury.
Po południu w Wojcieszynie kieru-
jący pojazdem przysnął za kierow-
nicą w wyniku czego doprowadził 
do wypadku, w którym udział brały 
3 pojazdy. Poważnych obrażeń nie 
było.

Między Orzeszem a Otrębami po-
licja ujęła nietrzeźwego kierowcę 
samochodu Peugeot Boxer. Zatrzy-
many Jacek M. miał 0,67 promila 
alkoholu we krwi.
Przed północą natomiast zatrzy-
mano Tomasza M., który prowadził 
samochód marki Mercedes Benz. 
Miał on 1,55 promila alkoholu we 
krwi. Zdarzenie miało miejsce przy 
ul. Kościuszki.
Sobota
O godz. 8:45 dyżurny ruchu poin-
formował policję o uszkodzeniu 
rogatki kolejowej przy ul. Poniatow-
skiego przez nieznanego rowerzystę. 
Mężczyzna w trakcie podnoszenia 
rogatki uwiesił się na niej. Policja 
apeluje do ewentualnych światków 
zdarzenia o kontakt w tej sprawie.
Tego dnia dokonano również kra-
dzieży w lokalu „Przystań”. Osoba 
poszkodowana utraciła dokumenty, 
karty bankomatowe oraz sumę w 
wysokości 70 PLN.
Policja ujęła nietrzeźwego kierowcę 
Forda Escorta. Zdzisław P. miał 1,93 
promila alkoholu we krwi.
Niedziela
W miejscowości Olchowo dokona-
no kradzieży spawarki typu Migo-
mat o wartości 3.000.

ps



315-17.7.2008 r. 

REKLAMAREKLAMA

Czy musiał ginąć  

w płomieniach?
Wszyscy, którzy o tym fakcie się dowiedzieli zadają sobie pytanie: Dlaczego? 

Czy musiał to zrobić? Ja akurat znalazłem się w najgorszej sytuacji, bo Janusz 
właśnie mnie wręczył swoisty akt ostatniej woli. Kilka minut po godzinie ósmej 
wręczył mi kopertę z napisem : Otworzyć o godzinie 9.30 . Pod napisem był 
Jego podpis. Rozmawialiśmy kilka minut – 

o wszystkim i o niczym. Jego zachowanie było normalne, jak zwykle schlud-
nie ubrany, żartował. Na koniec przypomniał: odczytasz o 9.30 i powiadomisz 
media szczecińskie! 

Nie zdążyłem, bo już o 9.32 odebrałem telefon, że w naszej klatce jest 
pożar. 

Na dysku było oświadczenie (czytaj obok).
Znałem  Janusza od 35 lat. Wtedy to jako kapral trafił do pierwszej po 

szkole wojskowej jednostki i został wyznaczony na dowódcę drużyny w moim 
plutonie. Okazało się, że „nadajemy na tej samej fali”. Dogadywaliśmy się bez 
słów – łączyło nas podobne patrzenie na świat, zainteresowania polityczne, 
literatura, rozrywki umysłowe. Był niezwykle inteligentny i błyskotliwy. Po-
tem ja wyjechałem , a w jego życiu zaszło wiele zmian. Nie byłem przy nim 
w tym okresie – nie wszystko mu się udało, o czym można przeczytać w dra-
matycznym piśmie do Ministra Obrony (cytuję):  …. Zdaję sobie sprawę że w 
obecnej sytuacji znalazłem się z mojej nieudolności życiowej i złych decyzji, ale 
czy można wyrzucić mnie jak starego śmiecia, gdy już swoje obowiązki wobec 
Ojczyzny spełnił, a teraz jest zbędnym ciężarem dla niej

Po moim powrocie służyliśmy razem w jednej komórce sztabowej i 
stwierdziłem, że dla mnie pozostał jakby nic się nie stało i nie minęło tych 
kilku lat. Często powtarzał, że jestem dla Niego swoistym guru. Szkoda, że z 
problemami jakie miał do mnie nie przyszedł – wierzył, że upora się z nimi 
samodzielnie.

Jako człowiek  mający poczucie własnej godności bał się kompromitacji. 
Wszelkimi sposobami pragnął uniknąć wstydu jaki niesie ze sobą eksmisja  
W piśmie do MON czytamy: … Decyzja ta to wyrok śmierci wydany na moją 
osobę ponieważ nie mam gdzie się podziać z meblami i innym sprzętem go-
spodarstwa domowego, gdyż nie stać mnie na wynajęcie innego lokalu z mojej 
bardzo skromnej emerytury wojskowej…

Wiedza jaką posiadał podpowiadała Mu, że dzieje się niesprawiedliwość 
– eksmisje na bruk w wykonaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej stały się 
w Polsce codziennością.

Nie ominęły także Nowogardu. W jego ocenie były z gruntu niesprawiedliwe 
– chciał zaprotestować, zwrócić uwagę mediów, poruszyć sumienia tworzących 
prawo. Uczynił to z myślą o innych, poświęcił swoje życie po to, by inni mieli 
prawo do odrobiny ludzkiej godności.

Ja Jego prośbę wypełniłem – media pokazały Jego czyn . Cała Polska 
dowiedziała się. Czy odpowiednie czynniki zareagują, zmienią nieludzkie 
prawo, popatrzą na najemcę mieszkania jak na człowieka, czy nadal będzie 
on zwyczajnym lokatorem mającym tylko obowiązek płacenia?

Lesław M. Marek 

P.S - Nasz komentarz czytaj na stronie 4

Janusz Kawecki                                          Nowogard 11.07.2008 r. godz. 4.59
Emerytowany sierżant sztabowy
Ul. 700-lecia 4/8
72-200 Nowogard

Oświadczenie
Ja niżej podpisany świadomie podejmuję się samospalenia, jako formy 

protestu przeciwko eksmisji na bruk, którą ma przeprowadzić w dniu 
dzisiejszym WAM Szczecin. Po 21 latach służby w wojsku tak się traktuje 
byłych żołnierzy. Potraktowano w ten sposób już dwóch moich sąsiadów. 
W chwili obecnej WAM ściąga z mojej emerytury kwotę wyższą od mojego 
czynszu, chciałem dodatkowo płacić 70 zł miesięcznie ale nikt nie wyraził na 
to zgody, a pisma wysyłałem do Ministra Obrony Narodowej. WAM traktuje 
człowieka gorzej niż bydło. Gdy innym umarza się milionowe podatki to 
mnie nie można zadłużenia rozłożyć na możliwe do spłacenia raty.

Często bywał w naszej redakcji, wskazywał na drażliwe problemy społecz-
ne. Pisał felitony. Jego pasją były przede wszystkim szachy. Był organizato-
rem i uczestnikiem wielu turniejów szachowych. Propagował szachy wśród 
młodzieży. Na zdjęciu jedna z ostatnich dekoracji - chwila po wręczeniu 
pucharów młodym szachistom.

foto Jan Korneluk

Z przyjacielem do ostatnich chwil Pawłem Taberskim
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Granice opresyjności 

prawa
Poruszający przypadek samospale-

nia jaki wydarzył się w tych dniach w 
naszym mieście dokonany przez 55 
– letniego mężczyznę, który wpadł w 
zadłużenie czynszowe każe postawić 
dramatyczne pytania, pytania o granice 
opresyjności prawa i o rolę instytucji 
państwa, które to prawo stanowi i 
egzekwuje.

Konieczność postawienia tych pytań 
wynika nie tylko ze świadomości oko-
liczności wspomnianego zdarzenia, 
trzeba bowiem zauważyć, że zdarzenie 

te aczkolwiek wyjątkowe co do tragicznych skutków, jest tylko jedną 
z nagminnych sytuacji, gdzie człowiek ze swoimi słusznymi prawami 
do godnej egzystencji staje wobec bezdusznej machiny, która tych 
praw nie chroni (choć w XXI wieku powinna), ale za to uzbrojona w 
instrumentarium opresji konsekwentnie i bezwzględnie egzekwuje 
przepisy, rozporządzenia, etc.

Notabene ilość tych regulacji, które tuczą same siebie i nie służą 
dobru publicznemu przekracza często możliwości percepcji nawet 
tych, którzy zawodowo stosowaniem prawa się zajmują.

Prawo coraz częściej staje się narzędziem zemsty publicznej aniżeli 
przejawem zdroworozsądkowej sprawiedliwości a funkcja regulacyjna 
prawa, a zwłaszcza jego rola ochronna dla takich fundamentalnych 
wartości humanistycznych jak godność ludzka, prawa człowieka 
w szerokim rozumieniu tego słowa pozostają jakimś teoretycznym 
postulatem znikającym z codziennej praktyki niczym utopijne ma-
rzenia.

W orzeczeniach instytucji publicznych dominuje literalne stoso-
wanie prawa, brak jakiejkolwiek hierarchizacji konsekwencji wymie-
rzanych sankcji, ostatecznie człowiek głodny, który zerwał jabłko w 
cudzym sadzie zostanie skazany za kradzież, a nikt nie odpowie za jego 
głód.To tragiczna porażka prawa i państwa będąca, wydaje się, prostą 
konsekwencją dominującej roli polityki w naszym życiu zbiorowym. 
To politycy używający państwa i prawa do wzmacniania swojego gru-
powego znaczenia są odpowiedzialni za taki obraz demokracji, która 
miast chronić prawa jednostki staje się jedynie sprawnym kapo.

Prawo, kodeksy, regulacje urzędnicze, które nie mają żadnego od-
niesienia do systemów etycznych nie hierarchizują wartości, stają się 
murami doskonałego więzienia a nie bramami do wolności i rozwoju, 
produkują zbiorowego przestępcę w imię walki z przestępstwem.

Nie chcę usprawiedliwiać samobójstw, ale nawet jednoznaczna kwa-
lifikacja tego czynu nic nie zmienia w tym, że jest to zarazam krzyk 
protestu wobec bezduszności, która staje sie powoli, mimo upływu 
wieku, dominującą cechą współczesnych społeczeństw. Niech nikogo 
nie zwiedzie medialny obraz rozwoju i postępu, wystarczy spojrzeć 
wokół siebie, aby widzieć prawdziwe życie, wystarczy też przypomnieć, 
że to wiek XX, wiek postępu deklaratywnych praw człowieka był za-
razem wiekiem najbardziej wyrafinowanych i totalnych okrucieństw 
w dziejach. W tym kontekście jako jedyny wyróżnik ludzkiego świata 
staje się realizacja dobra a nie tylko przestrzeganie prawa, które jak 
wykazaliśmy w samej swojej istocie często wprowadza zło różnego 
rodzaju.

Marek Słomski

Lato z muzami 2008

Festiwal rozpoczęty…
W niedzielę zainaugurowano nowogardzkie Lato z Muzami. 

Główną atrakcją tego niedzielnego popołudnia była możliwość 
spotkania się z wybitnym polskim reżyserem Krzysztofem Zanus-
sim, dlatego widownia NDK wypełniona była po brzegi zarówno 
podczas projekcji filmu jak i w trakcie panelu z reżyserem.

W trakcie spotkania wybitny 
twórca na przykładzie swojego 
życia przybliżył specyfikę życia 
artysty we współczesnym świe-
cie.

Wiele miejsca w swojej wy-
powiedzi poświęcił on także 
filmowi, który publiczność miała 
możliwość obejrzeć przed spot-
kaniem pod tytułem „Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona 
drogą płciową”.  Po spotkaniu z 
widzami Krzysztof Zanussi doko-
nał odsłonięcia tablicy pamiątko-
wej w gmachu NDK oraz odebrał 
honorowego Laura Cisowego na 
scenie plenerowej przy nowo-
gardzkiej bibliotece. Wraz z nim 
w naszym mieście gościł także 
Paweł Okraska, który wystąpił 
m.in. w wyżej wymienionym 
dziele Zanussiego. Szerokiej pub-

liczności zaś znany jest głównie z 
roli w telenoweli „M jak Miłość”. 

Po inauguracji, otwarta została 
też wystawa plastyczna w gmachu 
nowogardzkiej biblioteki. Wysta-
wa, prac artystów uczestników 
festiwalu jak co roku, zgromadziła 
pokaźną liczbę miłośników tego 
rodzaju sztuki. 

Dalszą część pierwszego dnia 
festiwalu uatrakcyjniły: koncert 
zespołu At the Lake z Warszawy, 
projekcja filmu „Suplement” 
Krzysztofa Zanussiego oraz spek-
takularny pokaz fajerwerków. 
Relacja z kolejnych dni festiwalu 
oraz szersze materiały pofestiwa-
lowe w tym wywiady z artystami 
zamieścimy w następnych wyda-
niach DN.

ps

Wieczorem koncertował zespół AT THE LAKE
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Lato z Muzami 
- co jeszcze zobaczymy?

15.07.2008r. (wtorek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
- 15.00  - Kino malucha - projekcja filmu animowanego  „PLASTUSIOWY 
               PAMIĘTNIK”  prod. polskiej, reż. Z. Ołdak, 70’
- 17.00 - Kino starszaka - projekcja filmu  „SZKARŁATNY KWIAT”  
    prod. ZSRR, reż. I. Powołockaja, 65’
- 19.00 - Projekcja filmu  pt.  „EPIZODY  KRESOWE”  
    prod. polskiej, reż. Paweł Siedlik, 40’
Scena plenerowa
- 20.30 - Spektakl wg. scenariusza i w reż. Lecha Jurka  pt. „KTO NAS 
    POKOCHA” w wykonaniu zespołów z Nowogardzkiego 
    Domu Kultury
- 21.00  - Występ zespołu Pieśni I Tańca “DZIERDAN” z Serbii 
- 22.30 - Projekcja filmu pt. „ILUMINACJA”, prod. Polskiej, 
    reż. Krzysztof Zanussi, 87’
- 00.00 - Projekcja filmu konkursowego pt. „SIEROCINIEC”, 

               prod. Hiszpańskiej,  reż. J.A. Bayona, 100’, Dystrybutor: Kino Świat

16.07.2008r. (środa)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
- 15.00  - Kino malucha - projekcja filmu lalkowy  „MAURYCY 
               I HAWRANEK - cz. I”  prod. polskiej, reż. M. Kiełbaszczak, 
    T. Puchowska-Sturlis, 60’ 
- 17.00 - Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego „MAŁA SYRENKA”  
               prod. ZSRR, reż. W. Byczkow, 78’
Scena plenerowa
- 20.30 - Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego i pokaz tańca 
               irlandzkiego „SHAMROCK”  z Suwałk
- 22.00 - Projekcja filmu pt. „CWAŁ”, prod. polskiej, 
               reż. Krzysztof Zanussi, 103’
- 23.30 - Projekcja filmu konkursowego pt. „NAWIEDZONA 
               NARZECZONA”, prod. USA, reż. J. Lowell, 95’, Dystrybutor: VISION

17.07.2007r. (czwartek)
Sala widowiskowa Nowogardzkiego Domu Kultury
Mini Kino dla dzieci
- 15.00  - Kino malucha - projekcja filmu lalkowego - „MAURYCY I 
               HAWRANEK - cz. II” prod. polskiej, reż. M. Kiełbaszczak, 
               T. Puchowska-Sturlis, 70’ 
- 17.00 - Kino starszaka - projekcja filmu fabularnego „OPOWIEŚĆ O 
               MROZIE CZARODZIEJU”  prod. ZSRR, reż. A. Rou, 79’
Scena plenerowa
- 20.30  - Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „KONIEC ŚWIATA”                 
     z Katowic
- 22.00  - Projekcja filmu powarsztatowego
- 22.30  - Projekcja filmu pt. „BARWY OCHRONNE”, prod. polskiej, 
                reż. Krzysztof Zanussi, 96’
- 00.15  - Projekcja filmu pt. „WYCIECZKOWICZE”, 
               prod. czeskiej, reż. J. Vejdelek, 113’, Dystrybutor: VIVARTO

Kogo zobaczymy na scenie 
plenerowej
Grupa Shamrock  
(występ w środę, 16 lipca o godz.20.30). 
Zespół wywodzi się z gatunku muzyki folkowej. Powstał w Suwałkach 

w 1995 roku.Dorobek grupy to występy na licznych festiwalach, prze-
glądach i koncertach m.in. Euro Folk Sanok, Festiwal Kultury Celty-
ckiej DOWSPUDA, CELT - Poznań, Folk Fest - Krotoszyn, Shanties 
- Kraków, Konkurs Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Trady-
cja”. Latem 2000 grupa brała udział w festiwalu „BLUES, COUNTRY, 
ROCK” na Litwie, gdzie odbyła trasę koncertową z zespołami Brain-
storm, Ottawan i Skamp. Grupa w roku 1996 gościła w Szkocji i Irlandii. 
Liczne występy zespołu pokazały, że potrafi wciągnąć do zabawy wszyst-
kich bez względu na wiek, dodatkową atrakcją jest możliwość wspólnych 
występów grupy z zespołami tańca irlandzkiego. Chociaż muzycy nie ukry-
wają swoich fascynacji muzyką irlandzką z równie powodzeniem wykonują 
polskie utwory ludowe. Autorskie aranżacje nadają utworom słowiańskie 
brzmienie, taneczność pubów i ostre rockowe pazury – przykładem utwory 
ludowe muzyki polskiej „U boru” i „Wino zielone”.
Koniec świata (występ w czwartek o godz. 21.00)
Koniec świata - polski zespół muzyczny powstały w 2000 roku w Katowi-

cach grający muzykę z pogranicza ska punk i rock. Grupa powstała z inicja-
tywy Jacka Stęszewskiego (śpiew, gitara). Po siedmiu miesiącach wspólnego 
grania, Koniec Świata nagrał swój pierwszy album pt. „Korzenie” i zaczął 
coraz więcej koncertować, pojawiać się na znanych festiwalach, takich jak: 
Afryka w Toruniu, Warszawski Festiwal Reggae, czy też Winter Reggae w 
Gliwicach, a także w Europie - swój program koncertowy zaprezentowali 
min. w Niemczech, Czechach, czy Słowacji, a wszystkie zagraniczne koncer-
ty zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte przez europejską publiczność.Po 
ukazaniu się drugiego albumu Koniec Świata zagrał kilkadziesiąt koncertów 
w całej Polsce min: wystąpił na IX Przystanku Woodstock i  wyruszył w 
swoją pierwszą trasę koncertową obejmującą większe miasta Polski. 30 maja 
2005 roku Koniec Świata wydał kolejną trzecią już płytę pt. „Kino Mockba”.
Album okazał się merytorycznie najciekawszym i najlepiej przyjętym przez 
publiczność oraz krytyków muzycznych wydawnictwem w dotychczasowej, 
krótkiej historii zespołu. Na początku 2007 roku Koniec Świata zagrał jed-
ną z największych tras koncertowych w Polsce z cyklu Punky Reggae Live 
2007, jako jeden z trzech głównych zespołów obok Farben Lehre i Zabili Mi 
Żółwia. Trasa obejmowała 28 koncertów w całej Polsce i cieszyła się wiel-
kim zainteresowaniem co potwierdzały wysokie frekwencje oraz wyprzeda-
ne bilety na długo przed koncertem. Wrzesień 2007 roku przyniósł czwarte 
wydawnictwo Końca Świata – zawierający 12 kompozycji album „Burger-
bar” oraz klip promujący płytę do utworu „Wystarczy, że serce mi bije”. Pły-
ta osiągnęła najlepszą sprzedaż z dotychczasowych wydawnictw i zajęła 5 
miejsce w plebiscycie Antyradia na najlepszą płytę 2007 roku. Początek 2008 
roku przynosi kolejne sukcesy zespołu. Koniec Świata zostaje zaproszony 
przez Jurka Owsiaka na główny koncert WOŚP w Warszawie pod Pałacem 
Kultury. Zespół wystąpił jako jedna z głównych gwiazd koncertu transmito-
wanego przez TVP2.

Opr. i foto LMM

Zespół serbski dał próbkę słowiańskich rytmów. We wtorek o godz.- 21.0 
obejrzymy występ serbskiego zespołu Pieśni I Tańca “DZIERDAN”.Serbowie zaprezentowali również patriotyzm ...
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Obwodnica Olchowa 
inaczej… 
Z reguły nie zabieram głosu na ra-

mach prasy, gdyż jestem zwolenni-
kiem tezy, że lepiej mniej mówić, a 
więcej robić. Teraz wyjątkowo od-
stąpię od tej zasady, ponieważ muszę 
zareagować na artykuł redaktora Le-
sława Marka z dnia 11.07.2008, któ-
ry dotyczył konsultacji w Olchowie, 
a konkretnie na fragment: „Licytacja 
zasług jest niestety niesmaczna”.
Na tymże zebraniu zabierając głos 

na początku dyskusji przypomnia-
łem zebranym od kiedy zaczął się 
nasz (mieszkańców) problem i co 
skłoniło mnie i Andrzeja Matuszew-
skiego do podjęcia stanowczych 
działań tak, aby bez naszej wiedzy i 
zgody nie „uszczęśliwiono nas” trasą 
szybkiego ruchu w Olchowie. 
Nie będę pisał o tzw. konsulta-

cjach z mieszkańcami Nowogardu 
o trasie przebiegu obwodnicy mia-
sta, których praktycznie nie było. 
O przepraszam były, gdyby do nich 
zaliczyć, wymuszone przez blokadę 
jezdni przez mieszkańców i radnych, 
spotkanie w NDK w październiku 
2007r. Wtedy to dowiedziałem się, 
jak ma przebiegać trasa drogi szyb-
kiego ruchu w Olchowie. Właśnie 
na tym spotkaniu pozwoliłem sobie 
na emocjonalnie ostre wystąpienie 
będące protestem przeciwko pro-
jektowanemu przebiegowi drogi, 
która omija Nowogard, a „wcho-
dzi” do Olchowa. Uznałem to za 
absurd, mogący „zrodzić się” tylko 
w głowach „warszawki”. Na spotka-
niu tym próbowano mi udowodnić, 
że przedstawiona koncepcja prze-
biegu drogi jest jedyna i najlepsza 
do przyszłej realizacji. Zirytowa-
ło mnie to, że projektant, który to 
przedstawiał nie wykazał się znajo-
mością terenu, przez który miałaby 
przebiegać w/w droga. Odniosłem 
wrażenie, że robiąc projekt, nie znał 
terenu na którym umiejscowił prze-
bieg tejże drogi. To skłoniło mnie do 
podjęcia działań, które zapobiegną 
realizacji takiej chorej koncepcji, 
którą lansowała dyrekcja GDDiA w 
Szczecinie.
Powyższy problem zgłaszałem na 

sesji Rady Miejskiej , jak również 
władzom gminnym PSL. Próbowa-
łem zainteresować tym bardzo waż-
nym dla nas tematem sołtysa mojej 
wsi, zgłaszając problem na zebraniu 
w Olchowie, na początku tego roku 
podczas opiniowania Planu Odnowy 
Miejscowości. Zebranie to prowa-
dził kierownik Wydziału Rozwoju 

Lokalnego i Funduszy pan Tobiasz 
Lubczyński. Gdy próby zaintereso-
wania tym tematem podejmowa-
ne jeszcze kilkakrotnie m.in. przez 
pana Andrzeja Matuszewskiego, nie 
odniosły skutku uznaliśmy, że dalej 
nie można biernie czekać. Podjęli-
śmy razem z radnym M. Bociarskim 
i A. Matuszewskim  dalsze działania, 
zbierając podpisy pod protestem, 
w którym wnioskowaliśmy o to, 
aby droga omijała Olchowo od 
strony południowej, odsuwając ją 
od nas. Liczyliśmy i liczymy na to, 
że będzie to wstęp do prawdziwych 
konsultacji w sprawie obwodnicy 
Olchowa i Nowogardu, ale obwod-
nicy nie północnej, lecz południo-
wej.
Myśleliśmy i dalej myślimy, że 

mieszkańcy Nowogardu podejmą 
dalsze działania, które doprowadzą 
do zmiany przebiegu tejże obwod-
nicy. Nie przekonują mnie argu-
menty, że teraz jest na wszystko za 
późno. Być może (nawet napewno) 
odwlecze się trochę w czasie roz-
poczęcie budowy, której podawane 
terminy i tak są cały czas zmieniane. 
Prace miały zacząć się w tym roku, 
a na zebraniu usłyszeliśmy nowy 
(który to już?) termin, połowa 2009 
roku.
Do takiego myślenia i działania 

skłoniły nas następujące fakty: 
jeszcze w tamtym roku była jedna 
– jedyna koncepcja drogi w Ol-
chowie, a po naszym sprzeciwie 
pojawiły się dwie nowe. W tym ta, 
która częściowo wychodzi naprze-
ciw naszym oczekiwaniom. Jeszcze 
raz podkreślam, że na spotkaniu w 
Olchowie nie chodziło nam o przy-
pisywanie sobie zasług, tylko o to, że 
osoby, które zorganizowały i prowa-
dziły konsultacje, „podchwyciły” te-
mat, nie znając kulis sprawy. Chciały 
„odbębnić” zebranie konsultacyjne 
i zaliczyć sobie wątpliwe zasługi. 
Znając bowiem treść naszej kore-
spondencji z GDDiA w Szczecinie 
wykonano telefon i zaproponowa-
no spotkanie, a później chciano jak 
najszybciej i byle jak przeprowadzić, 
nie mając żadnych uwag i wniosków. 
A nam chodziło o to, aby „wywoła-
ny” przez nas problem został do-
głębnie rozpatrzony. Pragniemy aby 
głos najbardziej zainteresowanych 
mieszkańców i właścicieli nierucho-
mości i działek był decydujący dla 
wspólnego dobra tak mieszkańców 
Olchowa jak i Nowogardu. Nie chce-

my upatrywać złej woli ze strony 
prowadzących zebranie. Myślimy, że 
wynikało to raczej z niedostatecznej 
znajomości tematu. A w końcu to 
dobrze, że sołtys późno, bo późno, 
ale zainteresował się tak ważnym dla 
mieszkańców problemem.
     Myślimy, że obecność Panów: 

M. Słomskiego, w-ce starosty T. 
Kulinicza, radnych R. Szpilkow-
skiego, A. Wasiaka i R. Paśko przy-
czyni się (poprzez dalsze działa-
nia) do satysfakcjonującego nas 
przebiegu przyszłej obwodnicy Ol-
chowa i Nowogardu, jak i również 
do poparcia naszej inicjatywy do-
tyczącej budowy alejki rowerowej 
z N-du do Olchowa, która obecnie 
jest blokowana przez niektórych 
urzędników Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie i GDDKiA w Szcze-
cinie. Podkreślamy, blokowana 
przez GDDKiA mimo, iż ma być 
finansowana z budżetu miasta. Ale 

to już odrębny temat, do którego 
być może powrócimy w niedalekiej 
przyszłości.
    Myślimy, że teraz będzie jasność i 

zrozumienie wywołanego przez nas 
tematu, dla wspólnego dobra na-
szych mieszkańców.

P.S. Być może Pan Redaktor po-
mylił moje nieformalne zebranie 
z mieszkańcami Olchowa odbyte 
już po konsultacjach, na którym to 
wykazałem, że radny T. Szafran na 
wcześniejszym zebraniu wiejskim, 
podczas mojej nieobecności, nega-
tywnie przedstawił moje wcześniej-
sze działania na rzecz wsi, najdeli-
katniej mówiąc bardzo mijając się z 
prawdą.

Z wyrazami szacunku
Mieczysław Laskowski

Jaki gospodarz takie podwórko….
Nie mają szczęścia do gospodarzy mieszkańcy bloku nr 1 przy ul. Kowalskiej.
Wieloletnią i bezskuteczną walkę jednej z mieszkanek o remont budynku 

opisywaliśmy wielokrotnie. Czasy PRL – owakiej „świetności” mięły, nastał 
czas wspólnot czyli „sami gospodarzymy”. Niestety nie na tej ulicy. Przy oka-
zji także przy ul. Warszawskiej 11.
Rozżalona mieszkanka bloku przy ul. Kowalskiej zaprosiła mnie, abym „za-

chwycał” się widokami jakie Ona ogląda codziennie. Pod oknami składowi-
sko petów i innych drobnych odpadków, bo podobno sprzątać ma miasto, a 
tego nie robi. Plac między blokami także należy do miasta więc niech miasto 
sprząta i naprawia huśtawki na placu zabaw (a raczej na tym co po placu zo-
stało). Tak alarmująca mnie mieszkanka usłyszała od jednej pani z Zarządu 
Wspólnoty! Spychalszczyzna w najlepszym wydaniu…
Wystarczy popatrzeć na zdjęcia, by zorientować się w sytuacji… Oceńcie 

Państwo sami…
Tekst i foto LMM

Huśtawka  zagraża bezpieczeństwu dzieci….

Takim widoczkiem zachwy-
cają się mieszkańcy próbujący 
odpocząć na balkonie.

Niedługo trzeba będzie zainstalować dra-
binę, aby wejść do tej klatki…
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W obiektywie  Jana Korneluka - Skoki na Smoczaku

2 000 zł dla pijanego rowerzysty!

Zmiana kodeksu wykroczeń
Do Sejmu trafił projekt zmian w kodeksie wykroczeń, który zakłada 

zwiększenie ochrony i porządku w miejscach publicznych. Górna granica 
grzywny ma wynosić do 15 tys. zł, a dolna 50 zł. Także wysokość orzekanej 
nawiązki może sięgnąć nawet 5 tys. zł. Osoba, która ukończyła 15 lat i po-
pełniła czyn zabroniony, będzie odpowiadać za wykroczenie przed sądem 
powszechnym. Nadzór nad wykonywaniem zakazu wstępu na imprezy ma-
sowe sprawować będzie kurator sądowy. Zwalczanie wybryków chuligań-
skich oraz zachowań zakłócających porządek publiczny i ciszę nocną ma 
być bardziej efektywne. Trzeba przyznać, że projekt jest w wielu punktach 
kontrowersyjny i budzi wątpliwości znawców prawa. Oceńcie sami Sza-
nowni Czytelnicy jakie kłopoty mają posłowie.

Proponowane zmiany dotyczą zasad 
karania nieletnich i umieszczania ich 
w zakładzie poprawczym. Odpowie-
dzialność przed sądem powszechnym 
ponosić ma sprawca, który popełni 
czyn zabroniony po ukończeniu 15 
roku życia, a nie jak dotychczas 17.  
- Najczęściej stosowaną karą za wy-

kroczenie jest grzywna - twierdzi Jo-
anna Dębek z Wydziału Informacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Wymierzenie grzywny nieletniemu 
między 15 a 17 rokiem życia prak-
tycznie nie będzie możliwe, ponieważ 
zazwyczaj nie ma on możliwości za-
robkowych i pozostaje na utrzymaniu 
rodziców - podkreśla Joanna Dębek. 
Z kolei dr Monika Zdrojewska z 
Uniwersytetu Łódzkiego twierdzi, że 
projekt jest sprzeczny z Konwencją 
o prawach dziecka, która mówi, że 

dzieckiem jest się do 18 roku życia. 
- Takie rozwiązanie jest też niezgodne 
z kodeksem pracy, który nie zezwala 
na pracę osób, które nie ukończyły 16 
roku życia - dodaje Monika Zdrojew-
ska. Projekt przewiduje także wpro-
wadzenie do kodeksu wykroczeń 
środka karnego w postaci zakazu 
wstępu na imprezy masowe, w tym 
także zakazu opuszczania kraju, je-
śli dotyczyłby on imprez za granicą. 
- Nie wiadomo, jak miałby być egze-
kwowany zakaz za granicą, bez wpro-
wadzenia przepisów ujednolicających 
procedurę we wszystkich państwach 
UE - mówi Joanna Dębek.                                                                                        
Zdaniem Ministerstwa Sprawiedli-

wości uniemożliwienie osobie wy-
jazdu przez pewien czas z Polski do 
innego państwa rodzi wątpliwości co 
do zgodności projektowanej zmiany 

z konstytucyjną zasadą proporcjonal-
ności. Zakaz wstępu ma być orzeka-
ny na okres od dwóch do sześciu lat, 
a nadzór nad jego wykonywaniem 
sprawować będzie zawodowy kura-
tor sądowy. Obowiązkowa będzie re-
jestracja takiego zakazu w Krajowym 
Rejestrze Karnym. Za istotne zakłó-
cenie przebiegu imprezy możliwy bę-
dzie areszt lub ograniczenie wolności 
powyżej dziesięciu dni albo grzywna 
w wysokości przynajmniej 3 tys. zł.      
- Proponowane zmiany są nieprzemy-

ślane i mogą prowadzić do absurdów. 
Zakaz wstępu na imprezy masowe za 
granicą jest trudny do wyegzekwowa-
nia i na pewno wymaga dookreślenia 
- uważa Monika Zdrojewska.                                                                                        
Projekt ustawy wprowadza ob-

ostrzone sankcje za zakłócenie 
porządku, wywołanie fałszywe-
go alarmu, uszkodzenie ogłoszeń i 
niszczenie znaków. Sąd będzie mógł 
dodatkowo orzekać przepadek urzą-
dzeń lub przedmiotów emitujących 
dźwięk, jeżeli służyły do popełnienia 
przestępstwa. 
Zmiana przepisów ma dotyczyć 

również wykroczenia sprowadzają-
cego się do złośliwego wprowadza-
nia w błąd lub niepokojenia innej 
osoby w celu dokuczenia. W takim 
przypadku możliwe będzie orzecze-
nie także aresztu oraz nawiązki na 
rzecz pokrzywdzonego w wysokości 
do 2,5 tys. zł. 
Sankcje za nieostrożne obchodzenie 

się z materiałami wybuchowymi, ła-
two zapalnymi lub substancjami pro-

mieniotwórczymi będą zaostrzone. 
Grzywna za prowadzenie pojazdu 
w stanie po użyciu alkoholu lub po-
dobnie działającego środka będzie 
wynosić minimum 2 tys. zł, a nie jak 
dotychczas co najmniej 50 zł. Dzięki 
temu możliwe będzie karanie rowe-
rzystów stanowiących powszechne 
zagrożenie na wszystkich, nie tylko 
publicznych, drogach.                                                                                           
Kolejna zmiana pozwalać ma na 

karanie osób, handlujących towa-
rami o łącznej wartości nie niższej 
niż 250 zł w okolicznościach, w 
których stanowi to utrudnienie w 
ruchu lub postoju pojazdów lub w 
ruchu pieszych. Wobec nich możli-
we będzie orzeczenie przepadku to-
warów. - Obecnie straż miejska karze 
za nielegalne zajmowanie pasa ruchu 
drogi, który nie jest przeznaczony do 
handlu, a nie za sam handel - mówi 
Agnieszka Kubicka, rzeczniczka stra-
ży miejskiej w Warszawie - Wprowa-
dzenie tego przepisu jest potrzebne 
i uczciwe w stosunku do osób, które 
zajmują się handlem w sposób legalny 
w miejscach do tego przeznaczonych. 
Według projektu, okres przedawnie-
nia orzekania, wykonania kary oraz 
zatarcia ukarania zostanie wydłużo-
ny o jeden rok, zaś okresu przedaw-
nienia wykonania środka karnego w 
postaci zakazu wstępu na imprezy 
masowe aż o 3 lata.(cytowane opi-
nie prawników pochodzą z artykułu 
Darii Stojak - Gazeta Prawna z dnia 
02.07.2008 r).

LMM
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                              Pl.Wolności 9 (były hotel)

                                      Tel. 695 770 724

                                       DLA CIEBIE
   Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto

               Wstępna decyzja w 1 min. 

   Wysokie kwoty- minimum formalności

              PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!

REKLAMA REKLAMA

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
25.07.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

PANIE Z NOWOGARDU 
I OKOLIC

 BURMISTRZ NOWOGARDU   PRZY UDZIALE  
CENTRUM RADIOLOGII I  DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SZCZECIN 

ZDROJE ORGANIZUJE TRWAJĄCE DO KOŃCA ROKU 

BEZPŁATNE BADANIA  MAMMOGRAFICZNE
DLA KOBIET W WIEKU 50- 69 LAT

OFERTA SKŁADA SIĘ Z  KOMPLEKSOWEJ PORADY: BADANIE MAMO-
GRAFICZNE PIERSI, WYNIK BADANIA ORAZ KONSULTACJA LEKARSKA

PANIE  ZAINTERESOWANE BADANIEM PO ZAREJESTROWANIU ZOSTA-
NĄ DOWIEZIONE BEZPŁATNIE DO CENTRUM RADIOLOGII I DIAGNO-
STYKI OBRAZOWEJ MIESZCZĄCEGO SIĘ W SZCZECINIE ZDROJACH  

Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji   prowadzonej przez 
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godzinach od 830 do 
1400 tel. 091 39 21-356  i Lidię Bogus od 1400 do 1800   tel. 0505393636

W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. LEGITYMACJĘ UBEZPIECZENIOWĄ 
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZĄCE PIERSI
4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE  

     DO WYPEŁNIENIA ANKIET                                                                                   

FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY 
JARCHLINO

20 lipca, niedziela od godz. 10.00
piłka nożna, piłka siatkowa, konkursy dla dzieci

Zapraszamy zawodników, kibiców i miłośników dobrej zabawy
Sołtys i Rada Sołecka wsi Jarchlino

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie 

zatrudni 
nauczyciela
informatyki

tel. (091) 3921 162

„Wróć bez HIV” 

Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny organizuje mul medialną kam-
panię społeczną mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat 
HIV i AIDS oraz zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów 
seksualnych. Kampania realizowana w latach 2008-2009 jest skierowana do 
osób podróżujących w kraju i za granicę  – zarówno w celach turystycznych, 
jak i zawodowych. Pragniemy, by główne hasło kampanii – „Wróć bez HIV” 
– przekonało jej odbiorców, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego. 
Tak jak każdy gdzieś kiedyś podróżował lub zamierza podróżować.

Kampania „Wróć bez HIV” rozpoczęła się w mediach 1 lipca 2008 roku, a 
zakończy się 1 grudnia 2009 wraz z obchodami Światowego Dnia AIDS.

„Dziennik Nowogardzki” będzie uczestniczył w akcji.
LMM

A może na Kabaret 
Moralnego Niepokoju?
Goleniowski Dom Kultury zaprasza na wakacyjne spotkanie 
z Kabaretem Moralnego Niepokoju.
27 lipca, godzina 19.00,  
Amfiteatr Miejski w Goleniowie
Bilety w cenie 30 złotych, w dniu 
występu 35 złotych.
Sprzedaż w Centrum Informacji Tu-
rystycznej 
od pon.- pt. w godz.10.00 - 18.00, 
w soboty 10.00 - 15.00

red



915-17.7.2008 r. 

OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia dwa garaże, powierzch-

nia 2 x 20 m kw, obiekt dozorowa-
ny, Nowogard ul. Nadtorowa 12. Tel. 
693 344 802.

• Sprzedam dom jednorodzinny o 
pow. 238 m kw na działce 6 arowej, 
podpiwniczony, z użytkowym pod-
daszem, dwupoziomowy, podwórko, 
pomieszczenie gospodarcze, pięk-
na wiata na dwa samochody, wysoki 
standard i funkcjonalność, Nowo-
gard. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 3 
pokoje, 69 m kw. Tel. 501 432 382.

• Poszukuję kawalerki, 2 pokojowego 
mieszkania lub części domku do wyna-
jęcia. Tel. 792 234 468.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, II 
piętro, 47 m kw z własnym co. Tel. 
604 633 926.

• Kupię domek w Nowogardzie. Tel. 
781 428 883. 

• Kupię mieszkanie na osiedlu Bema. 
Tel. 605 760 500. 

• Zamienię mieszkania 2-pokojowe i 3-
pokojowe na domek wolnostojący w 
Nowogardzie. Tel. 601 724 492. 

• Pilnie poszukuję mieszkanie 2-pokojo-
wego lub 3-pokojowego, do wynajęcia, 
w bloku lub w starym budownictwie. 
Tel. 603 202 157. 

• Kupię mieszkanie ok. 40 m kw, do re-
montu. Tel. 519 862 598. 

• Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 
508 309 980. 

• Sprzedam działkę budowlaną 1500 m 
kw, w Nowogardzie. Tel. 693 02 11 02. 

• Poszukuję do wynajęcia mieszkanie 1 
lub 2 pokojowe w Nowogardzie. Tel. 
788 453 785.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
kawalerki lub 2 pokojowego w bloku 
lub domku. Tel. 788 168 049.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 091 81 81 802. 

• Wynajmę kawalerkę przy ul. War-
szawskiej. Kontakt: 0 91 39 20 754 
lub 0 501 507 776

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje – 60 
mkw, niski czynsz, własne co. Tel. 
609 388 700.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/

R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 

1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 bie-
gów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowa-
ny, książka serwisowa, zadbany, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód 
i tył, wymieniony kompletny rozrząd, 
olej, filtry (kabinowy, oleju powietrza), 
płyn hamulcowy i chłodniczy, przegląd 
klimatyzacji, alufelgi 16” + nowe opony 
letnie,. Cena 49 800 zł do uzgodnienia, 
tel: 0605 522 340.

• Sprzedam Fiat Panda 2006 r., 4 tys. 
km przebiegu, niebieska perła, kli-
matyzacja, 4 poduszki, ABS, spro-
wadzony. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 436 324.

• Sprzedam Renault 19, 1,4 benzyna 
+gaz, 1990 r. Cena 1000,00 zł, prze-
gląd i ubezpieczenie do 2009r. Tel. 
605 482 870 lub 605 768 194. 

• Sprzedam Ford Fiesta, 1992 r., poj. 
1,1, nowy akumulator, 4 opony zimo-
we, aktualny przegląd i ubezpieczenie, 
cena do uzgodnienia. Tel. 693 843 599.

• Sprzedam VW Passat combi, TD, 1992 
r., hak, bordowy, szyberdach, relingi, 
cena 6300 zł. Tel. 692 504 282.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, 
składak 1997. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 512 335 172.

ROLNICTWO  .
• Sprzedam prosiaki. Tel. 600 345 068.
• Sprzedam owies i pszenżyto, śrutow-

nik. Tel. 603 895 622. 
• Sprzedam kombajn zbożowy „DRO-

NINBORG 7000”, 1990 r., heder 
– 4,5 m, hydrostat, sieczkarnia. Mało 
eksploatowany, jak nowy, gotowy 
do pracy. Cena 65 000,00 zł. Tel. 
504 124 829. 

• Sprzedam prosięta. Tel. 604 390 356.
• Ciągnik rolniczy Zetor 16 145, 1989 r., 

moc 150 koni, czerwony, stan bardzo 
dobry. Tel. 509 930 161, Łosośnica.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Wykonam roboty mini koparką: wy-
kop pod fundamenty, kable, itp. Tanio, 
fachowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Chcesz szybko otrzymać tani kredyt go-
tówkowy i darmową kartę kredytową, 
wystarczy jeden telefon: 662 034 687, 
a doradca finansowy z Banku Zachod-
niego WBK skontaktuje się z Tobą.

• Remonty, docieplenia domów. 
511 745 695, 889 144 370.

• Przecieranie drzewa trakiem taśmo-
wym, sprzedaż łat, kontrłat, desek, 
więźby dachowej, usługi minikopar-
ką, wykopy, kanaliza, kable, itd. Tel. 
517 219 627, 091 391 86 89.

• POKRYCIA DACHOWE – papa, da-
chówka, blacha. 880 243 258.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych. 66 77 84 333. 

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.

• Montaż ogrodzeń betonowych i in-
nych. Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.

• Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek pod-
łogowych, ściennych, regipsy, malowa-
nie, szpachlowanie, stawianie ścian z 
płyty kartonowej, ocieplanie poddaszy, 
panele, itp. 693 021 097.

• DUR-DACH – pokrycia i remonty 
dachów. Tel. 691 621 141.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

• Inżynier oferuje fachowo usługi w 
zakresie: hydrauliki, zakładanie wo-
domierzy, wideofilmowanie, usługi 
glebogryzarką i zakładanie trawników, 
wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

• Symar-Bud usługi ogólnobudowlane, 
polbruk, chodniki, parkingi, wjazdy, 
obejścia. Tel. 0663 055 581.

• Remonty solidnie i tanio, montaż pa-
neli podłogowych, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, tynkowanie, mon-
taż okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, 
itp. Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Sewe-
ryn Durlej. Tel. 607 921 703. Wszel-
kiego rodzaju remonty, malowanie 
dekoracyjne pokoi. Solidnie, dokład-
nie tanio!

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodarczej. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 
0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Studentka zaopiekuje się dzieckiem lub 
dziećmi tel. 0606 500 284. 

• Zatrudnię na bardzo korzystnych wa-
runkach panie w charakterze sprzą-
taczki oraz murarzy, stolarzy – praca 
za granicą. Tel. 609 274 120, po godz. 
20.00 -  091 39 21 522. 

• Poszukuję pracy w godz. od 8.00 do 
16.00 lub 10.00-18.00. tel. 691 639 336.

• Zatrudnię pracowników do dociepleń. 
Tel. 782 860 130.

• Zlecę położenie cegły klinkierowej w 
Nowogardzie. Tel. 0601 58 40 55. Pilne.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_
lodówki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ). 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z myszką 
bezprzewodową (kolor czarny), firmy 
NGS z wyświetlaczem, cena 180 zł, tel: 
0605 522 340, nowa na gwarancji, nie-
używana.

• Poszukuję miejsca przy głównych dro-
gach w celu umieszczenia tablic re-
klamowych z własną konstrukcją. Tel. 
0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwarium 
w kolorze czarnym 81x33x64 cm plus 
drobne wyposażenie: filtr, grzałkę, ko-
rzenie ozdobne. Cena 500 zł. Telefon 
– 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do dru-
karki Lexmark (nowy) cena 60 zł, tel 
0605 522 340.

• Sprzedam książki do 1 klasy II LO 
profil informatyczno – matematyczny. 
501 141 655. 

• Przyjmę każdą ilość ziemi, gru-
zu itp. Kontakt tel. 503 174 715 lub 
691 697 969.

• Sprzedam rower dla dorosłych na 3 ko-
łach. Tel. 091 39 21 176.  

• Sprzedam Traka taśmowego tel. 
785 158 728. 

• Sprzedam rocznego owczarka niemie-
ckiego, po pracujących rodzicach. Tel. 
600 187 111. 

• Sprzedam nowy ponton 2-osobowy. 
Cena 500 zł. Tel. 510 839 051. 

• Nowogard, sprzedam grobowiec tel. 
091 39 26 890. 

• Poszukujemy świadków wypadku, któ-
ry miał miejsce 12 marca 2008 roku, 
w rejonie ogródków działkowych na 
trasie Nowogard – Długołęka w wyni-
ku, którego zginął Józef Jarosz. Prosi-
my o kontakt. Tel. 886 383 864, 091 39 
22 762. 

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Sprzedam łóżeczko dziecięce + ma-
terac, pościel i baldachim. Tel. 091 39 
22 213.

• Sprzedam fotelik dziecięcy 0-10 kg. 
Tel. 091 39 22 213.

• Sprzedam pilarkę spalinową Stihl MS 
170, nową, na gwarancji, cena 500 zł. 
Tel. 513 244 506.

• Sprzedam pudle 6 tygodniowe, białe. 
Tel. 783 834 303.

• Kupię podręczniki do III klasy Gimna-
zjum SP nr 3. Tel. 691 20 19 74.

• Sprzedam wózek głęboko-spacerowy, 
głęboki używany 6 m-cy, spacerów-
ka nowa, gwarancja do grudnia. Tel. 
888 704 357.

• Sprzedam łóżeczko dziecinne. Tel. 
888 704 357.

• York z rodowodem szuka suczki. Tel. 
609 307 327.

• Przyjmę lub kupię niedrogo używany 
segment kuchenny. Tel. grzecznościo-
wy 880 132 032.

• Kupię książki do 3 klasy gimnazjum. 
697 583 443.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-

ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Damian Rutkowski. Współpracują: 

Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Irene-

usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-

wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 14.07.2008r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Robotnik budowlany
4. Kierowca „C”-magazynier
5.  Murarz, pomoc murarza, zbrojarz
6.  Monter stolarki PCV  + prawo jazdy
7.  Elektryk
8.  Blacharz-lakiernik
9.   Pilarz
10.  szwaczka
11.  ślusarz – pracownik produkcji
12.  Sprzedawca
13. Sprzedawca – optometrysta 
14. Ślusarz – mechanik 

OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E    
(Gryfice), (Goleniów) 

2. Pracownik działu księgowości  
(Łozienica)

3.  Operator wózka widłowego  
(Łozienica)

GIEŁDA PRACY 17.07.2008R.  
GODZINA 9 – 15 POK. NR 9

WSZYSTKIE ZAWODY HANDLOWE
                                                   
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Indywidualne Mistrzostwa Polski w Motocrossie

Niedziela z motocrossem
Zwycięstwem Macieja Więckowskiego, Łukasza Bembenika i Łukasza 

Kędzierskiego zakończyły się rozgrywane na „Smoczaku” zawody z cyklu 
Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie.

Siatkówka plażowa

Po raz pierwszy i ostatni
W sobotę po raz pierwszy i niestety ostatni rozegrano zawody siatkówki 

plażowej zorganizowanej przez sztab ludzi skupionych wokół Andrzeja 
Nowaka.

Pogoda dopisała i do rywalizacji przystąpiło dwanaście ekip. Podzielo je 
na dwie grupy. Ostatecznie pierwsze miejsce w turnieju rozgrywanym w 
kategorii open zajęła Czermnica. Drugie miejsce zajęli Fani siatki a trzecie 
Dziki Czermnica. 

Organizatorzy dziękują Pizzerii Neptun za wsparcie.
ag

Motocross cieszy się u nas niesłabnącą popularnością. Organizatorzy za-
wodów mogą być pewni, że wraz z pojawieniem się zawodników na torze na 
„Smoczaku” pojawią się tłumy mieszkańców spragnionych widoku efektownie 
skaczących motocykli. Tak było i w tym roku. Frekwencja dopisała.

W tym roku rywalizowano w trzech klasach. Najmłodsi ścigali się w kla-
sie 65 cc, nieco starsi walczyli w klasie 125 cc junior a zupełnie już dojrzali 
zawodnicy w klasie powyżej 175 cc. W każdej z nich rozgrywano po dwa 
wyścigi. Pierwszą rywalizację wygrał jadący na KTM Maciej Więckowski z 
KM Crosso Lublin EcoKlinkier, który był bezkonkurencyjny w obu wyścigach. 
Na drugim miejscu zawody ukończył Michał Krech z Motoklubu Olsztyn a 
na trzecim kolega klubowy zwycięzcy Kamil Osieleniec. 

Największą popularnością cieszyła się klasa 125 cc junior. Na lini startowej 
stanęło aż 35 zawodników. Zwycięzcą obu wyścigów a tym samym całych za-
wodów w tej klasie został dosiadający KTM Łukasz Bembenik z AMK Poltarex 
Człuchów. Drugie miejsce zajął Filip Łubisz z MKS Zjednoczeni Stryków a 
trzecie zawodnik zza naszej zachodniej granicy Jack Krupke. 

W najważniejszej z rozgrywanych w niedzielę rywalizacji, w klasie powyżej 
175 cc, karty rozdawali bracia Kędzierzcy z KM Cross Lublin EcoKlinkier. 
Wygra Łukasz przed Karolem. Obaj ścigali się na motocyklach yamaha. 
Ostatnie miejsce na podium wywalczył Arkadiusz Mańk z AMK Poltarex 
Człuchów. 

Zawody były udane. Wspomniana na początku niesłabnąca popularność 
motocrossu jest właściwie jej wzrostem. Coraz więcej ludzi stać na kupno 
odpowiedniego do tego sportu motocykla i po latach doczekaliśmy się za-
wodników regularnie pojawiających się na zawodach w całej Polsce. Niestety, 
żadnego zawodnika ani żadnej zawodniczki z Nowogardu  nie zobaczyliśmy 
podczas rywalizacji w naszym mieście. I to można uznać za jedyny manka-
ment niedzielnej imprezy. Miejmy nadzieje, że przy okazji kolejnych zawodów 
organizatorzy pozwolą młodym adeptom motocorssu zaprezentować się przed 
własną publicznością.

Andrzej Garguliński
foto Jan Korneluk

Klasyfikacja końcowa
Najlepsza dziesiątka klasy 65 cc:
1. Maciej Więckowski KM Cross Lublin EcoKlinkier
2. Michał Krech Motoklub Olsztyn
3. Kamil Osieleniec KM Cross Lublin EcoKlinkier
4. Jan Ratajski KM Cross Lublin EcoKlinkier
5. Kacper Kozłowski MK Jasam Lidzbark Warmiński
6. Karolina Węgrzyn TKM Zakopane
7. Gabriel Chętnicki LKS Jastrząb Lipno
8. Szymon Staszkiewicz GAMK Gdańsk
9. Dominik Olszowy LKS Jastrząb Lipno
10. Karol Sado TKM Zakopane

Najlepsza dziesiątka klasy 125 junior
1. Łukasz Bembenik AMK Poltarex Człuchów
2.  Filip Łubisz MKS Zjednoczeni Stryków
3. Jack Krupke Niemcy
4.  Patryk Kwaśny GAMK Gdańsk 
5. Jakub Piątek KM Cross Lublin EcoKlinkier
6. Sylwester Jędrzejczyk AMK Poltarex Człuchów
7. Adrian Piłat MK Jasam Lidzbark Warmiński
8. Jędrzej Żuralski MK Jasam Lidzbark Warmiński
9. Patryk Gudbaj Galica KM Wisła Chełmno
10. Rafał Kiczko KM Cross Lublin EcoKlinkier

Najlepsza dziesiątka klasy pow. 175 cc:
1. Łukasz Kędzierski KM Cross Lublin EcoKlinkier
2. Karol Kędzierski KM Cross Lublin EcoKlinkier
3. Arkadiusz Mańk AMK Poltarex Człuchów
4. Jacek Olszewski LKS Jastrząb Lipno
5. Fabian Szymański MK Jasam Lidzbark Warmiński
6. Mateusz Ognisty LKS Jastrząb Lipno
7. Karol Knap KM Wisła Chełmno
8. Jacek Lonka AP Głogów
9. Jakub Majchrzak AP Głogów
10. Waldemar Lonka AP Głogów

Najlepsi w klasie 65 cc: 
1. Maciej Więckowski KM Cross Lublin EcoKlinkier
2. Michał Krech Motoklub Olsztyn
3. Kamil Osieleniec KM Cross Lublin EcoKlinkier
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

C M

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

AUTO – SZYBY 
R&U

Wymiana 
i przyciemnianie szyb

Tel. 886 750 512 - Goleniów

P.H. HURTPOL - ul.Młynarska 1a Nowogard
zatrudni magazyniera

Wymagania: wykształcenie średnie, 
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub 091 579 29 18.

Największy 
Niemiecki Cyrk 
„BEROLINA” 

przyjeżdża 
do Nowogardu 

Spektakle
16.07.08- godz. 18.00. 
17.07.08 – godz. 15.00

Plac przy Piekarni 
Pędziszczak 

Ul. Boh. Warszawy 66
72-200 Nowogard 

Atrakcje cyrku: 
5 słoni, żyrafa, nosorożec 

ZAPRASZAMY

Informujemy, że   

24 lipca 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

YK

REKLAMA REKLAMA

BIAŁY PUNKT GSM
Targowisko Miejskie 

w Nowogardzie

SKUP – SPRZEDAŻ 
TELEFONÓW NOWYCH 

I UŻYWANYCH
serwis • naprawa • simlock  
• polskie menu • akcesoria  

• baterie • smycze • pokrowce  
• etui • obudowy  

• karty startowe • zasilające  
• karty pamięci

Rytmy sceny plenerowej

czytaj na s. 11
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REKLAMA

Sonda uliczna
W dzisiejszej sondzie zapytałem 
przechodniów o to co myślą na te-
mat stanu czystości naszego mia-
sta. Kwestię tę poruszam w nawią-
zaniu do licznych, niestety, głosów 
Czytelników, którzy wciąż boryka-
ją się z problemem śmieci zalega-
jącymi np. w okolicach ich miejsc 
zamieszkania.

Pan Jerzy  
Sulima
Czy Nowo-
gard jest czy-
stym mia-
stem? Przy-
znam, że nie 
bardzo. Prze-
de wszystkim 

od lat irytuje stan czystości jezio-
ra. Jest bardzo brudne i w dodatku 
wypływają ścieki w wyniku czego 
unosi się okropny fetor. Problem 
ten odczuwalny jest zwłaszcza przy 
ul. Waryńskiego. Nie wiem dlaczego 
burmistrz nie może nic na to po-
radzić. Sytuacja taka nie powinna 
mieć miejsca nigdzie, zwłaszcza w 
naszym mieście, które jest naprawdę 
piękne.

Pani Grażyna
Niestety na 
terenie nasze-
go miasta jest 
bardzo wiele 
poprzewraca-
nych śmietni-
ków, z których 
wysypują się śmieci zanieczyszcza-
jąc okolicę i powodując nieprzyjem-
ny zapach.

Pan Piotr 
Maranowski
Po pierwsze 
brakuje po-
j e m n i k ó w 
do sortowa-
nia śmieci, 
oprócz tego 

często dochodzi do sytuacji kiedy 
przepełnione pojemniki nie są wy-
wożone.
Spory dyskomfort sprawia także 
mała liczba koszów na śmieci przy 
ulicach i chodnikach.

Pan Rafał 
Cichecki
Uważam, że 
N o w o g a r d 
jest miastem 
czystym.

Pan Michał 
Pertkiewicz
Uważam, że 
N o w o g a r d 
jest miastem o 
średniej czy-
stości. Śmie-
ci zalegają w 

miejscach oddalonych nieco od 
centrum miasta, w samym centrum 
natomiast nie zauważam jakiegoś 
bałaganu.

Pan Marian 
Januszewski
Nowogard jest 
miastem czy-
stym.

K a t a r z y n a 
Kobus i Ju-
styna Raź-
niewska
- nasze mia-
sto nie jest 
czyste, w wie-

lu miejscach np. leżą porozrzucane i 
potłuczone butelki,
-  oprócz tego bardzo zaśmiecone są 
przystanki autobusowe,

Pan 
Krystian 
Frączek
Jeżeli chodzi 
o stan czysto-
ści w naszym 
mieście to 
najbardzie j 
razi mnie za-
niedbanie jeziora. Nowogard w ogó-
le nie jest zbyt czystym miastem, ale 
nie można też mówić o tragedii. 

Kamil 
Koryczan
Trudno po-
w i e d z i e ć . 
Zależy, w 
którym miej-
scu w Nowo-
gardzie się 
p r z e b y w a . 

Jedne miejsca są czyste inne niestety 
brudne.

ps

Informujemy, że   

24 lipiec 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

REKLAMA

Szkoda, ze w Goleniowie

Święto policji z atrakcjami!
Już dzisiaj, 18 lipca o godzinie 12.00 

rozpoczyna się w Goleniowie na 
Plantach wielka impreza pod hasłem 
„Razem bezpieczniej”.

W programie pokazy sprzętu 
policyjnego, wojskowego i straży 
pożarnej, pokazy tresury psów, pre-
zentacja koni policyjnych, pokazy 
akcji antyterrorystycznych.

Będzie pokaz udzielania pierwszej 
pomocy oraz zabawy promujące bez-
pieczeństwo. Przerywniki to występy 
zespołów  rozrywkowych.

Wiele informacji można będzie 
uzyskać w specjalnych stoiskach- 
każda Gmina promuje swoje osiąg-
nięcia w sprawach bezpieczeństwa.

Warto pojechać do Goleniowa!
LMM 

Uwaga wędkarze

Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard zaprasza członków naszego Koła 
w wieku od lat 14 na zawody wędkarskie spławikowe w dn. 19.07. 2008. 

Zbiórka zawodników koło Neptuna o godz. 15:00.
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 17,07 2008.

Bez opłat startowego.
Zarząd

Znaleziono…

..klucze na pl. Wolności. 

Do odebrania w redakcji
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ROBOTY 
ZIEMNE – WYKOPY

USŁUGI SPRZĘTOWE
koparko – ładowarka „CAT”

- koparka „CAT”
Tel. 510 034 206

Burmistrz bez zaplecza?

I kto tu rządzi…
Przepraszam Czytelników, że w 

porze wakacyjnej laby stawiam tak 
groźnie brzmiące pytanie.

Moim zdaniem właśnie wakacje, 
tradycyjna pora urlopowa jest naj-
lepszym okresem do przemyśleń. Ja 
akurat staram się rozwikłać zagadkę, 
która brzmi jak tytuł: Kto tu rządzi? 
Tu to oczywiście gmina Nowogard.

Tytułem wprowadzenia przybli-
żę Państwu pewne reguły prawne. 
Ustawa o samorządzie stanowi, że 
gminą rządzi wybierany przez lo-
kalną społeczność wójt, burmistrz 
lub prezydent 
( w zależności od liczby mieszkań-
ców Gminy). Burmistrz jest więc 
władzą wykonawczą czyli „rzą-
dem”, natomiast Rada Miejska peł-
ni władzę uchwałodawczą czyli jest 
jakby lokalnym Sejmem.
Gdy burmistrza wybierała Rada 
Miejska to podczas Sesji najczęś-
ciej słyszeliśmy 
słowa wypowiadane przez Prze-
wodniczącego Rady: „Panie Bur-
mistrzu Rada Miejska zobowią-
zuje Pana do np. budowy drogi w 
Karsku”. Burmistrz był zobligowa-
ny do budowy owej drogi. Obec-
nie po zmianach ustawowych na 
Sesji słyszymy słowa Burmistrza: 
„Panie Przewodniczący, Wysoka 
Rado. Wnoszę projekt uchwały 
o konieczności budowy drogi w 
Karsku. Przeznaczamy na to 100 
tysięcy złotych. Źródło finanso-
wania wskaże Skarbnik w propo-
zycji stosownej uchwały zmian 
w budżecie”. W sytuacji gdy Bur-
mistrz ma odpowiednie zaplecze 
polityczne w postaci lojalnych 
radnych koalicji rządzącej propo-
zycja przechodzi i radni uchwałę 
przyjmują. Gdy ma zaplecze! U nas 
okazało się, że radni koalicji PSL 

– PO – Forum Samorządowe wcale 
nie są skłonni Burmistrza bezkry-
tycznie popierać. Mają swoją wizję 
Gminy i w wyniku tego przykła-
dowej uchwały o drodze w Karsku 
nie poparli. Pieniądze przeznaczyli 
na przebudowę klatki schodowej 
w Przedszkolu, by spełnić wymogi 
bezpieczeństwa na wypadek po-
żaru. W innych przypadkach jest 
podobnie chociażby głośne weto w 
sprawie Glicka.
Czy w taki sposób można rządzić? 
Pytanie warte zastanowienia. Mło-
dzi radni twierdzą, ze „czasy bez-
krytycznego podnoszenia ręki ZA” 
już się skończyły! Na poparcie tej 
tezy zmieniają „barwy klubowe”. 
Widać to na przykładzie Klubu 
Radnych PSL – radny Krzysztof 
Kosiński opuszcza klub i chce być 
niezależnym, radny Tomasz Sza-
fran przystępuje do klubu Platfor-
my Obywatelskiej , radny Andrzej 
Wasiak rozważa czy być niezależ-
nym czy wstępować do PO. Czy 
decyzje „gniewnych” przyniosą im 
sukces? Moim zdaniem NIE!
Do tego stwierdzenia skłania mnie 
… matematyka. Może się okazać 
przy podejmowaniu ważnej, a jed-
nocześnie kontrowersyjnej uchwa-
ły, że  radni Klubu PSL (nazwijmy 
ich „wiernymi” Burmistrzowi) wraz 
z radnymi Lewicy zablokują nowa-
torskie pomysły „reformatorów”. 
Panowie, zbliża się połowa kadencji 
– jakie macie sukcesy? Blokowanie 
propozycji Burmistrza i kosztowną 
plażę! Na wiejskich placach zabaw i 
Wiejskich Klubach Sportowych do 
Rady Miejskiej następnej kadencji 
nie dojedziecie – to są pożywki dla 
ducha, a ciało potrzebuje dróg, ka-
nalizacji i nowych miejsc pracy!

Lesław M. Marek

PS. Zapraszam do dyskusji miesz-
kańców i radnych. Mamy bardzo 
dużo czasu, bo urlopy urzędników 
zwolniły radnych od rajcowania. 
Można wiele spraw przemyśleć. 
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Polemiki Radnych
Pan nie buja, panie Czapla
Dobrze się stało, że Robert Czapla potwierdził w opublikowanym ostatnio ar-
tykule swoje pełne zaangażowanie w promowanie budowy zakładu utylizacji 
odpadów zwierzęcych w Glicku. Mam nadzieję, że skutecznie utrudni mu to 
robotę domokrążcy, którą zapewne ponownie będzie chciał podjąć przed na-
stępnymi wyborami. Mam nadzieję, że mieszkańcy Nowogardu nie zapomną 
zapytać go wtedy, jakie to powody kierowały nim, gdy forsował sprawę padli-
niarni w Glicku. Dość naiwnie sądziłem, że radny Czapla został wmanipulo-
wany w głosowanie za Glickiem. Niestety  to, co napisał, świadczy, że może być 
on w tej sprawie wręcz jednym z tzw. rozgrywających.
Aby odwrócić uwagę czytelników „DN” od sedna sprawy, większą część swego 
artykułu poświęcił p. Czapla rzeczom w żaden sposób z Glickiem nie związa-
nym. Ta sprytna próba rozmemłania najważniejszego problemu kompletnie 
mu się nie udała. Przecież czytelnicy „DN” nie są głupi, aby nabrać się na 
bzdury, który plecie radny Czapla, iż dzikie wysypiska śmieci w lasach sta-
nowią większe zagrożenie od planowanej padliniarni w Glicku. To tak, jakby 
wmawiać ludziom, że mrówka jest większa od słonia.
Radny Czapla chciałby, abym się za wszystkich tłumaczył – nawet za pana 
Ziembę. Ja uważam, że każdy jest kowalem swego losu i odpowiada jedynie 
za swoje własne czyny. Dlatego nie oczekiwałem od p. Czapli, aby tłumaczył 
dlaczego jego starsi towarzysze z SLD zagłosowali w 2002 roku za możliwością 
utylizacji padliny w Glicku. Oczekiwałem jedynie, aby jako młody obywatel tej 
gminy przejrzał na oczy i teraz, gdy była ku temu szansa, odciął się od szkod-
liwej grupy popierającej Glicko. Niestety, zamiast tego radny Czapla mocno 
zaangażował się w obronę swoich druhów, w dziecinny sposób próbując całą 
winę zrzucić na p. Ziembę. Przypomnę zatem, że w 2002 roku, przed reformą 
samorządową,  władzę wykonawczą w gminie Nowogard sprawował nie p. 
Ziemba jednoosobowo, ale 7-osobowy zarząd podejmujący decyzje w drodze 
głosowania. Burmistrz Ziemba był zatem wtedy osobą reprezentującą stanowi-
sko Zarządu. Czyli rzeczą właściwą będzie wskazanie jako odpowiedzialnych 
za wprowadzenie pod obrady Rady tematu utylizacji padliny w Glicku nastę-
pujących osób – członków Zarządu Gminy w 2002 r. : K. Ziemba (burmistrz), 
J. Jabłoński (zastępca burmistrza) i radni – D. Ćmil, Cz. Kozieł, J. Mularczyk, 
A. Wiąz, R. Zagórski. Tak łatwo się SLD od odpowiedzialności za Glicko nie 
wykpi, panie Czapla. Tak pana kolegów burmistrz Ziemba zahipnotyzował, że 
biedacy nic zrobić nie mogli, tylko uchwałę przegłosować, co? Niechże się pan 
już do reszty nie ośmiesza.
Aby jak najlepiej zorientować się w temacie, poprosiłem w ratuszu o kopię 
protokółu z nieszczęsnej sesji w lipcu 2002 r. Chciałem spojrzeć, o jakich to 
ekspertach pisze Czapla, iż doradzali radnym SLD i PSL przed podjęciem de-
cyzji o zgodzie na przeznaczenie 60% terenu zakładu w Glicku na funkcję uty-
lizacji padliny. No i zobaczyłem – jednym z tych „ekspertów” był dyrektor ds. 

produkcji przemysłowej w zakładzie utylizacyjnym FARMUTIL w Śmiłowie. 
Zapewne czytelnicy kojarzą tą nazwę z późniejszą aferą, gdy okazało się, że 
zdesperowani smrodem mieszkańcy okolicznych wsi odkryli, że FARMUTIL 
„utylizuje” padlinę poprzez zakopywanie jej pod cienką warstwą gleby! Zacy-
tuję z protokółu zdanie wypowiedziane przez tego eksperta, które przyznam, 
że zjeżyło mi włos na głowie: „Poinformował, że będą czynione starania w 
takim kierunku, aby wszystkie odpady niskiego ryzyka z tego terenu zabrać 
natomiast odpady wysokiego ryzyka niech przerabia Glicko.” A wcześniej 
napomknął, że „ze wszystkich zakładów zakłady utylizacyjne są najbardziej 
szkodliwe”. W jaki sposób mogło dojść do tego, że w 2002 r., po usłyszeniu 
takich słów uchwała przeszła stosunkiem głosów 17 za, 7 przeciw i 2 wstrzy-
mujących się!? Niestety, nie wiemy kto jak głosował. Wniosek radnego J. Ma-
jewskiego o przeprowadzenie głosowania imiennego głosami koalicji SLD-PSL 
odrzucony. 
Przejdźmy teraz do rzeczy na dziś najważniejszej – twierdzenia p. Czapli i 
jego kolegów, że uchwała odrzucona niedawno na ostatniej, czerwcowej se-
sji nie miała żadnego znaczenia. Czapla napisał: „radni nie głosowali za czy 
przeciw zakładowi, a jedynie za takim, a nie innym rozkładem dróg na jego 
terenie”. Chciałoby się powtórzyć słowa z serialu „Stawka większa niż życie” 
– nie z nami te numery Bruner. Gdyby kwestia układu komunikacji we-
wnętrznej i drogi dojazdowej rzeczywiście nie miała dla p. Smala żadnego 
znaczenia, to przecież nadal po cichu, bez rozgłosu, majstrowałby tą swo-
ją padliniarnię, a burmistrz Ziemba nadal mydliłby obywatelom naszej 
gminy oczy twierdzeniem, że w Glicku nic nie powstanie.  To, że ci dwaj 
panowie podjęli duże ryzyko ponownego rozniecenia burzy wokół tego tematu, 
świadczy niezbicie o tym, że odrzucona uchwała miała kluczowe znaczenie 
dla kontynuowania prac projektowych. Na szczęście nie udało im się zmylić 
większości Rady Miejskiej, że chodzi „tylko” o drogi. Martwią mnie jednak 
jeszcze inne słowa radnego Czapli. To cytat z jego artykułu, który wszyscy 
obywatel gminy Nowogard powinni dobrze zapamiętać:  „JAKIEKOLWIEK 
BYŁOBY ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ, NIE ZMIENI TO FAK-
TU, ŻE ZAKŁAD I TAK POWSTANIE”. Ciekawe skąd taka determinacja w 
promowaniu tej tezy? Czyżby realizacja jakiś zakulisowych przedwyborczych 
zobowiązań?
I tutaj mamy, szanowny czytelniku, kwintesencję sprawy padliniarni w Glicku. 
Pan Czapla mówi i pisze: „Zakład powstanie”. A ja wtrącam do tego zdania 
tylko trzy niepozorne litery, które jednak układają się w słowo najwyższej, bo 
życiowej wagi, dla mieszkańców Glicka i całej gminy Nowogard. W odróżnie-
niu od pana Czapli moja wypowiedź brzmi: „Zakład NIE powstanie”. Mamy 
zatem dwie przeciwstawne, czytelnie zdefiniowane postawy. Wyborcy zdecy-
dują która im bardziej odpowiada. W 2002 r. za padliniarnią głosowało 17 
radnych - wygrali. W 2008 r. za padliniarnią głosowało już jedynie 7 radnych 
– przegrali. Tylko w rękach wyborców jest, aby po wyborach w 2010 r. liczba 
zwolenników padliniarni w Glicku wynosiła zero. 

Rafał Szpilkowski

W Orzechowie pamiętali o pociechach

Radosne powitanie wakacji!
W Orzechowie odbyła się impreza z okazji powitania wakacji. Organiza-

torami tej imprezy dla dzieci przy wsparciu sponsorów i osób wspomagają-
cych byli sołtysi wsi Orzechowa i Orzesza, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowie. Przybyli też goście zaproszeni: 
wicestarosta goleniowski Tomasz Kulinicz i pani dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Orzechowie Renata Fusik .

Dzieci brały udział w konkuren-
cjach sportowych prowadzonych 
przez pana Andrzeja Nowaka wraz 
z trzema harcerkami: Martą Karpo-
wicz, Aleksandrą Szwabowicz, Agatą 
Witkowską . Największą atrakcją tego 
dnia była jazda konna na konikach 
przyprowadzonych przez pana Grze-
gorza Mieleńczuka. Po zmaganiach 
sportowych i jeździe konnej był 
mały poczęstunek: kiełbaska z grilla 
oraz ciasto, słodycze i napoje. Każde 

dziecko otrzymało dyplom uczest-
nictwa oraz drobny upominek. Była 
również zabawa taneczna dla dzieci  
przy akompaniamencie orkiestry 
„Akord”. 

 Po godz.2000 rozpoczął się Piknik 
Rodzinny dla mieszkańców wsi Orze-
chowo i Orzesze. Zabawa trwała do 
białego rana.

Dziękujemy sponsorom i osobom 
wspomagającym: Urzędowi Miasta i 
Gminy Nowogardzie,  p. Razikowi, 

Masarni Ościęcin, Piekarni Karsk, 
Piekarni Pędziszczak, p. Andrzejowi 
Nowakowi wraz z harcerkami, p. 
Grzegorzowi Malinowskiemu, p. 
Grzegorzowi Mieleńczukowi, , Firmie 
Usługowo-Handlowej  A. Fedeńczak, 

p. Danucie i Tadeuszowi Rzeteckim, 
p. Tadeuszowi Łukaszewiczowi, p. 
Tadeuszowi Soroce, p. Waldemarowi 
Wąsik właścicielowi sklepu spożyw-
czo- przemysłowego w Orzechowie.

Inf.własna 
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FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY 
JARCHLINO

20 lipca, niedziela od godz. 10.00
piłka nożna, piłka siatkowa, konkursy dla dzieci

Zapraszamy zawodników, kibiców i miłośników dobrej zabawy
Sołtys i Rada Sołecka wsi Jarchlino

Studiuj w Goleniowie!
 

Jest to możliwe dzięki Społecznej Wyższej Szkole Przed-
siębiorczości i Zarządzania z Łodzi, która od października 
uruchamia w Goleniowie Zamiejscowy Ośrodek Dydak-
tyczny.

 W tym roku po kon-
sultacjach z burmi-
strzem Andrzejem 
Wojciechowskim i 
panią Dorotą Rybar-
ską – Jarosz władze 
uczelni zdecydowały 
się uruchomić studia 
I stopnia na kierunku 
Zarządzanie Logisty-
ką. Kierunek ten jest 
odpowiedzią na po-
trzeby ciągle rozwija-
jącego się Goleniow-
skiego Parku Prze-
mysłowego. Zajęcia 
prowadzone będą 
przez wykładowców 
ze Szczecina i Łodzi, 
a odbywać się będą 
w auli Gimnazjum 
nr 1.

Społeczna Wyższa 
Szkoła Przedsiębior-
czości i Zarządzania 

z siedzibą w Łodzi jest uczelnią niepaństwową funkcjonującą w oparciu 
o ustawę o szkolnictwie wyższym. Organem założycielskim Uczelni jest 
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Uczelnia ma charakter szko-
ły społecznej i działa na zasadzie instytucji non-profit. Oznacza to, że 
wszystkie nadwyżki finansowe przeznaczane są na dalszy rozwój uczelni. 

SWSPiZ skupia stabilną i zintegrowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. 
Obecnie w Uczelni zatrudnionych jest około 400 nauczycieli akademi-
ckich, wśród których jest m.in. 58 profesorów i doktorów habilitowanych. 
Uczelnia wydała dotychczas ponad 6500 dyplomów licencjata oraz 3000 
dyplomów magisterskich. Najlepsze prace są publikowane w specjalnym 
wydawnictwie Szkoły zatytułowanym „DEBIUTY” i uczestniczą w kon-
kursach, uzyskując nagrody i wyróżnienia.

Za prężną działalność inwestycyjną w 2007 roku, a także dbałość o wy-
soki poziom nowoczesnej edukacji wspierającej potrzeby biznesu Spo-
łeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz Rektor Ro-
man Patora otrzymali statuetkę i tytuł Lidera Polskiego Biznesu Business 
Centre Club.

Szkoła szczyci się także wieloma innymi wyróżnieniami, takimi jak: 
certyfikat 

Wiarygodna Szkoła, tytuł Menedżer Roku, Uczelnia Roku 2007, Lider 
Nowoczesnych Technologii, czy statuetka Lodołamacze 2006.

Uczelnia zajmuje czołowe miejsca we wszystkich prestiżowych rankin-
gach: I miejsce wśród uczelni biznesowych w Łodzi w rankingu Polityki, 
Rzeczpospolitej, Wprost i Home & Market oraz II miejsce w Polsce w 
rankingu Polityki na kierunkach Ekonomia- Zarządzanie i Informatyka.

Szczegółowe informacje o proponowanych kierunkach studiów znaleźć 
można na oficjalnej stronie internetowej www.goleniow.swspiz.pl oraz w 
sekretariacie Gimnazjum nr 1. Tam też składać można dokumenty w godz. 
800-1500 , w tym czasie można również uzyskać informację telefoniczną 
dzwoniąc pod numery telefonów 091 418 21 26 lub  091 418 22 10.

Serdecznie polecamy podjęcie studiów w Goleniowie, w renomowa-
nej Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania!

REKLAMA

Społeczna 
Wyższa Szkoła

Przedsiębiorczości 

i Zarządzania

Społeczna 
Wyższa Szkoła

Przedsiębiorczości 

i Zarządzania

Rekrutacja:Rekrutacja:

www.goleniow.swspiz.plwww.goleniow.swspiz.pl

ZARZĄDZANIE
LOGISTYKĄ
ZARZĄDZANIE
LOGISTYKĄ

RRRRReReReReRReReeeeeee

www.gowwww.gowww.gooooww owww.goww.goww ooowww.ww ooowww gowww goggwwwwwwwwww

ZARZ
LOG
ZARZZARZZARZ
LOGLOGLOG

ul. Kilińskiego 11
72 - 100 Goleniów
tel. 91   418 21 26, 
       91   418 22 10

ul. Kilińskiego 11
72 - 100 Goleniów
tel. 91   418 21 26, 
       91   418 22 10

TEKST SPONSOROWANY

Z przykrością informujemy, iż w dniu 12.07.2008 r. 
zmarł długoletni organizator gminnych, powiatowych 

i wojewódzkich imprez szachowych 

Janusz Kawecki. 
Zrzeszenie LZS straciło cenionego, oddanego 

i zasłużonego działacza.
Cześć Jego pamięci.

Miejsko-Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Nowogardzie

ZAWIADOMIENIE

Tradycyjnie co roku

Turnieje Siatkówki Plażowej
Zgodnie z Kalendarzem Imprez LZS w każdą sobotę sierpnia (02,09, 16,23 

i 30.08) rozgrywane będą mecze turnieju plażowej piłki siatkowej na plaży 
miejskiej w Nowogardzie. Początek zawodów o godzinie 10.00, startują dru-
żyny dwuosobowe (płeć dowolna).

Zapisy telefonicznie (0 609 307 315) lub bezpośrednio przed imprezą. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Nowogardzie
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W obiektywie  Jana Korneluka  - Deszczowy festiwal

 Witamy wśród nas...

Marta córka Sylwi Gębicz 
ur. 12.07.08 ze Stołecznej

Jaś syn Maji Kałymon 
ur. 12.07.08 ze Szczecina

Wiktoria córka Iwony Ambroziak 
ur. 13.07.08 z Nowogardu

Syn Natalii i Artura Talaszek 
ur. 13.07.08 z Nowogardu

Filip syn Emilii Kołodziej 
ur. 14.07.08 z Osiny

WITAMY WŚRÓD NAS...

Mikołaj syn Beaty Kozłowskiej ur. 
15.07.08 z Nowogardu

Syn Zofi Żyła ur. 14.07.08 
z Niewiadowa

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie 

urodziło się 
1 dziecko

Zdjęcie oraz 
dane personalne 

nie zostały 
opublikowane 

ze względu na brak 
zgodyrodziców
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Rozmowa z Krzysztofem Zanussim

O życiu, filmie i…
Na tegorocznym festiwalu „Lato z Muzami” honorowym Laurem Ciso-
wym nagrodzony został wybitny polski reżyser i scenarzysta Krzysztof 
Zanussi.  
W trakcie swojego pobytu w Nowogardzie udzielił on wywiadu dla czy-
telników Dziennika Nowogardzkiego.

W 1972 roku podczas jednej z 
dyskusji dotyczącej przyszłości 
polskiej sztuki filmowej wobec, 
wyraźnie zaznaczających się w tym 
czasie przemian społecznych, zadał 
Pan  ciekawe pytanie: Jesteśmy zno-
wu na jakimś zakręcie przed nami 
otwiera się epoka konsumpcyjna w 
związku z tym, jaką sztukę mamy 
więc tworzyć? Żyliśmy wtedy w in-
nych czasach, jak Pan ocenia tę sy-
tuację dzisiaj? Czy film artystyczny 
poradził sobie z epoką konsump-
cjonizmu i wszechogarniającego, 
związanego z tym, przemysłu roz-
rywkowego?

Przede wszystkim ta epoka nie oka-
zała się epoką konsumpcją, była jedy-
nie czasem niespełnionych obietnic, 
kiedy to Gierek, zaciągając ogrom-
ne pożyczki, zapowiadał nadejście 
zamożniejszego społeczeństwa. Jak 
się potem okazało zamożność ta 
była iluzoryczna ponieważ polegała 
głównie na przejadaniu ogromnych 
ilości pożyczonych pieniędzy przez 
dość niefachową administrację, któ-
ra zmarnowała je w dużym stopniu 
poprzez złe inwestycje. Tak więc 
było to naiwne wyobrażenie, że rze-
czywiście nadejdzie era konsumpcji, 
którą rządzący naszym krajem wte-
dy nam obiecywali. 
Czasy konsumpcyjne przyszły dopie-
ro po roku 89. Konsumpcja, o której 
mówimy, zaczęła się tak naprawdę na 
szeroką skalę dopiero w połowie lat 
90. kiedy to ogromna rzesza nasze-
go społeczeństwa znacznie podnio-
sła swój status materialny. Zmiana 
była gigantyczna i ona spowodowała 
duży zamęt w umysłach, gdyż dla 
tak wielu ludzi zmiana sposobu ży-
cia wiąże się z pewnym wykorzenie-
niem, utracono powiązanie ze swoją 
tradycją a nie znaleziono nowej. Tej 
nowej tradycji ludzie uczą się dziś 
z lektury kolorowych magazynów 
bądź oglądania komercyjnej telewi-
zji. Media te jak wiadomo mają dużą 
siłę perswazji. Indoktrynują one 
niejako do konsumpcji i wyraźnie 
wskazują, że życie ma być przeżywa-
ne w taki sposób, aby człowiek był 
jedynie dobrym konsumentem. 
Natomiast lata 70. pozostawiły nam 

dość chwalebną kinematografię. 
Bardzo pięknie umiejącą wtedy po-
stawić pytania o podstawowe war-
tości moralne. Mam tutaj na myśli 
„kino moralnego niepokoju”, które 
właśnie wtedy się ukształtowało. 
Kino to pytało o człowieka, o przy-
zwoitość, oto czego nie wolno robić, 
czego nienależny robić i miało swój 
wielki rezonans społeczny ponieważ 
filmy tego nurtu zyskały szeroką i za-
interesowaną publiczność. Niewąt-
pliwie „kino moralnego niepokoju” 
miało swój żywy udział w przeło-
mowych wydarzeniach początku 
lat 80. w Polsce. Wielu późniejszych 
polityków choćby Pan premier Je-
rzy Buzek w licznych wystąpieniach 
przypominał jak bardzo tęsknota 
za wolnością, za praworządnością, 
za sprawiedliwością ożyła w naro-
dzie dzięki kinematografii lat 70. 
Niestety szybkie stłamszenie ruchu 
solidarnościowego nie pozwoliło 
temu nurtowi na dalszy rozwój. Na-
tomiast po drugiej udanej już próbie 
obalenia komunizmu w roku 89. 
nadeszły całkiem inne czasy. Nie-
mniej jednak także w tych czasach 
kinematografia podobnie jak kultu-
ra czy literatura próbuje patrzeć na 
otaczający świat i jakoś go analizo-
wać i oceniać. Przyznam, że robi to 
lepiej lub gorzej. Artyści też ulegają 
modom, wpływom, które przycho-
dzą. Często chcą być na czasie, więc 
tym bardziej prześcigają się w tym 
swoistym konkursie popularności, 
z jakim mamy dziś do czynienia. Na 
szczęście zawsze są z nami artyści, 
którzy chcą być poważni, to znaczy 
potrafią się albo modzie sprzeciwiać 
albo modę samemu tworzyć – oczy-
wiście inną niż ta, która dominuje. 
Tak więc nie załamywałbym rąk nad 
stanem naszej sztuki, ona jest żywa, 
ale na pewno nie satysfakcjonująca. 
Chciałbym, żeby była lepsza, aby 
było więcej talentów, więcej doko-
nań. 
Natomiast czasy przemian, które 
dziś zauważamy w naszym kraju nie 
owocują jakąś sztuką szalenie oży-
wioną.  Każda rewolucja stwarzała 
jakiś czas milczenia, czas, w którym 
nie powstawały utwory wybitne 
gdyż społeczeństwo co innego mia-

ło w głowie, w filmie też trochę tak 
jest. 

Nawiązał pan w swojej wypowie-
dzi do „kina moralnego niepo-
koju”, którego był Pan jednym z 
czołowych twórców. Nasuwa mi 
się w związku z tym następujące 
pytanie. Otóż, myśląc o twórcach 
„kina moralnego niepokoju” na 
przykład Panu, Andrzeju Wajdzie, 
Krzysztofie Kieślowskim czy Ag-
nieszce Holland, zastanawia mnie 
to, co takiego było w tamtych cza-
sach, że tak odrębnych artystycznie 
reżyserów połączyła programowa i 
ideowa wspólnota, która wyraziła 
się w tym nurcie.

To wszystko jest faktem, który widzi 
się post mortem. Wszyscy byliśmy 
wtedy bardzo nie chętni temu syste-
mowi i mieliśmy poczucie narastają-
cego dyskomfortu płynącego z tego, 
że życie było tak potwornie zakłama-
ne, że wszystko dookoła było kłam-
stwem. To powodowało dyskomfort, 
który nas pewnie połączył, ale to był 
również dyskomfort społeczny, to 
znaczy ludzie, którzy nas oglądali 
mieli te same odczucia. 

W prasie popularnej było ostatnio 
głośno o Pana nowym filmie „Ser-
ce na dłoni”, którego premiera od-
będzie się 26 września. Dało się za-
uważyć, że głównym akcentem tego 
rozgłosu był fakt zaangażowania 
Pani Doroty Rabczewskiej (Dody). 
Czy mógłby Pan zdradzić nam coś 
więcej na temat tego filmu?

W filmie tym występuje wielu bar-
dzo głośnych aktorów, którzy są 
dłużej na ekranie niż Pani Dorota. 
Jest tam między innymi Borys Szyc, 
Maciej Zakościelny, Agnieszka Dy-
gant, Krzysztof Kowalewski. To sku-

pienie się na Dorocie Rabczewskiej 
wydaje mi się stanem pewnego roz-
histeryzowania mediów, które węszą 
sensację tam gdzie jej nie ma. Kto 
ma zagrać pop gwiazdę jak nie pop 
gwiazda? Przecież to się samo przez 
się rozumie. Nie rozumiem dlacze-
go sypią się na mnie gromy i to z tak 
poważnej ambony jak w Krakowie, 
gdzie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Za-
leski potępia mnie publicznie. Do-
prawdy zachodzę w głowę, dlaczego 
media tak się tym przejęły. Właści-
wie, kogo może obchodzić fakt, że 
pop gwiazda gra w filmie? Zostaw-
my jednakże na boku tę kwestię.
Jeżeli chodzi o sam film to najważ-
niejsze i najciekawsze jest chyba to, 
że jest to pierwsza, pełnometrażowa 
koprodukcja z Ukrainą, czego nie 
było wcześniej w naszej kinemato-
grafii. Ukraina jest dla nas krajem o 
strategicznym znaczeniu. W związ-
ku z tym uznałem, że należy podjąć 
taki krok i wraz z naszymi sąsiadami 
spróbować coś zrobić. Być może film 
ten ukaże się gdzieś dalej w Europie 
i będzie świadczył o tym, że mamy 
wspólny język. Nikt inny dawno już 
z Ukrainą takiego filmu nie zrobił. 
 „Serce na dłoni” to nieco maka-
bryczno - śmieszny moralitet, dla-
tego nadano tego rodzaju filmom 
gatunkową nazwę czarnej komedii 
- na pewno czarnej, nie wiem na ile 
komedii, ale myślę, że parę razy ktoś 
się roześmieje. I tyle na temat tego 
filmu. Zapraszam na premierę. 

Jeden z pańskich głośnych filmów 
zatytułowany jest „Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona 
drogą płciową”. Tytuł ten jest dość 
szokujący dla niektórych.

Jest szokujący. Ja go nie wymyśliłem, 
ale spisałem z muru, na którym ktoś 
namalował graffiti o tej treści, bar-
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Podziękowanie
Dla wszystkich Przyjaciół 

Wiejskiego Festiwalu Sztuki w Strzelewie 
za okazaną pomoc w jego organizacji. 

Teatrowi „Kana”, Radzie Sołeckiej w Strzelewie, 
Markowi Słomskiemu - „Poligraf”, 
Marianowi Jeż - PBO „Grinbud”, 

Adamowi Fedeńczakowi, Romanowi Saniukowi,
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, 

Urzędowi Miasta  w Nowogardzie, 
Zarządowi Powiatu Goleniowskiego, 

Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych, 

Zygmunt i Kasia Heland 
Ośrodek Poszukiwań Twórczych 
w Strzelewie 

Daniel Jacewicz 
Teatr Brama 

Rada Sołecka 
w Strzelewie

Dziękuje mieszkańcom 
Strzelewa za ofiarowane 

nagrody do loterii 
fantowej. 

Pieniądze uzyskane  
z loterii zostaną 

 przekazane na cele  
społeczne wsi Strzelewo. 

Jolanta Bednarek 
Sołtys Wsi Strzelewo 

Parking czy giełda?

Nowogard cierpi na brak miejsc 
parkingowych. Aby załatwić sprawy 
urzędowe najlepiej udać się pieszo, bo 

przed większością urzędów i instytu-
cji zaparkowanie graniczy z cudem. 
Nawet przed Ratuszem miejsc bra-
kuje chociaż plac Wolności to nasz 
największy parking.

Byłoby trochę lepiej gdyby nie 
giełda (?) samochodowa. Stało się 
już tradycją, że obywatel, który chce 
sprzedać samochód ustawia go z 
odpowiednią informacją przed Ratu-
szem. Stoją pojazdy dzień i noc, przez 
kilka a nawet kilkanaście dni. Bywają 
dni, że stoi ich kilkanaście

Czy nie można tego problemu roz-
wiązać? Można wzorem innych miast 
uszanować tradycję i zezwolić na par-
kowanie, ale tylko w soboty, niedziele 
i święta. Zakazać natomiast w czasie 
masowych imprez na placu. Chociaż-
by w czasie „Lata z Muzami”...

LMM.

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

dzo mnie to wtedy rozśmieszyło po 
chwili namysłu jednak uznałem, że 
jest to bardzo poważne zdanie. Zda-
nie straszniejsze znajdziemy jednak 
u Samuela Becketta w Czekając na 
Godota, które brzmi następująco 
one rodzą okrakiem na grobie. Jest to 
ta sama myśl tylko wyrażona jeszcze 
brutalniej to znaczy w narodzinach 
zawarta jest zapowiedź śmierci. 
Wpływ dzisiejszej cywilizacji powo-
duje, że omija się temat śmierci, pró-
buje się o niej nie mówić, nie myśleć, 
nie ustosunkowywać się. Cywilizacja 
dzisiejsza bowiem jest cywilizacją 
ogromnie obojętną i wręcz ametafi-
zyczną. Zatem zwrócenie uwagi na 
fakt, że jesteśmy śmiertelni jest już 
pewnego rodzaju prowokacją. Lu-
dzie dziś nie chcą o tym myśleć, boją 
się, dlatego nadałem temu filmowi 
taki właśnie tytuł, aby ludzi nieco z 
tym tematem oswoić. Choć brzmi 
trochę szokująco a nawet żartobliwie 
to jednak wcale nie jest śmieszny. 
Życie przenosi się droga płciową, 
na szczęście, bo grozi nam klono-
wanie i będziemy wtedy jakoś tam 
transplantowani w próbówkach, ale 
na razie to jest ta jedyna i natural-
na droga. W rzeczywistości, życie w 
jakimś sensie jest chorobą nieule-
czalną, której się nie da na tej ziemi 
kontynuować bez końca. Ono i tak 
się teraz wydłużyło, przecież żyjemy 
dłużej niż nasi pradziadkowie, nie-
mniej jednak ciągle ta granica jest 
widoczna i trzeba się z nią liczyć, 
więc film o tym mówi. 
Tak naprawdę jest to film o nawró-
ceniu, z tym że film traktujący o tej 
tematyce musi nazywać się trochę 
inaczej, dlatego że dzisiaj niemal 
każde odwołanie religijne odstrę-
cza od oglądania. Ludzie są szalenie 
uprzedzeni i myślę, że obecnie ist-
nieje bardzo dużo ukrytej niechęci 
do myślenia serio o sprawach osta-
tecznych, dlatego wydawało mi się, 
że taki intrygujący i trochę zabawny 
tytuł może kogoś zachęcić, tak się 

też stało gdyż film zdobył dość sze-
roką publiczność.

Czy planuje Pan jakieś produkcje 
na najbliższą przyszłość?

Oczywiście. Obecnie troszkę po-
prawiła się sytuacja w telewizji, w 
związku z tym mam nadzieję, że 
może ruszy moja już od dawna przy-
gotowywana produkcja o Jadwidze 
Andegaweńskiej czyli o świętej Ja-
dwidze królowej. To jest jeden z ta-
kich moich projektów, który jest już 
przygotowany.

Czytałem zapowiedź filmu „Jadwi-
ga” i przyznam, że byłem trochę 
zaskoczony dlatego, że dzisiaj już 
bardzo rzadko nawiązuje się do 
tamtego okresu historycznego w 
kinematografii.

To prawda. Jest to temat trudny do 
ekranizacji, dlatego że wszystko 
trzeba stworzyć. Jak wiadomo nie 
istnieje już ani Kraków tamtej epo-
ki, ani Wawel itd. Sporo elementów 
więc trzeba będzie wybudować, 
dużo zaprojektować, ale istnieje re-
alna perspektywa, że może uda się 
nam to zrobić.

Był Pan już kiedyś w Nowogar-
dzie…

..tak. Przyjeżdżając tu przypomnia-
łem sobie, że już kiedyś odwiedziłem 
to miasto, w latach dość odległych.

Jak Pan ocenia festiwal?

To, że festiwal istnieje już tyle lat 
oznacza, że jest sens nadal go robić i 
skoro się odbywa to ja mam obowią-
zek na niego przyjechać. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadził

Piotr Słomski

A może na Kabaret 
Moralnego Niepokoju?
Goleniowski Dom Kultury zaprasza na wakacyjne spotkanie 
z Kabaretem Moralnego Niepokoju.

27 lipca, godzina 19.00, 
Amfiteatr Miejski w Goleniowie
Bilety w cenie 30 złotych, w dniu 
występu 35 złotych.
Sprzedaż w Centrum Informacji 
Turystycznej 
od pon.- pt. w godz.10.00 - 
18.00, 
w soboty 10.00 - 15.00

red
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Lato z Muzami 2008

Nowogard ma nowych 
przyjaciół – Serbów !
 W tegorocznych warsztatach artystycznych towarzyszących festiwalowi „ 
Lato z Muzami”, po raz pierwszy bierze udział liczna grupa młodzieży z 
Serbii. To członkowie orkiestry dętej „ Drustvo Srpskich Domacina ‘’ i Ze-
spół Tańca Ludowego

 „Dzierdan’’. Ta pierwsza podbiła już 
serca nowogardzkiej publiczności 
na koncercie w dniu 15.07.br.
O wrażenia z pobytu w Nowogardzie 
pytam naszych serbskich przyjaciół.
Slawko Bogdanowic – menadżer.
Od ilu lat zajmuje się pan propago-
waniem bałkańskiego folkloru?

Od trzydziestu 
lat jestem obecny 
na terenie polski, 
a od 2004 jako 
choreograf i dy-
rektor artystyczny 
własnego zespołu. 
Staram się poka-
zywać na scenach 

polskich miast różne zespoły ludowe 
z naszego kraju. 
Muzykę bałkańską lub pasterski 
rock, jak kto woli, głównie rozpro-
pagował w Polsce Goran Bregowic. 
Czy to rdzenny folklor Serbii?
Nie należy zespoły pieśni i tańca z Ser-
bii wiązać ściśle z nazwiskiem Brego-
wic,  bo i przed nim nasze zespoły nie 
tylko w Polsce, ale i w całej Europie 
były bardzo popularne. Dziwię się, 
dlaczego Polacy znają muzykę bał-
kańską tylko w tej komercyjnej wer-
sji. To nie jest źródłowa, prawdziwa 
serbska muzyka ludowa. On ją tylko 
wystylizował i taką przedstawił Pola-
kom. Bregowic dlatego jest popularny, 
że został wylansowany medialnie.
Jakie są Pańskie wrażenia z pierw-
szego pobytu w Nowogardzie na 
tych warsztatach i festiwalu?
Ten festiwal w Nowogardzie jest dla 
mnie czymś nowym, bo zawsze jeź-
dziłem na klasyczne festiwale folklo-
rystyczne. Tutaj jest bardzo ciekawie, 
mamy pracowite dni i uważam, że 
młodzież powinna jednak mieć tro-
chę wolnego, prywatnego czasu, żeby 
coś kupić i zobaczyć. Nowogard jest 
pięknym miastem, ale niestety nie 
mamy dobrej pogody, żeby się  choć 
wykąpać w jeziorze. 
Gorica Stanojewic – dyrektorka 
orkiestry dętej.
Wczoraj podziwiałem wasz wy-
stęp na scenie plenerowej i jestem 
przekonany, że oczarowaliście no-
wogardzką publiczność. Proszę 
powiedzieć jakie były początki i 
pomysł na tego rodzaju zespół?

Pozdrawiam 
Nowogard i 
jego miesz-
kańców. Je-
steśmy bar-
dzo wdzięcz-
ni i zachwy-
ceni pobytem 
u was. Przed 

5 laty całkiem spontanicznie wpadło 
mi do głowy, żeby taką orkiestrę za-
łożyć, ponieważ Serbia jest państwem 
trąbek i orkiestr dętych. Mamy na 
swoim koncie liczne nagrody, w tym 
dwie najważniejsze: „ Złota Korona’’ 
na Międzynarodowym Festiwalu w 
2006r. w mieście Zajczar ( Serbia) i 
I  nagroda na Światowym Festiwalu 
Orkiestr Dętych  w 2007 r. w Guczy, 
w kat. do lat 15, gdzie do konkurencji 
staje 200 orkiestr. 
Niektóre utwory grane przez Pani 
zespół przypominały muzykę z 
filmu Kusturicy „Underground’’. 
Na ile inspirowała Panią ścieżka 
dźwiękowa do tego filmu?
Muzyka, którą wykorzystuje Emir 
Kusturica to jest muzyka Gorana 
Bregowica. Każdy czerpie z tej muzy-
ki jakieś elementy, ponieważ jest ona 
popularna na świecie. Żeby dobrze 
grać na trąbce trzeba grać utwory 
znane, aby być dobrze zrozumianym.
Jak natrafiła Pani na te samorodne 
talenty?
Serb rodzi się z trąbką, żyje i umiera 
z trąbką. Łatwo mi więc je wynaj-
dywać, a ponadto dyrektorzy szkół 
mają obowiązek dokonywania  selek-
cji najlepszych uczniów. Ostatnio na 
przesłuchanie zgłosiło się 30 dzieci, a 
do orkiestry dętej jest potrzebne 10. 
Czy filmy Kusturicy, który jest mu-
zułmaninem, oddają ducha naro-
du Serbskiego?
Jeżeli Polacy znają Serbię tylko z jego 
filmów, to jest bardzo wielki błąd. 
W tych filmach pokazany jest tylko 
romski naród, który wiekami żyje w 
Serbii i ma swoje problemy. To tak 
mniej więcej jakby u nas ktoś zrobił 
film o taborze cygańskim, a drugi po-
wiedział – tacy są Polacy. Muszę po-
wiedzieć, że w Serbii żyje się bardzo 
dobrze i gorąco wszystkich zaprasza-
my, również niedowiarków. 
A jak Pani czuje się u nas i czy ba-

riera językowa nie jest przeszkodą 
w komunikacji międzyludzkiej?
W tańcu, śpiewie nie ma bariery ję-
zykowej, a poza tym mamy dobrego 
tłumacza. Jestem zachwycona gościn-
nością Nowogardu, publicznością, or-
ganizatorami i wszystkimi osobami, 
które są bez przerwy z nami, każde 
życzenie spełniają w mgnieniu oka i 
pomagają nam we wszystkim. Jeżeli 
ktoś z Nowogardu przyjedzie do nas 
– postaramy się to wynagrodzić.

Aleksandar Tomic -  sekretarz ZPT 
„ Dzierdan”
Krótka historia zespołu to …?

Zespół po-
wstał w 
1994r. Ma 
sekcje mu-
zyczną i 
folkloru, a 
w nich gru-
py wiekowe 
– od naj-

młodszych do najstarszych. Zespół,  
który przyjechał na festiwal jest ze-
społem reprezentacyjnym i posiada  
własną orkiestrę. W ciągu tych kilku-
nastu lat przez zespół przewinęło się 
ok. 2 tys. osób, a w tej chwili jest 150 
aktywnych członków. Zespół współ-
pracuje też z osobami, które mają 
upośledzony słuch i to właśnie oni za-
jęli II miejsce w konkursie tego typu.
Wczoraj widziałem na estradzie 
cywilną grupę taneczną i jestem 
pełen uznania dla ich umiejętności 
tanecznych i poczucia rytmu…
To była część serbskiego koła, od któ-
rego zaczyna się zbieranie energii do 
dalszych tańców. Dopiero na koncer-
cie można zobaczyć co to jest serbski 
folklor, bo np., Polacy mają pięć pod-
stawowych kroków w tańcach naro-
dowych, a my tylko w jednej części 
Serbii 80 kroków.
Jak się czujecie na Ziemi Nowo-
gardzkiej?
To jest całkiem nowa forma festiwalu, 
nieznana u nas. Bardzo zresztą cie-
kawa, bo wszyscy uczestnicy zespołu 
mogli zrobić coś, co nie robią  najle-
piej. Wszyscy na tych warsztatach 
zaczynali od pozycji zerowej, Polacy 
i my, i nieraz wyłaniały się wspaniałe 
talenty…
Pierwszy raz przyjechaliśmy do Pol-
ski, ale nie wiedzieliśmy że będzie tak 
wspaniale. Tutaj w Nowogardzie bar-
dzo emocjonalnie zbliżyliśmy się do 
wspaniałej publiczności – to można 
było wyczuć. Życzeń nie mamy żad-
nych, oprócz pogody. Pokażemy się 
w całej swojej krasie na zakończenie 
festiwalu w godzinnym koncercie, w 
dniu 18.07.08.
Zapraszamy wszystkich serdecznie 
wszystkich mieszkańców! 

Mówią uczestnicy Zespołu Pieśni i 
Tańca „Dzierdan”

Maja Pantic 
– Bardzo mi się 
podoba Nowo-
gard, który jest 
ciepłym mia-
stem i publicz-
ność i festiwal. 
Często patrząc 

na Nowogard myślę o swoim mie-
ście, o Valjewie mającym dużo cech 
wspólnych. Poznałam tutaj dużo 
młodych ludzi, którzy próbują mnie 
nauczyć po polsku, pokazują miasto 
i różne ciekawostki.

Jelena 
Brankovic 
– Jestem bardzo 
zadowolona z 
pobytu. Uczest-
niczę w sekcji 
tanecznej, ale to 
jest inny rodzaj 

tańca, do którego przywykłam, cho-
ciaż bardzo mi się podoba. Nieraz 
jest trudno i ciężko, ale daje sobie 
radę.

Ivana Pantic – 
Jestem na war-
sztatach malar-
skich, chociaż 
nigdy tego nie 
robiłam. Bardzo 
lubię malować i 
jestem zachwy-
cona zajęciami 

w plenerze. Nowogard i jego miesz-
kańcy bardzo mi się podobają.

Marko Stanojevic – pierwsza trąbka 
w orkiestrze dętej
Kto u Ciebie odkrył talent muzycz-
ny?

Najpierw gra-
łem na akorde-
onie, ale mama 
( dyr. orkiestry) 
namówiła mnie 
do gry na trąbce 
i bardzo mi się 
to spodobało. 

W tej chwili jestem na drugim roku 
Szkoły Muzycznej im. Stefana Mo-
krańca w klasie trąbki, wydział jazzu, 
oprócz tego gram na fortepianie.
Którą muzykę preferujesz – jazz, 
folk czy jeszcze inną?
Naszą narodową – serbską. My bar-
dzo kochamy Serbię, ja też jako Polka 
- dodaje tłumaczka Marzenna

Bronislav To-
mowic – bębni-
sta w orkiestrze 
lat 10.
Lubię grać w tej 
orkiestrze, bęben 
to moja miłość. 
cd na s. 11  
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cd z strony 10 s.
kończyłem czwartą klasę szkoły pod-
stawowej. Bardzo mi się tutaj pod 
ba, ale tęsknie za mamą i tatą.

Marzenna 
Obrenovic– 
Wszystkie orkie-
stry dęte w Ser-
bii grają bez nut, 
tylko ze słuchu. 
Rzadko kto jest 

wykwalifikowanym muzykiem, 
wyjątkiem jest Marko. Znam 500 
orkiestr dętych w Serbii, ale tylko 

dwóch muzyków umie czytać z 
nut. To są te samorodne talenty.
Jestem niezmiernie wdzięczny Pani 
Marzennie Obrenowic za tłumacze-
nie na żywo wypowiedzi miłych go-
ści. Pani Marzenna ma serce rozdar-
te na dwie części – polską i serbską, 
i mówi o sobie Polka z Serbii albo 
Serbka z Polski, bo tu i tam spędzi-
ła po 30 lat. Dziękując serdecznie 
moim serbskim rozmówcom i życzę 
im sto lat szczęśliwości .

Marian Andrzej 
Frydryk

Na scenie plenerowej wystąpili

Kabaret Widelec z Białegostoku (poniedziałek 14.07)

Zespół SHAMROCK z Suwałk (środa 16.07)

Zespół Serbskich Gospodarzy (wtorek 15.07)

Zespoły NDK w widowisku „Kto nas pokocha”  
w reżyserii Lecha Jurka (wtorek 15.07)
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

DEKORACJE 
ŚLUBNE  

Duży wybór, korzystne ceny 
poleca Hurtownia „PIER”

ul. Wojska Polskiego 4
tel. 091 39 25 985

ARTYKUŁY SZKOLNE
w tym duży wybór plecaków 
i tornistrów w niskich cenach 

poleca Hurtownia „PIER” 
Nowogard 

ul. Woj. Polskiego 4

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Osób i Rzeczy

odbędzie się 
25.07.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie 

zatrudni 
nauczyciela
informatyki

tel. (091) 3921 162
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia dwa garaże, powierzchnia 2 x 

20 m kw, obiekt dozorowany, Nowogard ul. 
Nadtorowa 12. Tel. 693 344 802.

• Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 238 
m kw na działce 6 arowej, podpiwniczony, 
z użytkowym poddaszem, dwupoziomo-
wy, podwórko, pomieszczenie gospo-
darcze, piękna wiata na dwa samochody, 
wysoki standard i funkcjonalność, Nowo-
gard. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 3 pokoje, 
69 m kw. Tel. 501 432 382.

• Poszukuję kawalerki, 2 pokojowego miesz-
kania lub części domku do wynajęcia. Tel. 
792 234 468.

• Kupię domek w Nowogardzie. Tel. 
781 428 883. 

• Kupię mieszkanie na osiedlu Bema. Tel. 
605 760 500. 

• Zamienię mieszkania 2-pokojowe i 3-poko-
jowe na domek wolnostojący w Nowogar-
dzie. Tel. 601 724 492. 

•  Pilnie poszukuję mieszkanie 2-pokojowego 
lub 3-pokojowego, do wynajęcia, w bloku lub 
w starym budownictwie. Tel. 603 202 157. 

•  Kupię mieszkanie ok. 40 m kw, do remontu. 
Tel. 519 862 598. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 
508 309 980. 

•  Sprzedam działkę budowlaną 1500 m kw, w 
Nowogardzie. Tel. 693 02 11 02. 

•  Poszukuję do wynajęcia mieszkanie 1 lub 2 
pokojowe w Nowogardzie. Tel. 788 453 785.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia kawa-
lerki lub 2 pokojowego w bloku lub domku. 
Tel. 788 168 049.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowogar-
dzie. Tel. 091 81 81 802.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje – 60 mkw, 
niski czynsz, własne co. Tel. 609 388 700.

• Sprzedam działkę na wsi 30 arów 16 zł/ m 
kw. Tel. 697 158 327.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 48,97 
m kw, I piętro, centrum miasta. Tel. 
600 460 769.

• Dobra – sprzedam mieszkanie + garaż + lo-
kal użytkowy, własnościowe, księga wieczy-
sta. Tel. 0507 686 946.

• Pokój do wynajęcia z pełnym dostę-
pem do kuchni, łazienki oraz toalety. Tel. 
601 724 492.

• Zamienię dwa mieszkania (3 pokojowe i 2 
pokojowe) własnościowe z własnym c.o. na 
domek wolnostojący. Tel. 601 724 492.

• Kupię dom (ok. 120 m kw). Tel. 
603 688 266.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/

R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 

CDTI (diesel 120 KM), 6 biegów, kolor bor-
dowy metalik, rok. prod. 12.2004, model 
2005, przebieg 98000km, bezwypadkowy, 
garażowany, książka serwisowa, zadbany, 
nie wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód i tył, 
wymieniony kompletny rozrząd, olej, filtry 
(kabinowy, oleju powietrza), płyn hamulco-
wy i chłodniczy, przegląd klimatyzacji, alu-
felgi 16” + nowe opony letnie,. Cena 49 800 
zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

•  Sprzedam Renault 19, 1,4 benzyna +gaz, 
1990 r. Cena 1000,00 zł, przegląd i ubez-
pieczenie do 2009r. Tel. 605 482 870 lub 
605 768 194. 

• Sprzedam Ford Fiesta, 1992 r., poj. 1,1, nowy 
akumulator, 4 opony zimowe, aktualny prze-
gląd i ubezpieczenie, cena do uzgodnienia. 
Tel. 693 843 599.

• Sprzedam VW Passat combi, TD, 1992 r., 
hak, bordowy, szyberdach, relingi, cena 
6300 zł. Tel. 692 504 282.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, skła-
dak 1997. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam motocykl Honda Rebel (choper), 
poj. 125 ccm, rok prod. 1996, przebieg 26000 
km, czerwony, palony na starter, 2 torby 
skórzane, stan bardzo dobry, cena 4000 zł. 
Tel. 607 242 186.

• Sprzedam Polonez Trak, 1997 r., 
benzyna+gaz, 5 osobowy. Tel. 604 551 658.

• Sprzedam Alfa Romeo 146, 1,6, benzyna, 
1995 r., I rejestracja 1996, w kraju od listo-
pada 2006, dobrze wyposażona, 185 tys. km. 
Tel. 721 517 904.

• Sprzedam VW Polo 1994 r., garażowany, 
stan dobry, cena 4000 zł. Tel. 091 39 21 988, 
503 84 84 35.

ROLNICTWO  .
• Sprzedam kombajn zbożowy „DRONIN-

BORG 7000”, 1990 r., heder – 4,5 m, hy-
drostat, sieczkarnia. Mało eksploatowany, 
jak nowy, gotowy do pracy. Cena 65 000,00 
zł. Tel. 504 124 829. 

•  Sprzedam prosięta. Tel. 604 390 356.
• Ciągnik rolniczy Zetor 16 145, 1989 r., 

moc 150 koni, czerwony, stan bardzo do-
bry. Tel. 509 930 161, Łosośnica.

• Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, Redło. 
Tel. 603 353 789.

• Sprzedam kabinę dużą rurową do C-360, 
cena do uzgodnienia. Tel. 693 989 760.

• Sprzedam glebogryzarkę „Kruk”, pług jed-
noskibowy – łąkowy. Tel. 691 115 822.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadzki 

– wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-

ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 695 770 724.
• Wykonam roboty mini koparką: wykop pod 

fundamenty, kable, itp. Tanio, fachowo, so-
lidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Chcesz szybko otrzymać tani kredyt gotów-
kowy i darmową kartę kredytową, wystarczy 
jeden telefon: 662 034 687, a doradca finan-
sowy z Banku Zachodniego WBK skontak-
tuje się z Tobą.

• Remonty, docieplenia domów. 511 745 695, 
889 144 370.

• Przecieranie drzewa trakiem taśmowym, 
sprzedaż łat, kontrłat, desek, więźby dacho-
wej, usługi minikoparką, wykopy, kanaliza, 
kable, itd. Tel. 517 219 627, 091 391 86 89.

• POKRYCIA DACHOWE – papa, dachów-
ka, blacha. 880 243 258.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 

0695 085 470, 091 39 72 575.
• DUR-DACH – pokrycia i remonty dachów. 

Tel. 691 621 141.
• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 39 

95.
•  Inżynier oferuje fachowo usługi w zakre-

sie: hydrauliki, zakładanie wodomierzy, 
wideofilmowanie, usługi glebogryzarką i 
zakładanie trawników, wykaszanie łąk. Tel. 
600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, montaż paneli 
podłogowych, regipsy, szpachlowanie, ma-

lowanie, tynkowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Seweryn 
Durlej. Tel. 607 921 703. Wszelkiego ro-
dzaju remonty, malowanie dekoracyjne 
pokoi. Solidnie, dokładnie tanio!

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Język niemiecki – nauczanie indywidualne 

z zastosowaniem technik sugestopedii, tłu-
maczenia ustne i pisemne – od września. 
Tel. 503 84 84 35.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa Za-
chodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech 
bez działalności gospodarczej. Tel. 091 39 
21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” No-
wogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/
kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 73 
38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie przyj-
mę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 0601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z doświadcze-
niem Potuliniec przyjmę stawka od 1500 zł 
netto + umowa. Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 
38 92.

•  Studentka zaopiekuje się dzieckiem lub 
dziećmi tel. 0606 500 284. 

•  Zatrudnię na bardzo korzystnych wa-
runkach panie w charakterze sprzątaczki 
oraz murarzy, stolarzy – praca za granicą. 
Tel. 609 274 120, po godz. 20.00 -  091 39 
21 522. 

• Zlecę położenie cegły klinkierowej w No-
wogardzie. Tel. 0601 58 40 55. Pilne.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 601 73 
38 92

• Zatrudnię panią do sklepu spożywczego na 
os. Bema. Tel. 600 00 94 93.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słudwia 

k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodówki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne (fax, 

drukarka, skaner) Lexmark x5470, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM FINE 
PIX S6500, na gwarancji, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 
palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ 
(USZKODZONY MODUŁ). TEL:0605 522 
340, 091 39 22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z myszką bez-
przewodową (kolor czarny), firmy NGS z 
wyświetlaczem, cena 180 zł, tel: 0605 522 
340, nowa na gwarancji, nieużywana.

• Poszukuję miejsca przy głównych drogach 
w celu umieszczenia tablic reklamowych z 
własną konstrukcją. Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium profilowane 
85x35x40 cm z pokrywą oświetleniową, 
szafkę pod akwarium w kolorze czarnym 
81x33x64 cm plus drobne wyposażenie: filtr, 
grzałkę, korzenie ozdobne. Cena 500 zł. Te-
lefon – 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do drukarki Le-
xmark (nowy) cena 60 zł, tel 0605 522 340.

• Sprzedam książki do 1 klasy II LO profil in-
formatyczno – matematyczny. 501 141 655. 

• Przyjmę każdą ilość ziemi, gruzu itp. Kon-
takt tel. 503 174 715 lub 691 697 969.

• Sprzedam Traka taśmowego tel. 
785 158 728. 

•  Sprzedam nowy ponton 2-osobowy. Cena 
500 zł. Tel. 510 839 051. 

•  Nowogard, sprzedam grobowiec tel. 091 39 
26 890. 

•  Poszukujemy świadków wypadku, który 
miał miejsce 12 marca 2008 roku, w rejonie 
ogródków działkowych na trasie Nowogard 
– Długołęka w wyniku, którego zginął Józef 
Jarosz. Prosimy o kontakt. Tel. 886 383 864, 
091 39 22 762. 

•  Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Sprzedam łóżeczko dziecięce + materac, po-
ściel i baldachim. Tel. 091 39 22 213.

• Sprzedam fotelik dziecięcy 0-10 kg. Tel. 091 
39 22 213.

• Sprzedam pilarkę spalinową Stihl MS 
170, nową, na gwarancji, cena 500 zł. Tel. 
513 244 506.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja I - ul. 
Bankowa 8B (w sklepie z art. gosp. domo-
wego); Elegancja II – ul. Warszawska 2 
(przy przystanku na żądanie). Zaprasza-
my w godz. od 9.00 do 18.00, w soboty od 
9.00 do 14.00. 

• Sprzedam pudle 6 tygodniowe, białe. Tel. 
783 834 303.

• Sprzedam wózek głęboko-spacerowy, głębo-
ki używany 6 m-cy, spacerówka nowa, gwa-
rancja do grudnia. Tel. 888 704 357.

• Sprzedam łóżeczko dziecinne. Tel. 
888 704 357.

• York z rodowodem szuka suczki. Tel. 
609 307 327.

• Przyjmę lub kupię niedrogo używany 
segment kuchenny. Tel. grzecznościowy 
880 132 032.

• Kupię książki do 3 klasy gimnazjum. 
697 583 443.

• Sprzedam tanio wózek głęboki ze space-
rówką, łóżeczko z materacykiem. 091 39 
22 348.

• Znaleziono dużego psa (9-10 lipca) w Strze-
lewie. Tel. 502 85 35 73.

• Sprzedam wózek głęboki, cena 250 zł. Tel. 
604 269 104.

• Sprzedam telewizor cyfrowy Grundig 160 
Hz, 29 cali, cena 400 zł. Tel. 790 280 050.
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

                              Pl.Wolności 9 (były hotel)

                                      Tel. 695 770 724

                                       DLA CIEBIE
   Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto

               Wstępna decyzja w 1 min. 

   Wysokie kwoty- minimum formalności

              PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!

375

12,000
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 29

Rozwiązania krzyżówki nr 28 – GWIAZDY NA SCENIE – nadesłali:
Agnieszka Pluta – Błotno, Teresa Młynarska – Słajsino, Józef Dobrowolski – Dąbrowa, Andżelika 

Nizio – Osowo, Bogumiła Urtnowska – Kulice, Eliza Zawadzka – Orzechowo,  Beata Lewandowska 
– Sieciechowo, Elzbieta Lewandowska – Strzelewo, Michał Furmańczyk – Strzelewo oraz z Nowogardu: 
Ryszard Gutowski, Andrzej Włodek, Władysława Kubisz, Bogumiła Czupryńska, Maryla Piątek (także 
27), Szczepan Falaciński, Franciszek Palenica, Stanisława Pokorska, Krystyna Zawadzka, Jerzy Siedlecki, 
Alicja Wypych, Józef Górzyński, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Janina Grudzińska.

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Janina Grudzińska,
- Andrzej Włodek,
- Jerzy Siedlecki.

Gratulujemy!  

POCIESZENIE DLA 
ODZNACZONEGO JUBILATA
Nie smuć się, gdy Laur więdnie,
Artystyczna duszo!
Może działa moczopędnie, 
Gdy go już wysuszą?

FESTIWAL I MUZY
Festiwal Międzynarodowy – 
Brzmi to dumnie,
Ale osądźmy sami,
Czy to chałtura czy „Lato z Muzami”!
Gwiazdy Festiwalu niestety
To do siebie mają, 
że błysną na krótko
I zaraz znikają.
Muz jak na lekarstwo, 
Błyśnie jedna gwiazdka
I z wielkiej kultury
Pozostaje namiastka.
Co możemy zawdzięczać „Latu”?
Za rok wrócimy znowuż do tematu.
Komentarz by można
Rozwinąć wyraźniej,
Lecz się obawiam,
Że tych od kultury rozdrażnię.

O USŁUGACH
Oto charakter 
niejednej usługi, 
Krótkotrwały efekt
Lecz rachunek długi.

WIELKI  KŁOPOT
Jakże się kłopoczę
I męczę daremnie,
By uczynić wielkim,
To co małe we mnie.

MENU
Ten, kto umie zjadać z rączki
Nie je kaszy, tylko pączki.
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 14.07.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik wię-
zienny

3. Robotnik budowlany
4. Kierowca „C”-magazynier
5.  Murarz, pomoc murarza, zbro-

jarz
6.  Monter stolarki PCV  + prawo 

jazdy
7.  Elektryk
8.  Blacharz-lakiernik
9.   Pilarz
10.  szwaczka
11.  ślusarz – pracownik produkcji
12.  Sprzedawca
13. Sprzedawca – optometrysta 
14. Ślusarz – mechanik 

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice), 

(Goleniów) 
2. Pracownik działu księgowości 

(Łozienica)
3.  Operator wózka widłowego  

(Łozienica)

GIEŁDA PRACY 17.07.2008R. 
GODZINA 9 – 15 POK. NR 9
WSZYSTKIE ZAWODY HAN-
DLOWE
                                                   
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 infor-
mować powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzibę 
pracodawcy o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego. Informu-
jąc o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygoto-
wania zawodowego, pracodawcy 
nie mogą formułować wymagań 
dyskryminujących kandydatów 
ze względu na płeć, wiek, niepeł-
nosprawność, 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 powie-
rzeniem jej innej pracy zarob-
kowej jest obowiązany uzyskać 
od niej pisemne oświadczenie o 
pozostaniu lub nie pozostaniu w 
rejestrze bezrobotnych  poszuku-
jących 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, właś-
ciwy powiatowy urząd pracy o za-
trudnieniu osoby zarejestrowanej 
jako bezrobotna lub o powierze-
niu jej innej pracy zarobkowej
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Pomorzanin rozpoczął 
przygotowania do sezonu

Nowogardzki Pomorzanin rozpoczął przygotowania do zbliżającego się 
sezonu. Pierwszy trening odbył się w poniedziałek.

Festyn WKS w Ostrzycy

Najazd monster trucków

Jak powiedział nam trener Zbigniew 
Gumienny w pierwszych zajęciach 
uczestniczyło czternastu zawodni-
ków. Jak na razie wszystkie zajęcia 
odbywają się w Nowogardzie, ale 
wkrótce rozpoczną się rozjazdy. 
Już w najbliższą sobotę nasi piłka-
rze wyjeżdzają do Łobza gdzie po-
grają z miejscowym Światowidem 
i Iną Ińsko. Nie będą to regularne 
mecze, ale sparingowy trójmecz. Z 
tymi dwoma zespołami Pomorzanin 
spotka się w trakcie sezonu. Następ-
nego dnia pierwszy zespół Pomorza-
nin pojedzie do Dobrzan by zagrać z 
tamtejszą Zorzą. To jednak dopiero 
początek podróży. W poniedziałek 
21 lipce rozpocznie się regularny 
obóz przygotowawczy. Zawodnicy 
Pomorzanina pojadą do leżącego 
nieopodal Stepnicy Czarnocina. 
Większość piłkarzy zostanie tam za-
kwaterowanych, a jedynie ci, którym 
nie udało się załatwić urlopu będą 
dojeżdżali popołudniami na zajęcia. 
W tym czasi zagrają trzy spotkania 
sparingowe. W środę 23 lipca zagra-
ją mecz ze swym stałym partnerem 
w okresie przygotowawczym czyli z 
Masovią Maszewo. Trzy dni później, 
w sobotę zagrają ze znacznie bar-
dziej wymagającym rywalem czyli 
Iną Goleniów. Planowany jest jesz-
cze mecz z juniorami Salosu Szcze-
cin, którzy również w Czarnocinie 
przygotowywać się będą do sezo-
nu. Termin tego spotkania nie jest 
jeszcze znany, zostanie ustalony na 
miejscu. 
Obóz potrwa dziesięć dni. Pikarze 

wrócą do Nowogardu 31 lipca. Ty-
dzień później, 6 sierpnia w Piaskach 
zagrają z Vinetą Wolin. Pierwszy i 
jedyny sparing na swoim boisku Po-
morzanin zagra w sobotę 9 sierpnia 
ze Spartą Gryfice. Tydzień później 
rozpoczyna się sezon. W pierwszej 
kolejce Pomorzanin zagra na wyjeź-
dzie z Mewą Resko.
Zbigniew Gumienny zapowiada 
walkę o awans. Spadkowiczowi ni-
gdy nie przychodzi to latwo. Jednak 
trzeba przyznać, że okres przygoto-
wawczy zapowiada się imponująco. 
Obozu przygotowawczego naszej 
drużyny nie pamiętają chyba najstar-
si zawodnicy, może więc przyniesie 
to efekty. Trzeba być optymistą. Te-
raz, przed pierwszymi spotkaniami, 
jeszcze można. 

Andrzej Garguliński

Z nimi Pomorzanin będzie walczył 
o awans:
1.  Pogoń II Szczecin
2.  Dąbrovia Stara Dąbrowa
3.  Ina Ińsko
4.  Korona Stuchowo
5.  KP Chemik II Police
6.  Masovia Maszewo
7.  Mewa Resko
8.  Promień Mosty
9.  Światowid Łobez
10.  Wicher Brojce
11.  Vielgovia Szczecin-Wielgowo
12.  Fagus Kołbacz
13.  Pomorzanin Nowogard
14.  Radowia Radowo Małe
16.  Ehrle Polska  
 Dobra Szczecińska

W ostatni weekend WKS gościł w 
Ostrzycy gdzie odbył się kolejny z 
letniego cyklu festyn rekreacyjno-
sportowy.

Tradycyjnie już sportowa część 
imprezy stanowiły przede wszyst-
kim turnieje piłkarskie i siatkar-
skie. Wśród futbolistów zwyciężyli 
gospodarze przez WKS Osowo 
i WKS Sikorki. WKS Ostrzyca 
zgarnął również wszystkie nagrody 
indywidualne. Królem strzelców 
turnieju został grający w ich barwach 
Mariusz Stachowiak a najlepszym 
bramkarzem turnieju został Łukasz 
Pędziwiatr. 

Bardzo zacięty przebieg miał tur-
niej piłki siatkowej, który momenta-
mi stał na bardzo wysokim poziomie. 
Tutaj równiez faworyci nie zawiedli 
i zajęli trzy pierwsze miejsca. Zwy-
ciężył WKS Czermnica przed WKS 
Żabowo i WKS Sikorki. Najlepszym 
siatkarzem turnieju uznany został 
Arkadiusz Skoczeń reprezentujący 
zwyciężców rywalizacji.

W trakcie trwania imprezy dzici  

mogły bawić się na zjeżdżalni oraz 
za darmo skakać na dmuchanym 
zamku. Zadbał o to Daniel Kubski, 
który również przygotował nagrody 
dla najlepszych ekip oraz zabezpie-
czył nagłośnienie. Około godziny 
13.00 rozpoczęły się gry i zabawy 
oraz konkursy sprawnościowe dla 
najmłodszych nagradzane upo-
minkami przygotowanymi przez 
organizatorów czyli WKS Ostrzyca, 
Radę Sołecką i Koło Gospodyń 
Wiejskich. Pragną oni podziękować 
wszystkim sponsorom imprezy czyli 
E. Szablewskiej, A. Gadzalińskiemu 
,A. Kanii, J. Furmańczykowi, M. Ko-
walczykowi, H. Brockiemu, Firmie 
Nowo-Glas, STW Nowogard, SKR 
Nowogard.

Kolejna impreza organizowana 
przy udziale WKS odbedzie sie już 
w najbliższą niedzielę 20 lipca w 
Jarchlinie. Poczatek festynu o godzi-
nie 10.00. Organizatorzy zapraszają 
wszystkich kibiców oraz chętne 
zespoły na tę i kolejne edycje cyklu 
letnich festynów.

ag

We wtorek nowogardzki Stadion 
Miejski stał się areną, na której 
możliwości swoje i swoich maszyn 
pokazywali kierowcy i kaskaderzy.

Nowogardzianie najwyraźniej lubią 
warkot silników. Dwa dni po odby-
wających się na torze na „Smoczaku” 
zawodach motocrossowych, na które 

przybyły tłumy, równie dużą frekwencję miała rewia z udzałem monster tru-
cków. Stadion Miejski wypełnił się niemal w komplecie, a samochody parkowały 
już kilkaset metrów od miejsca pokazu. Ci, którzy przybyli chyba nie żałowali. 
Mogli obejrzeć pokaz umiejętności kaskaderów i kierowców, którzy m.in. jeż-
dzili na dwóch kołach i na taką przejażdżkę zaprosili kobiety z widowni. Nie 
obyło się bez demolki samochodów, z których po przejechaniu monster trucków 
niewiele zostało.                                                                                                         ag
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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•
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KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

AUTO – SZYBY 
R&U

Wymiana 
i przyciemnianie szyb

Tel. 886 750 512 - Goleniów



GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Wtorek     
22 lipca 2008 r.        
Nr =56 (1693) 
nakład 2500
Rok XVI  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

R E D A K C J A 
e-mail: dziennik@domjudy.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

REKLAMA

Dziękujemy! 

Do zobaczenia za rok!
czytaj na s. 3

REKLAMA

BIAŁY PUNKT GSM
Targowisko Miejskie 

w Nowogardzie

SKUP – SPRZEDAŻ 
TELEFONÓW NOWYCH 

I UŻYWANYCH
serwis • naprawa • simlock  
• polskie menu • akcesoria  

• baterie • smycze • pokrowce  
• etui • obudowy  

• karty startowe • zasilające  
• karty pamięci

foto ps



2 Nr 56 (1693)

ktoś kogoś zastrasza można przyjść 
na posterunek i o tym powiedzieć 
ponieważ policja zachowuje wszel-
ką dyskrecję, do której jest zresztą 
zobowiązana. W małym miasteczku 
gdzie mieszkam trudno jest zgłosić 
cokolwiek ze względu na małą spo-
łeczność i panujące w niej powią-
zania, tutaj natomiast jest pod tym 
względem większa swoboda.

Pani Agata 
Przybyłek
Nie za bardzo. 

Na przykład 
kiedy było Lato 
z Muzami nie 
zauważyłam, 
żeby policja patrolowała imprezę. 
Miałam też raz taką sytuację. Pew-

nego dnia zauważyłam, ze w samo-
chodzie moich znajomych siedzą 
nieznani mężczyźni. Zadzwoniłam 
na policję. Po pewnym czasie przy-
był na miejsce radiowóz. Niestety, 
policjanci postali na miejscu zale-
dwie kilka chwil i nie zadawszy żad-
nych pytań tym nieznanym mi oso-
bom odjechali.

Pan Arkadiusz 
Augustyniak
Ogólnie oce-

niam dobrze 
naszą policję. 
Widzę, że są 
skuteczni w ła-

paniu złodziei, piratów drogowych 
itd.

ps

Kronika policyjna 

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy o odejściu do Pana 

w wieku 79 lat 
ś   p. 

Jana Martyniuka
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w kaplicy 

na Cmentarzu w Nowogardzie
 w dniu 25 lipca 2008 r. o godz. 14.00.

Pogrążonaw smutku Rodzina

ZAWIADOMIENIE

Listy czytelników

Uważajcie przy zakupach  
w marketach

Specyfika zakupów w dużych marketach a zwłaszcza tempo 
kasowania powoduje, że ewentualne pomyłki naliczanej kwoty 
za zakupy trudno niekiedy zweryfikować bezpośrednio przy kasie. 
Przekonała się o tym nasza Czytelniczka, której zawyżono kilka dni 
temu rachunek w „Lidlu” na ponad 80 zł. Co prawda Czytelniczce 
udało się zweryfikować rachunek i odzyskać pieniądze, ale na jej 
prośbę ostrzegamy wszystkich kupujących, aby mimo pośpiechu 
jaki panuje w ogonku kasowym, sprawdzać naliczane kwoty. W 
omawianym przypadku okazało się bowiem, że cena produktu 
który został nabyty z wielokrotną ilością była wprowadzona nie-
prawidłowo i zawyżona ponad dwukrotnie. Na dodatek nikogo z 
obsługi „Lidla” nie było stać na słowo przepraszam.

Red.

Sonda uliczna
W związku z przypadającym na 18 lipca święta policji postanowiłem 
zapytać przechodniów jak oceniają naszą nowogardzką policję.

Pan Henryk 
Kościuczuk
Mam dobre 

zdanie na te-
mat policji, 
uważam, że 
pracują do-

brze. Nasz policja działa dziś pręż-
niej co skutkuje choćby mniejszą 
liczbą rozrób na ulicach. 

Pani Krysty-
na
Naszą poli-

cję oceniam 
nieźle. Widzę, 
że czasem pa-
trolują miasto 
i starają się 
ogólnie trzymać rękę na pulsie.

Pan Adam 
Sidłowski z 
w nu c z k i em 
Marcelem
Moim zda-

niem nasza 
policja nie jest 

najgorsza, podobnie zresztą jak w 
całej Polsce. Na pewno w 90% wy-
pełnia swoje zadanie tak więc oce-
niam ją dobrze.

Pan Włady-
sław Złomek
Uważam, że 

policja w No-
wogardzie jest 
skuteczna. Na 
przykład jeżeli 

Poniedziałek
W trakcie kontroli drogowej na 

krzyżówce miejscowości Kościuszki 
i Olchowo (trasa nr 6) policja ujęła 
nietrzeźwego kierowcę Fiata Marea 
Wiesława G., który spowodował ko-
lizję drogową. Zatrzymany miał 3,36 
promila alkoholu we krwi.

Wtorek
Nad ranem ok. godz. 1:30, przy ul. 

Armii Krajowej policjanci ujęli Mar-
cina S. prowadzącego pojazd marki 
Mitsubishi, zatrzymany miał 0,63 
promila alkoholu we krwi. Jak się 
okazało nie posiadał prawa jazdy, 
ponadto tablice rejestracyjne samo-
chodu, którym kierował należały do 
innego pojazdu. Policja prowadzi 
postępowanie w tej sprawie.

Środa
Zgłoszono kradzież urządzenia 

typu Paltop marki Mio o wartości 
1.000 PLN.

Czwartek
O godz. 1:40 policja patrolując uli-

ce Poniatowskiego i Boh. Warszawy 
usłyszała alarm w sklepie Lidl. Na 
miejscu stwierdzono wyłamanie 
drzwi. Jak się okazało włamacze 
zostali spłoszeni przez patrol poli-
cji gdyż nic nie zostało skradzione. 
Policja zabezpieczyła taśmy, na 
których nagrane jest zdarzenie i 
prosi ewentualnych świadków o 
kontakt.

ps

Sołectwa dostaną po 10 tys. zł  
Średnio na 10 tys. zł będzie mogło liczyć sołectwo ubiegając się o środki z 
budżetu gminy – wynika z szacunków MSWiA. Wysokość tej kwoty będzie 
jednak bardzo zróżnicowana.

Zgodnie z najnowszą wersją pro-
jektu ustawy o Funduszu Sołeckim, 
który trafia pod obrady Sejmu wy-
sokość środków otrzymywanych 
przez sołectwo będzie uzależniona 
od kondycji finansowej gminy oraz 
od liczby mieszkańców sołectwa.  
Fundusz sołecki będą stanowić wy-
odrębnione w budżecie gminy środ-
ki które umożliwią sołectwom rea-
lizację inicjatyw obywatelskich ma-
jących na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców wsi, zgodnych z 
zadaniami gminy.

Średnia wartość funduszu sołeckie-
go wg województw (podaję przykła-
dowo na podstawie wyliczeń MS-
WiA):
– Podkarpackie - 15,7 tys. zł
– Śląskie - 13,9 tys. zł
– Pomorskie - 13,8 tys. zł
– Zachodniopomorskie 
    - 11,2 tys. zł
–Wielkopolskie - 11,1 tys. zł
– Mazowieckie - 8,8 tys. zł
- Podlaskie - 6,6 tys. zł

opr. LMM
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REKLAMAREKLAMA

Lato z Muzami 2008

Dziękujemy 
i do zobaczenia za rok!
Festiwal Lato z Muzami Nowogard 2008 uważam za zakończony, tymi 

słowami w piątek 18 lipca, burmistrz Kazimierz Ziemba zakończył tego-
roczny festiwal.

Emocji i wrażeń nie zabrakło rów-
nież w ostatnim dniu Lata z Muza-
mi, który rozpoczął się w godzinach 
popołudniowych uroczystym od-
słonięciem odlewów stóp artystów 
malarzy Wandy Badowskiej-Twa-
rowskiej, Stefanii Mazurkiewicz oraz 
Czesława Tumielewicza. Po czym 
zebrani przed gmachem NDK wy-
słuchali koncertu Iwony Jędruch pt. 
Barwy dźwięku. Następnie obecni 

udali się na wystawę prac powarszta-
towych i plenerowych oraz pod sce-
nę przed biblioteką gdzie bawili się 
przy dźwiękach zespołu instrumen-
talnego Ak-kamaleon oraz serbskich 
zespołów ludowych Dzierdan i Dru-
stvo Surpskich Domaćina. Przyznać 
należy, że Serbowie stworzyli niepo-
wtarzalną atmosferę nie tylko tego 

dnia ale i w trakcie trwania całego 
festiwalu.
Ciekawe widowisko zapewnili wi-

dzom również uczestnicy warszta-
tów teatralnych, którzy pod okiem 
reżysera Zbigniewa Szymczyka, 
przygotowali projekt finałowy pt. 
„Droga”. Na zakończenie publicz-
ność mogła zabawić się przy muzyce 
rockowej grupy Crazy Train. Pełen 
artystycznych wrażeń festiwal prze-

szedł tym samym do historii, o jego 
przebiegu świadczyć będą zarówno 
wspomnienia widzów i uczestników 
jak i materialne dowody twórczości, 
które pozostaną w naszym mieście. 
Do zobaczenia za rok! 
(Na zdjęciach prezentujemy niektó-

re prace powarsztatowe)
ps

Uwaga na żmije zygzakowatą

Toksyczne ukąszenia
Żmija zygzakowata (Vipera berus) jest jedynym gatunkiem węża 

jadowitego w Polsce. Długość samców dochodzi do 68 cm a samic 
do 84 cm.

Znane są trzy odmiany barwne żmij: szara, brązowa i czarna.
U osobników o zabarwieniu jasnym jest dobrze widoczny, biegnący 

od szyi wzdłuż całego grzbietu, czarny, regularny zygzak, wyraźmej-
szy u samców. U ukazów bardzo ciemnych lub czarnych jest na ogół 
niewidoczny.

Żmija zygzakowata ma szparowate, pionowo ustawione źreni-
ce oczu (co odróżnia ją od innych gatunków węży występujących 
w Polsce), Kryje się w wykrotach, wśród kamieni, pod zwalonymi 
pniami drzew, w norach gryzoni, wśród skalnych głazów. Najchętniej 
zamieszkuje wilgotne polany leśne porośnięte mchem torfowym, bo-
rówką bagienna i .bagnem. Można ja spotkać na dobrze nasłonecz-
nionych porębach leśnych, w pobliżu wód stojących i rowów. Dobrze 
pływa.

Jesień i zimę (od października do marca) przesypia ukryta pod ka-
mieniami, w norach i wykrotach, często gromadnie.

Żmija atakuje człowieka tylko wtedy, gdy czuje się zagrożona odcię-
ciem drogi ucieczki, nagłym zbliżeniem, dotykaniem kijem lub nogą.

Bezpośrednio po kontakcie z wężem należy poszukać na ciele śla-
dów ugryzienia w postaci dwu ranek kłutych (jak po ukłuciu szpilką 
w odległości do l cm od siebie (nie musi ona krwawić). Jeśli w ciągu 
10 min. w miejscu ugryzienia przez żmiję nie pojawi się zaczerwie-
nienie i obrzęk, można z dużym prawdopodobieństwem wnioskować, 
że jad nie został wpuszczony.

CZEGO NIE ROBIĆ 
• nie masować, 
• nie nacinać ranki,
• nie odsysać ustami,
• nie podawać alkoholu, 
   leków „cucących”, 
• nie podawać surowicy 
   przeciw jadowi żmij 
   bez decyzji lekarza.
OBJAWY OGÓLNE
• niepokój i lęk,
• osłabienie ogólne, znużenie, 

senność,
• mdłości, wymioty,  

bóle brzucha, biegunka,
• poty, dreszcze,
• uczucie drętwienia, 
   znieczulenia np. wokół ust,

• wzmożone pragnienie,
• obrzęk twarzy, węzłów chłon-

nych, podbiegnięcia krwawe,
• tętno słabe, niemiarowe, nie-

wyczuwalne (spadek ciśnie-
nia, wstrząs).

PIERWSZA POMOC
• powyżej miejsca ukąszenia za-

łożyć opaskę uciskową (nie za 
mocno), co 10-20 min. zwal-
niać opaskę na 1-2 min.,

• rankę odkazić np. wodą utlenioną,
• osobę pokąsaną ułożyć wygod-

nie i okryć, poszkodowany nie 
powinien wykonywać zbęd-
nych ruchów,

• podawać duże ilości płynów,
• wezwać lekarza.

Projekt finaowy warsztaów teatralnych pt. „Droga”

Zakończenie koncertu zespołu „Dzierdan” - z Serbii
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A teraz „Róbta co chceta”!
Tak niestety można skwitować 

działania naszych animatorów kul-
tury w kwestii wakacji.

Pólkolonie od razu z marszu – w 
piątek koniec roku szkolnego, w 
poniedziałek pólkolonie. Jeszcze się 
wakacje dobrze nie zaczęły, a półko-
lonie już się skończyły.

Zaraz potem warsztaty i „Lato z 
Muzami”. 19 lipca zalega błoga cisza 
w mieście. Chceta  się rozerwać to 
jedźta na wieś… Tam są imprezy 
przez całe wakacje. Nawet kon-
kurencyjne, bo to i LZS coś robi i 
WKS-y też potrafią. A zdawać by się 
mogło, że wiejskie wakacje to przede 
wszystkim praca w polu. Oni jednak 
chcą więc i potrafią! Nasi wolą na 
zasłużony urlop.

Marudzę, psioczę, narzekam, szu-
kam dziury w całym? Otóż nie! Czy-
tam i słucham co się dzieje wokół nas, 
w sąsiednich gminach i powiatach. 
Wystarczy przeczytać ogłoszenie 
Goleniowskiego Domu Kultury. Tam 
chyba nie biorą urlopów masowo 
skoro zapraszają na szereg imprez. 
Przykładowo: 

Goleniowski Dom Kultury zapra-
sza na wakacje w mieście i na wsi:
- Budujemy domki nasze
Termin :   24 - 26 lipca  2008,  
godz. 10. 00  -17.00, Ogród GDK
Uczestnicy w wieku ; 10 – 16 lat
- budowanie domków 
   z drewna  I faza
- budowanie domków 
   z drewna  II faza   
- ognisko w ogrodzie GDK
- dyskoteka 

- od 22 kino całonocne 
   sala widow. GDK 
- 26 lipca  8.00    -  10.00    pobudka i 

zakończenie akcji
Z ekologią za brat
    - 7 sierpnia 2008,   godz. 8.00 – 16.00 

-  Ogród Dendrologiczny                                                      
   Przelewice . Wyjazd autokarowy 
   5 zł od osoby.
 - 18 sierpnia 2008, 
    godz.  9.00 - 16.00
 Wycieczka rowerowa  - do Ośrodka 

Edukacji Leśnej w Kliniskach
- Zwiedzanie Ośrodka Edukacji 

Leśnej
 - ognisko  z  pieczeniem  kiełbasek
 Tworzenie ekoludków
  - 5 sierpnia 2008, godz. 11.00 

– 15.00, ogród GDK
 wyjście do lasu  
 rozwiązywanie zadań związanych  

z ekologią- gry, zabawy i podchody 
leśne, pieczenie kiełbasek w ogro-
dzie GDK

 - 12 sierpnia, godz. 12.00 – 18.00,  
hol GDK

  Tworzenie ludków z materiałów eko-
logicznych takich jak : siano, drew-
no, trawa, tkanina, wełna, sznurki, 
szyszki, kolorowe koraliki itp. 
Zajęcia taneczne Hip Hop –u
Po cztery dni w każdym tygodniu 

sierpnia dla dzieci w grupach 8 – 12 
i 8- 17 lat. Na koniec pokaz nauczo-
nych tańców.

Nie podawałem szczegółów – to 
tylko przykład. Marudzę, szukam 
dziury w całym? 

LMM

Listy Czytelników

Szanowna Redakcjo!
 Niniejszy list jest po prostu wyrażaniem naszych odczuć w związku z  trwającą 

imprezą kulturową, jaką jest Lato z Muzami. 
Otóż, nie wiem, czy można nazwać ją imprezą kulturową? Każdy, kto 

uczestniczył w owej zabawie dla mieszkańców i nie tylko, kilka lat temu, wie, 
jak wyglądała ona kiedyś, a to co się dzieje teraz jest  wręcz tragedią. Podczas 
nocnych projekcji nie zauważyłam ani jednego ochroniarza, raz, po godzinie 
pierwszej w nocy patrol policji. Jedyne to, co rzuciło się w oczy, już w pierwszych 
minutach wejścia na Plac Wolności; to straszy mężczyzna, leżący pijany przy 
ławeczkach, można nasunąć stwierdzenie iż mimo -młodej jeszcze godziny 
- mógł się tak solidnie zaprawić. A szanowna Pani Przybyłek, zbiera laury, 
pochwały, ale za co? Za pijaną młodzież najczęściej nieletnią,  o drugiej w 
nocy, przeszkadzającą prawdziwym kinomanom delektowanie się doskonałymi 
filmami. Doskonale zdaję sobie sprawę, iż konsekwencje ponoszą także opieku-
nowie, to dzieci ulicy, pochłonięci pseudo-kulturą hip -  hopową, bez sensu, bez 
znaczenia, monotematyczną, o problemach ich nie dotyczących. Dzieci, ubrane 
niczym -panny lekkich obyczajów! Dziewczynki, trzynastoletnie, w nocy, w 
kusych, krótkich mini (wręcz bardzo mini), bluzeczkach wydekoltowanych (nie 
ukazując walorów, na które jeszcze nie przyszedł czas, by urosły), idą pijane w 
kierunku dobrze znanego wszystkim Osiedla Bema. I pytam, gdzie tu kultura? 
Gdzie uczta kinomana? 

W miejscu, gdzie powinniśmy chłonąć kulturę pełną piersią, musimy chować 
się przed –latającymi butelkami, na przemian z ławkami. A wokoło morze 
bluzg- czyż nie lepiej nazwać owe miejsce i ową imprezę po prosu mordownią, 
pijalnią, i gorsze jeszcze określenia cisną się na usta. Chcąc cieszyć się filmem, 
ciszą, między jedną spadającą butelką, a ławką, czyimś krzykiem, oburzona 
czternastolatka, wygłasza swój sprzeciw, iż nie chciano jej sprzedać piwa. Na 
to, gdzieś obok, grupka przeszkadzających dzieci wygłasza swoją opinię, iż 
nie lubią takich fimów (sic-więc po co tu przychodzą?!). Podsłyszeć można, że 
niektórzy z nich, śpią w namiotach pod blokami. Więc nic w tym dziwnego, że 
o tak późnej godzinie, przychodzą na plac, po prostu by być, porobić sobie ze 
znajomymi fajne zdjęcia z wakacji, napić się piwa, zapalić papierosa, kogoś 
pobić, opluć, czy po prostu poprzeszkadzać w sposób dobitny. 

I pytanie moje brzmi: jak osoba, która pierwszy raz ma okazję uczestniczyć w 
tych nocnych projekcjach ma wyrazić swoje opinie na temat naszego miasta, i 
chwalonego, cenionego widowiska? Na okres Lata z Muzami, zaprosiłam swoich 
znajomych z Krakowa, wychwalając poziom na jakim znajduje się ten festiwal, 
widoczne niezadowolenie i zdziwienie przesiąknięte niesmakiem emanowało 
z ich wnętrz, podczas wtorkowego widowiska (Mówiąc „widowisko” mam na 
myśli projekcję filmu Sierociniec).

Festiwal uznaliśmy za zdecydowanie mniej bezpieczny od festiwalu Woodstock, 
organizowanego przez m.in. Jurka Owsiaka. Tam chociaż, są patrole, jest opieka, 
jest pomoc. I z racji odległości, nikt niepełnoletni, bez zgodny opiekunów nie 
przyjedzie na kilka dni zabawy. A tu niestety nie, na miejscu, ogólnie dostępnie.  
Z roku na rok, jest coraz gorzej. Skoro mamy taką młodzież, i takich rodziców, 
to może nie powinniśmy organizować tego widowiska. Pijani? - nie, tu warto 
użyć wulgaryzmów, w stylu „nawalony jak bela” tak się bawi Nowogard. 

Dla dobra mojego, mojej rodziny, która niestety jest skazana na życie  tutaj, 
podpisuję się jako Anonim, aczkolwiek jestem mieszkanką Nowogardu, wy-
rażającą swoją i moich znajomych dezaprobatę i niechęć do organizatorów i 
mieszkańców. 

Anonim.
Od redakcji:
Zamieszczamy tekst pochodzący od „anonima” ponieważ jest on zgodny 

z odczuciami wielu mieszkańców, którzy dają temu wyraz w sygnałach do 
redakcji.

Festiwalowe warsztaty

S T IF T U N G
F Ü R  D E U T S C H - P O L N IS C H E

 Z U S A M M E N A R B E I T
F U N D A C J A  W S P Ó Ł P R A C Y
P O L S K O - N I E M IE C K IE J

Nowogardzki Dom Kultury wraz 
z partnerem niemieckim zorgani-
zował w Nowogardzie projekt pn. 
„Polsko-Niemieckie Spotkania ze 
Sztuką Malarską i Ceramiczną  No-
wogard’2008”, na który składał się 
Polsko-Niemiecki Plener Malarski 
oraz Polsko-Niemieckie Warsztaty 
Malarskie i Ceramiczne.
Poza działaniami w swoich ulu-

bionych dziedzinach jakimi były 
malarstwo i ceramika uczestnicy 
mogli także skorzystać z innych 
form warsztatowych m.in. z tea-
tru ognia oraz ze szczudlarstwa.
W trakcie projektu uczestnicy z 

Polski i z Niemiec brali udział w 
wielu atrakcjach tj.: dyskotekach, 

rozrywkach sportowych, ognisku, 
koncertach, projekcjach filmo-
wych itd. 
Zwieńczeniem „Polsko-Nie-

mieckich Spotkań ze Sztuką 
Malarską i Ceramiczną  Nowo-
gard’2008” były wystawy: pople-
nerowa malarska, powarsztatowa 
plastyczna oraz ceramiczna, które 
zostały zaprezentowane podczas 
uroczystego zakończenia projek-
tu i Międzynarodowego Festiwalu 
„Lato z Muzami” Nowogard’2008. 
Wszystkie te ww. działania były 

możliwe dzięki częściowemu dofi-
nansowaniu z Fundacji Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej.

Inf.własna

Znaleziono….

..klucze na pl. Wolności. Do odebrania w redakcji
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Święto policji w Goleniowie

W ubiegły piątek 18 lipca w Gole-
niowie odbyły się uroczyste obcho-
dy święta policji. 

Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą świętą w kościele p.w. 
św. Katarzyny, której prze-
wodniczył J.E. biskup Ma-
rian Błażej Kruszyłowicz. 
Po dziękczynnej celebrze 
odbyła się parada żandar-
merii wojskowej oraz Aka-
demia w Domu Kultury, 
na której  nadano awanse 
w tym wielu policjantom z 
Nowogardu.
Tego dnia dla uczestni-

ków, specjalnie zorganizo-
wanego na tę okazję, festy-
nu czekało wiele atrakcji. 
Największym zaintereso-
waniem cieszył się podnoś-
nik, na którym śmiałkowie 
uniesieni na wysokość kil-
kudziesięciu metrów po-

dziwiać mogli goleniowską panora-
mę. Wielu emocji dostarczyły także 
popisy amatorskiej grupy militarnej Lista policjantów, którym nadano awanse dnia 18 lipca 2008

Goleniów Airsoft 
Squad. Najmłodsi 
uczestnicy imprezy 
z zainteresowaniem 
poznawali wnętrze 
policyjnej więźniar-
ki, która pomieścić 
może jednorazo-
wo 32 więźniów, 
jest ona jednym z 
zaledwie 7 takiego 
typu pojazdów w 
naszym kraju. Na 
uroczystości przy-
byli także członkowie bractwa rycerskiego z Maszewa, prezentując stroje 
oraz broń z epoki średniowiecza.
 W trakcie imprezy policja prowadziła również różnego rodzaju ak-

cje mające na celu m.in. uświadamianie o niebezpieczeństwach czyhających 
na drodze nietrzeźwych kierowców, w związku z czym skorzystać można 
było na z symulatora zderzeń lub okularów symulujących widoczność, z jaką 
porusza się  pijany kierowca.
Całość umiliły uczestnikom występy zespołów artystycznych m.in. serb-

skiego zespołu ludowego Dzierdan i Drustvo Srpskih Domaćina oraz nowo-
gardzko-goleniowskiej formacji rockowej Crazy Train. 

ps

- Aspirantem Sztabowym Policji:
St. asp. Lorent Leszek
St. asp. Nowak Grzegorz

- Starszym Aspirantem Policji:
Asp. Sidor Julian

- Aspirantem Policji:
Mł. asp. Małek Piotr
Mł. asp. Sawicki Romuald

- Młodszym Aspirantem Policji:
Sierż. sztab. Pawlak Przemysław
Sierż. sztab. Święcicki Marcin
Sierż. Źróbek Sebastian

- Starszym Sierżantem Policji:
Sierż. Jóźwik Tomasz
Sierż. Plaskacz Grzegorz

- Sierżantem Policji:
St. post. Furmańczyk Anna
St. post. Kubicki Błażej
St. post. Przybyłek 

        -Kowalczyk Marta
Post. Kierkowski Artur
Post. Ratajczak Michał.

Gratulujemy!

Nie zdążymy

Wymiana skrzynek pocztowych
Zgodnie z art. 37 ustawy z 12 

czerwca 2003 r. Prawo pocztowe to 
właściciel lub współwłaściciele nie-
ruchomości są obowiązani umieścić 
oddawczą skrzynkę pocztową. Mu-
szą one być umiejscowione przed 
drzwiami wejściowymi do budynku 
lub w ogólnie dostępnej części nie-
ruchomości. Natomiast w budyn-
kach wielorodzinnych, (w których 
wyodrębnione są, co najmniej 3 
lokale) przez umieszczenie w ogólnie 
dostępnej części w liczbie odpowia-
dającej liczbie samodzielnych lokali 
mieszkalnych oraz lokali o innym 
przeznaczeniu, jeżeli posiadają 
osobny adres.

24 sierpnia mija termin wymiany 
wszystkich skrzynek pocztowych 

znajdujących się w budynkach wie-
lorodzinnych i instytucjach. Termin 
wyznacza dyrektywa unijna. Celem 
wymiany jest zainstalowanie takich 
skrzynek do których mieliby dostęp 
wszyscy operatorzy zajmujący się 
dostawą korespondencji, a nie tylko 
pracownicy Poczty Polskiej, która do-
tychczas była monopolistą. Nadtytuł 
alarmuje ponieważ aktualnie wymie-
niono skrzynki tylko w 30% obiektów. 
Za zainstalowanie nowych skrzynek 
odpowiedzialny jest administrator 
danego budynku. Jerzy Furmańczyk, 
zarządca wspólnot mieszkaniowych 
poinformował nas, że … skrzynek nie 
posiada. Dlaczego? Dostawcy przy-
syłają oferty z terminem realizacji 
III i IV kwartał. Trzeba także zwołać 
zebranie i zapytać lokatorów o zgode 
na zakup, którego koszt wynosi od 
65 zł do 260 zł netto w zależności od 
pojemności skrzynki. Podobnie jest 
u innych zarządców i w SM. 

LMM   

W kinie „Orzeł”
KOCHANICE KRÓLA

prod. angielska,
dramat historyczny - 115 min
od  15 lat - 12 zł
25.07.2008 godz. 19.00
26.07.2008 godz. 19.00
27.07.2008 godz. 19.00

Na pewno niezapomniane wrażenie,

…a to już wyczyny grupy pokazowej

również członkowie bractwa rycerskiego 
dali próbkę swoich możliwości
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Z MediaExpert i AIG to się opłaca ! 

Nowogard - kupiła aparat 
– wygrała hondę
- Kupuję w MediaExpert bo jest tu miła, profesjonalna obsługa, młodzi 

doradcy, którzy potrafią zająć się Klientem – mówi pani Wanda – Ceny 
są konkurencyjne, a i usytuowanie sklepu jest idealne: w centrum miasta 
– dodaje. – Tam, aż miło się wchodzi!

Pani Wanda Kurowska, bo o Niej 
właśnie mowa, pochodzi z małej 
wioseczki pod Nowogardem – Bie-
niczki. Jest stałą Klientką MediaEx-
pert. Pracuje w Nowogardzie, stąd 
jest Jej do nas zawsze blisko. – Ku-
puję w MediaExpert bo jest tu miła, 
profesjonalna obsługa, młodzi do-
radcy, którzy potrafią zająć się Klien-
tem – mówi pani Wanda. – Ceny 
są konkurencyjne, a i usytuowanie 
sklepu jest idealne: w centrum miasta 
– dodaje. – Tam, aż miło się wchodzi! 
A raty? – Raty AIG Banku są niskie 
i korzystnie oprocentowane. I - co 
szczególnie
ważne - nie wiążą się ze zbędnymi 

formalnościami wyjaśnia. Tym ra-
zem, a dokładnie 14 IV, kupiła w 
MediaExpert na raty aparat cyfrowy, 
za niespełna 1000 zł. Wybrała raty 

AIG Banku. Opłaciło się! Zakup 
okazał się na tyle szczęśliwy, że po 
miesiącu odebrała telefon od AIG 
Banku, że oto została laureatką kon-
kursu i… wygrała nowiutką, wprost 
z salonu - Hondę City. Oczywiście, 
początkowo nie uwierzyła w tą wy-
graną, bo jak podkreśla, nigdy w ży-
ciu nic nie wygrała i nie myślała, że 
stało się to właśnie tym razem. Pri-
ma Aprilis przecież był 1 kwietnia. 
W dodatku: samochód – A gdzież 
by tam? – pomyślała. Wszystko jed-
nak okazało się „najprawdziwszą 
prawdą” i 12 czerwca we Wrocławiu 
odebrała kluczyki do wymarzonej, 
o kolorze czarnej perły „limuzyny” 
– bo tak nazwała to auto. Po odbiór 
samochodu z laureatką był mąż i 
syn. W loterii AIG Banku wzięło 
udział około 200.000 osób. Wy-

grały 4 osoby. Tym większa radość 
rodziny Kurowskich i pani Wandy, 
że to i właśnie jej się udało wygrać. 
– Jest to dla mnie wspaniały pre-
zent urodzinowy, gdyż na początku 
czerwca obchodzę urodziny – mówi 
wzruszona i podekscytowana laure-
atka. – Kiedyś myślałam, że w takich 
loteriach to nikt nie wygrywa, że to 
nieprawda – okazało się, że jest ina-
czej! - Dziękuję! Laureatka nie umia-
ła ani chwili utrzymać wygranej w 
tajemnicy, od razu pochwaliła się w 
domu, rodzinie i w pracy. Nikt nie 
dowierzał, dopóty dopóki nie zaj-

rzano na stronę www AIG Banku, 
gdzie była już oficjalna informacja 
na temat wyników loterii. Potem już 
tylko było zaproszenie, niezbędna 
dokumentacja, przyjazd do Wrocła-
wia i… szczęśliwy powrót do domu 
nowym, pięknym autem. 

Pani Wandzie gratulujemy. Prze-
konała się po raz kolejny, że kupo-
wać w MediaExpert to się po prostu 
opłaca! Zachęcamy oczywiście do 
dalszych zakupów! 

Julita Milczyńska, specjalista ds. 
public relations MediaExpert 

6-latki jednak do szkoły!
W przyszłym roku dzieci rozpo-

czną naukę rok wcześniej niż teraz, 
a pięciolatki pójdą do zerówek pro-
wadzonych w przedszkolach. 

  Zarówno rząd, 
jak i posłowie i au-
torzy obywatelskie-
go projektu ustawy 
o zmianie ustawy 
o systemie oświa-

ty, są zgodni, co do kwestii, że upo-
wszechnianie wychowania przed-
szkolnego wśród dzieci, to kluczowa 
kwestia, która jest koniecznością.  
Według pełnomocnika Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej, jeśli te-
raz pięciolatki będą uczęszczać do 
zerówek w przedszkolach, to potem 
będą przygotowane do rozpoczęcia 
nauki w szkole. Minister edukacji 
- Katarzyna Hall podziela ten po-

gląd. Jednak proces obniżania wieku 
obowiązku szkolnego ministerstwo 
planuje rozłożyć na trzy lata. Rozpo-
cznie się we wrześniu 2009 r. kiedy 
do pierwszych klas szkół podstawo-
wych będą trafiały dzieci z dwóch 
różnych roczników.                                                                                         
 Jednak w kwestiach finansowych 

nie ma już takiej jednomyślno-
ści. Projekt obywatelski zakłada, 
że koszty prowadzenia przedszkoli 
spadną na budżet państwa, odciąża-
jąc samorządy. Na takie rozwiązanie 
nie chcą się zgodzić m.in. posłowie 
PO. Obecnie projekt jest poddawa-
ny dalszym pracom w komisji. Czy 
akcja RATUJ MALUCHY w której 
braliśmy aktywny udział przyniesie 
jakieś efekty? Znowu się okazuje, że 
rząd wie lepiej! 

Lesław M. Marek

Szukają skarbów?

W okolicy fontanny widzimy spory wykop. Dokopano się do zawo-
ru, który umożliwiał dopływ wody z Sąpolnicy do jeziora. Czyżby 
demontaż?

LMM 
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PA I N T B A L L
Rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej 
walki przy użyciu MARKERÓW, urządzeń zbliżonych kształtem i 
zasadą działania do broni pneumatycznej, które za pomocą sprę-
żonego powietrza, propanu lub dwutlenku węgla wyrzucają żela-
tynowe kulki wypełnione barwnikiem spożywczym. Po trafieniu 
przeciwnika kulka rozbija się pozostawiając kolorowy ślad przez 
paintballowców zwany „splatem”.
Scenariusze gier oparte są na historycznych rozgrywkach jak np.:  
„Alamo”, „Gettysburg” lub „Obrona Częstochowy”, operacjach taktycznych - „Ochrona Prezydenta”, czy 
grach sztucznie stworzonych -  „Terminator”,  „Klasyczne Wystrzelanie”  lub „Zdobywanie Flagi”. Oczy-
wiście dużo zależy od fantazji osób grających. 
Wspaniała zabawa dla rodziny, przyjaciół czy grup znajomych chcących aktywnie i nowocześnie spę-
dzić wolny czas. To propozycja firmy „A.D.W.-RELAKS”, która oferuje leśną odmianę tej dyscypliny.
Cennik:  
50 zł za komplet, w skład którego wchodzą:
    - marker czyli karabinek
    - mundur
    - maska ochronna
    - pełny magazynek kulek /200 szt./
15 zł za każde następne 100 kulek

Nasz adres: A.D.W.- RELAKS

ALEKSANDRA WACŁAWEK

OLCHOWO 80

TEL: 0 667 830 499

0 697 769 948

Prace powarsztatowe - Lato z Muzami 2008
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                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:

- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie 

zatrudni 
nauczyciela
informatyki

tel. (091) 3921 162

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Listy Czytelników

Do redakcji „Dziennika 
Nowogardzkiego”

Spalił się żywcem człowiek, bo nie należał do patologii społecznej. Nie obronił 
się przed eksmisją, bo prawdziwa bieda jest cicha, czysta i pocerowana. Poprawił 
zaś statystykę eksmisji wykonanych. Przecież nie wyrzuca się na bruk patologii 
latami nie płacących czynszu i dla korzyści niepracujących, bo miasto chorym 
prawem zobligowane jest dać im lokal o większym komforcie, bo dotychczasowy 
lokal już zdewastowali i zaludnili. A więc jedyną zastępczą karą jest … nie wy-
konanie wyroku eksmisji. Dla miasta więc nie ma problemu, a patologia może 
spokojnie spać i lekką ręką czerpać z funduszy Gminy zasilanych również przez 
biednych podatników jakim kiedyś był tragicznie zmarły pan Kawecki.

Z wyrazami szacunku
mieszkanka Gryfina

(dane osobowe do wiadomości redakcji). 

W Wojcieszynie z LZS-em!
W niedzielę, 20 lipca rozegrano ko-

lejną Spartakiadę LZS. Tym razem w 
roli organizatorów zaprezentowali się 
działacze z Wojcieszyna. Rozegrano 
tradycyjnie turnieje piłki nożnej i 
piłki siatkowej oraz przygotowano 
wiele atrakcji dla dzieci.

W turnieju piłkarskim niegościnni 

okazali się zawodnicy z Wojcieszyna 
wygrywając przed Słajsinem, Trzech-
lem i Wołowcem. W turnieju piłki 
siatkowej  kolejność była taka sama.

Za tydzień kolejne zawody – zapra-
szamy do Karska!.                                

Inf.własna                                                                                             

Kapitanowie zwycięskich zespołów odbierają puchary
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia dwa garaże, powierzch-

nia 2 x 20 m kw, obiekt dozorowany, 
Nowogard ul. Nadtorowa 12. Tel. 
693 344 802.

• Sprzedam dom jednorodzinny o 
pow. 238 m kw na działce 6 arowej, 
podpiwniczony, z użytkowym pod-
daszem, dwupoziomowy, podwórko, 
pomieszczenie gospodarcze, piękna 
wiata na dwa samochody, wysoki 
standard i funkcjonalność, Nowo-
gard. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 3 
pokoje, 69 m kw. Tel. 501 432 382.

• Poszukuję kawalerki, 2 pokojowego 
mieszkania lub części domku do wy-
najęcia. Tel. 792 234 468.

• Kupię domek w Nowogardzie. Tel. 
781 428 883. 

•  Kupię mieszkanie ok. 40 m kw, do re-
montu. Tel. 519 862 598. 

•  Sprzedam działkę budowlaną 1500 m 
kw, w Nowogardzie. Tel. 693 02 11 02. 

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 091 81 81 802.

• Sprzedam działkę na wsi 30 arów 16 zł/ 
m kw. Tel. 697 158 327.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
48,97 m kw, I piętro, centrum miasta. 
Tel. 600 460 769.

• Dobra – sprzedam mieszkanie + garaż 
+ lokal użytkowy, własnościowe, księ-
ga wieczysta. Tel. 0507 686 946.

• Pokój do wynajęcia z pełnym dostę-
pem do kuchni, łazienki oraz toalety. 
Tel. 601 724 492.

• Zamienię dwa mieszkania (3 pokojo-
we i 2 pokojowe) własnościowe z włas-
nym c.o. na domek wolnostojący. Tel. 
601 724 492.

• Kupię dom (ok. 120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, II pię-
tro, czynsz ok. 100 zł, własne co. Tel. 
691 655 420.

• Sprzedam garaż os. Gryfitów. Tel. 608 
63 23 25.

• Wynajmę 1 osobie pokój z dostępem 
do kuchni i łazienki (osobie niepalącej, 
która pracuje). Tel. 603 601 758.

• Szukam do wynajęcia 2 kawalerek 
lub mieszkania dwupokojowego. Tel. 
509 389 624, 509 389 669.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 78 
m kw os. Radosław. 665 938 793.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 bie-
gów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowa-
ny, książka serwisowa, zadbany, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód 
i tył, wymieniony kompletny rozrząd, 
olej, filtry (kabinowy, oleju powietrza), 
płyn hamulcowy i chłodniczy, przegląd 
klimatyzacji, alufelgi 16” + nowe opo-

ny letnie,. Cena 49 800 zł do uzgodnie-
nia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, 
składak 1997. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam motocykl Honda Rebel 
(choper), poj. 125 ccm, rok prod. 
1996, przebieg 26000 km, czerwony, 
palony na starter, 2 torby skórzane, 
stan bardzo dobry, cena 4000 zł. Tel. 
607 242 186.

• Sprzedam Polonez Trak, 1997 
r., benzyna+gaz, 5 osobowy. Tel. 
604 551 658.

• Sprzedam Alfa Romeo 146, 1,6, benzy-
na, 1995 r., I rejestracja 1996, w kraju 
od listopada 2006, dobrze wyposażo-
na, 185 tys. km. Tel. 721 517 904.

• Sprzedam VW Polo 1994 r., garażowa-
ny, stan dobry, cena 4000 zł. Tel. 091 39 
21 988, 503 84 84 35.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 r., stan 
dobry. Tel. 607 54 55 42

ROLNICTWO  .
• Sprzedam kombajn zbożowy „DRO-

NINBORG 7000”, 1990 r., heder 
– 4,5 m, hydrostat, sieczkarnia. Mało 
eksploatowany, jak nowy, gotowy 
do pracy. Cena 65 000,00 zł. Tel. 
504 124 829. 

• Ciągnik rolniczy Zetor 16 145, 1989 r., 
moc 150 koni, czerwony, stan bardzo 
dobry. Tel. 509 930 161, Łosośnica.

• Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, 
Redło. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam kabinę dużą rurową do 
C-360, cena do uzgodnienia. Tel. 
693 989 760.

• Sprzedam glebogryzarkę „Kruk”, 
pług jednoskibowy – łąkowy. Tel. 
691 115 822.

• Sprzedam ciągnik rolniczy Forschmit 
323. Tel. 608 356 697.

• Sprzedam dmuchawę do zboża, mało 
używaną. 606 26 18 50, 602 267 382.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Wykonam roboty mini koparką: wy-
kop pod fundamenty, kable, itp. Tanio, 
fachowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Chcesz szybko otrzymać tani kre-
dyt gotówkowy i darmową kartę 
kredytową, wystarczy jeden telefon: 
662 034 687, a doradca finansowy z 
Banku Zachodniego WBK skontaktuje 
się z Tobą.

• Przecieranie drzewa trakiem taśmo-
wym, sprzedaż łat, kontrłat, desek, 
więźby dachowej, usługi minikopar-
ką, wykopy, kanaliza, kable, itd. Tel. 
517 219 627, 091 391 86 89.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.
• DUR-DACH – pokrycia i remonty 

dachów. Tel. 691 621 141.
• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 

01 39 95.
•  Inżynier oferuje fachowo usługi w 

zakresie: hydrauliki, zakładanie wo-
domierzy, wideofilmowanie, usługi 
glebogryzarką i zakładanie trawników, 
wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, montaż pa-
neli podłogowych, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, tynkowanie, mon-
taż okien i drzwi, parapety, ogrodze-
nia, itp. Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Sewe-
ryn Durlej. Tel. 607 921 703. Wszel-
kiego rodzaju remonty, malowanie 
dekoracyjne pokoi. Solidnie, dokład-
nie tanio!

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Język niemiecki – nauczanie indywi-

dualne z zastosowaniem technik suge-
stopedii, tłumaczenia ustne i pisemne 
– od września. Tel. 503 84 84 35.

• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Przyjmę zlecenie stałe lub czasowe sa-

mochodem VW T 5 – 9 osób lub towar 
– przewóz. Tel. 608 356 697.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• Szpachlowanie, malowanie, pane-
le podłogowe, podwieszane sufi-
ty, ścianki, wymiana instalacji. Tel. 
519 861 186.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodarczej. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 
0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•  Zatrudnię na bardzo korzystnych wa-
runkach panie w charakterze sprzą-
taczki oraz murarzy, stolarzy – praca 
za granicą. Tel. 609 274 120, po godz. 
20.00 -  091 39 21 522. 

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 
601 73 38 92

• Zatrudnię panią do sklepu spożywcze-
go na os. Bema. Tel. 600 00 94 93.

• Student szuka pracy, pomocnik bu-
dowlany i inne, prawo jazdy kat. B. Tel. 
0696 359 996.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, 

Słudwia k./Płot. ALLEGRO - pralki_
lodówki.

• Sprzedam urządzenie wielofunkcyj-
ne (fax, drukarka, skaner) Lexmark 
x5470, na gwarancji, cena do uzgod-
nienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM 
FINE PIX S6500, na gwarancji, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwaran-
cji, cena do uzgodnienia. Tel. 0605 
522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ (USZKODZONY MODUŁ). 
TEL:0605 522 340, 091 39 22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z myszką 
bezprzewodową (kolor czarny), firmy 
NGS z wyświetlaczem, cena 180 zł, tel: 
0605 522 340, nowa na gwarancji, nie-
używana.

• Poszukuję miejsca przy głównych dro-
gach w celu umieszczenia tablic re-
klamowych z własną konstrukcją. Tel. 
0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwarium 
w kolorze czarnym 81x33x64 cm plus 
drobne wyposażenie: filtr, grzałkę, ko-
rzenie ozdobne. Cena 500 zł. Telefon 
– 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do dru-
karki Lexmark (nowy) cena 60 zł, tel 
0605 522 340.

• Sprzedam książki do 1 klasy II LO 
profil informatyczno – matematyczny. 
501 141 655. 

• Przyjmę każdą ilość ziemi, gru-
zu itp. Kontakt tel. 503 174 715 lub 
691 697 969.

• Sprzedam Traka taśmowego tel. 
785 158 728. 

•  Nowogard, sprzedam grobowiec tel. 
091 39 26 890. 

•  Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 
zł. Tel. 783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja 
I - ul. Bankowa 8B (w sklepie z art. 
gosp. domowego); Elegancja II – ul. 
Warszawska 2 (przy przystanku na 
żądanie). Zapraszamy w godz. od 
9.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 
14.00. 

• York z rodowodem szuka suczki. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam tanio wózek głęboki ze spa-
cerówką, łóżeczko z materacykiem. 
091 39 22 348.

• Znaleziono dużego psa (9-10 lipca) w 
Strzelewie. Tel. 502 85 35 73.

• Sprzedam wózek głęboki, cena 250 zł. 
Tel. 604 269 104.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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
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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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 21.07.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Robotnik budowlany
4. Kierowca „C”-magazynier
5.  Murarz, pomoc murarza, zbrojarz
6.  Monter stolarki PCV  + prawo jazdy
7.  Elektryk
8.  Blacharz-lakiernik
9.   Pilarz
10.  szwaczka
11.  ślusarz – pracownik produkcji
12.  Sprzedawca
13. Sprzedawca – optometrysta 
14. Ślusarz – mechanik 
15.  Pracownik zieleni 
16.  Konserwator terenów zieleni z pra-

wem jazdy kat. B
17.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
18.  Obsługa sprzętu fitness
19.  Księgowa
20.  Nauczyciel informatyki
21.  Pracownik utrzymania  czystości 

 OFERTY PRACY Z REJONU 
1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice), (Gole-

niów) 
2. Operator wózka widłowego  

(Łozienica)
3.  Pomocnik mechanika sam. Osobo-

wych (Goleniów)
                                            
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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe 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 zawodowe-
go, pracodawcy nie mogą formuło-
wać 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 związ-
kową.”
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 pra-
cy, a osoba podejmująca pracę jest 
obowiązana złożyć takie oświad-
czenie.” 
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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Pierwsze sparingi Pomorzanina
Tydzień po rozpoczęciu przygotowań do nowego sezonu piłkarze Pomo-

rzanina rozegrali pierwsze spotkania sparingowe, choć nazywanie tego 
meczami jest nieco na wyrost.

Olimpia poznała rywali
Olimpia Nowogard jest już członkiem struktur Zachodniopomorskiego 

Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z zapowiedziami w tym sezonie wystartuje 
w rozgrywkach klasy B. 

Pomorzanin został zaproszony do 
Łobza gdzie w ramach organizo-
wanych tam dni tego miasta miał 
zagrać „trójmecz” ze swoimi przy-
szłymi rywalami w rozgrywkach 
klasy okręgowej czyli Światowidem 
Łobez i Iną Ińsko. Ów tajemniczy 
„trójmecz” to nic innego jak granie z 
każdym z rywali po 45 minut.
W pierwszej odsłonie miniturnieju 

Pomorzanin zmierzył się z gospoda-
rzami. Spotkanie rozstrzygnęło się w 
27. minucie meczu, kiedy Piotrow-
ski w środku pola otrzymał dobre 
podanie, przebiegł z piłką kilkana-
ście metrów i będąc tuż przed polem 
karnym zdecydował się na uderze-
nie. Jego decyzja okazała się słuszna, 
bo piłka znalazła się w bramce i Po-
morzanin objął prowadzenie. Starcie 
z Światowidem zakończyło się wyni-
kiem 1:0 i był to rezultat zasłużony, 
bo stroną przeważającą był właśnie 
nasz zespół. 
Tuż po końcowym gwizdku na Po-

morzanina czekał zupełnie świeży 
zespół Iny Ińsko. Ta świeżość dała o 
sobie znać już na początku tego mi-
nimeczu. Nowogardzki zespół ata-
kował, ale pozwolił się wypunktować 
rywalowi, który skutecznie kontr-
atakował. Podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego w ciągu siedmiu minut 
stracili aż trzy bramki. Honorowe 
trafienie w 15. minucie zaliczył do-
brze prezentujący się Iwaniuk. Było 
to jednak małe pociesznie, bo w 
dalszych dwóch kwadransach Ina, w 
składzie której znaleźli się doświad-
czeni szczecińscy zawodnicy, zdo-
była kolejne cztery bramki i mecz 
zakończył się porażką 7:1. Zmęcze-
ni zawodnicy drużyny z Ińska w 
kolejnej odsłonie miniturnieju nie 
byli we stanie pokonać Światowida, 
mecz ten zakończył się remisem 2:2. 
Dzięki temu Pomorzanin skończył 
turniej na drugim miejscu. Wygrała 
Ina Ińsko, a gospodarze okazali się 

niezwykle gościnni zajmując trzecie, 
ostatnie miejsce.
„W czasie tych meczów próbowali-

śmy grać zarówno jednym napastni-
kiem jak i dwoma. W trakcie sezony 
ustawienie będziemy dostosowywać 
do potrzeb, ale bardziej prawdopo-
dobne jest ustawienie z dwoma na-
pastnikami. Pierwszy tydzień trenin-
gów był udany. Na zajęciach zjawiało 
się po dziewiętnastu zawodników, 
więc jest z kogo wybierać. Z tymi za-
wodnikami oraz z graczami którzy 
jeszcze dołączą do składu będziemy 
mogli powalczyć. Grupę klasy okręgo-
wej mamy ciężką, na pewno znacznie 
mocniejszą od grupy drugiej, prze-
cież będziemy grać z drugimi zespo-
łami Pogoni i Floty Świnoujście, ale 
nie poddajemy się. Po zakończonym 
spadkiem sezonie zapowiedziałem 
walkę o szybki powrót i zdania nie 
zmieniam. W tym sezonie będziemy 
walczyć o awans.” - powiedział po 
turnieju w Łobzie trener Pomorza-
nina Zbigniew Gumienny.
W wyjściowej jedenastce Pomo-

rzanina w spotkaniu  ze Światowi-
dem Łobez znaleźli się: Baranowski, 
Tomporowski, M. Miklas, Soska, 
Nieradka, Cyran, Ł. Marszałek, Do-
browolski, laszkiewicz, Nosek. Póź-
niej na zmiany wchodzili m.in. D. 
Gruszczyński, Gronowski, Iwaniuk, 
Gołdyn i Skrzecz. 
W niedzielę Pomorzanin miał za-

grać sparing w Dobrzanach z miej-
scową Zorzą, jednak ze względu na 
nieporozumienie co do terminu 
spotkania mecz został odwołany. 
Wczoraj zawodnicy Pomorzani-
na rozpoczęli w Czarnocinie obóz 
przygotowawczy. Potrwa on dziesięć 
dni. W tym czasie nasz zespół zagra 
trzy sparingo: 23 lipca z Masovią 
Maszewo, 26 lipca z Iną Goleniów i 
w nieznanym jeszcze terminie z ju-
niorami Salosu Szczecin.

Andrzej Garguliński

Nowogardzki zespół poznał już 
swoich rywali w walce o awans do 
A-klasy. Olimpia będzie grała w 
grupie IV klasy B, gdzie mierzyć się 
będzie ze Zrywem Kretlewo, Koma-
rexem Komarowo, Pomorzaninem 
Przybiernów, Zielonymi Wyszobór, 
Strzelcami Pucice, OKS Goleniów, 
Orłami  Kliniska i Kastą Szczecin-
Majowe. Debiut w oficjalnych roz-
grywkach ZZPN nastąpi 30 sierpnia. 
Tego dnia Olimpia zmierzy się u sie-
bie z Komarexem Komarowo.
Olimpia przygotowanie do sezonu 

2008/2009 rozpocznie 1 sierpnia tre-
ningiem na boisku w Wierzbięcinie. 
Jak do tej pory działaczom udało się 
zorganizować trzy spotkania sparin-
gowe. 9 sierpnia w Dębicach nowo-
gardzki zespół zagra z tamtejszym 
Dębem. Tydzień później, 16 sierp-
nia role się odwrócą i to Olimpia bę-
dzie gospodarzem kolejnego meczu 

kontrolnego i będzie gościć u siebie 
Dęba. Pewny jest również sparing z 
Falą Międzyzdroje, ktróy planowany 
jest na 27 sierpnia na obiekcie rywa-
la. Działacze próbują zorganizować 
kolejne spotkania kontrolne, więc 
ta lista sparingów może jeszcze ulec 
zmianie.
LKS Olimpia Nowogard jest już 

zgłoszony do Zachodniopomor-
skiego Związku Piłki Nożnej, jest 
już przydzielona do jednej z grup 
piłkarskiej B-klasy, której termio-
naż rozgrywek jest już znana, ale nie 
jest jeszcze znana kadra, która grać 
będzie w jej barwach. Jak mówia 
działacze jej trzon jest już znany, ale 
więcej będzie można powiedzieć po 
pierwszym treningu, który odbędzie 
się 1 sierpnia o godzinie 18.00 w 
Wierzbięcinie.

Andrzej Garguliński

Janusz Zamara niepokonany!

Udane zawody 
o Puchar Burmistrza

W sobotę, 19 lipca wędkarze z 
Miejsko-Gminnego Koła PZW wy-
znaczyli sobie spotkanie o godzinie 
15-tej, by powalczyć  o Puchar Bur-
mistrza. Do zawodów spławikowych 
stanęło ostatecznie 11 zawodników. 
Pogoda straszyła deszczem, ale oka-
zała się sprzyjającą  wędkowaniu.                                                      
Po trzech godzinach zmagań do akcji 
przystąpili sędziowie z wagą i ustalili 
ostateczne wyniki.  Najwięcej ryb zło-
wił Janusz Zamara (2,04 kg) i to jemu 
burmistrz Kazimierz  Ziemba wręczył 
okazały puchar. Drugie miejsce zajął 
Kazimierz Trojanowski  (1,18 kg), a 

trzecie Bogdan Kondratowicz (1,14 
kg). Również w konkursie na naj-
większą rybę zwyciężył Janusz Zama-
ra – zapewnił mu to leszcz o wadze 
0,68 kg także nagrodzony pucharem. 
Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze 
siedem miejsc zostali  obdarowani  
nagrodami rzeczowymi w postaci 
sprzętu wędkarskiego ufundowanymi 
przez Zarząd Koła. Ryby powędrowa-
ły z powrotem do jeziora, a wędkarze 
musieli się zadowolić innym białkiem 
– kiełbaskami z rożna…  

Tekst i foto LMM                    
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 P O M O C 
P R A W N A
KANCELARIA

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

C M

375

12,000

REKLAMA

Informujemy, że   

24 lipca 2008 r.
czwartek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

ROBOTY 
ZIEMNE – WYKOPY

USŁUGI SPRZĘTOWE
koparko – ładowarka „CAT”

- koparka „CAT”
Tel. 510 034 206

Odszedł by pozostać

Pożegnanie Janusza Kaweckiego
W sobotę 

19 lipca o go-
dzinie 10.00 
w cmentarnej 
kaplicy zebra-
ła się najbliż-
sza rodzina 
i  b a r d z o 
liczna grupa 
przy jaciół , 

by podczas mszy świętej modlić się 
i oddać ostatni hołd  Januszowi  
Kaweckiemu, który w tragicznych 
okolicznościach pożegnał się z tym 
światem dokonując heroicznego aktu 
samospalenia.

Urodził się w Kudowie Zdroju i tam 
spędził młodzieńcze lata uczęszcza-
jąc do szkoły podstawowej i liceum 
ogólnokształcącego. Gdy upomniała 
się o niego Ojczyzna trafił do Szkoły 
Podoficerskiej w Bemowie Piskim, 
a stamtąd jako kapral do Nowogar-
du. Widać pokochał to miasto, bo 
postanowił właśnie tutaj kontynuo-
wać służbę wojskową jako żołnierz 
zawodowy. Był nowogardzianinem z 
wyboru – tutaj założył rodzinę i tutaj 

przeżył najlepsze lata.  Był otwarty na 
ludzi, szukał zadowolenia w pracy 
społecznej. Związał się z ludźmi z 
Ludowych Zespołów Sportowych, 
biorąc udział w zawodach szacho-
wych, a potem organizując turnieje 
z myślą o najmłodszych. Ceniony był 
również jako brydżysta, stały bywalec 
świetlicy w siedzibie LZS. Chociaż 
nigdy nie miał osobistych ambicji 
politycznych był w bliskich kontak-
tach ze środowiskiem tworzącym 
Stowarzyszenie Pokolenia.

Jaka szkoda, że mając tylu przy-
jaciół żadnemu z nich nie po-
wiedział o swoich problemach, 
że musiał przeżywać je samot-
nie, że musiał zrobić to co zrobił!                                                                                            
Pozostanie w pamięci przyjaciół taki 
jak na fotografii opartej o urnę z pro-
chami – pogodny człowiek, z lekkim 
uśmieszkiem i zawadiackim, lekko 
kpiącym spojrzeniem .

Nie dowiemy się już nigdy co tak 
naprawdę w duszy Mu grało… 

Czytaj także s.8

Tekst Lesław M. Marek
foto Jan Korneluk
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REKLAMA

Sonda uliczna
W dzisiejszej sondzie zapytałem 
przechodniów czego brakuje, we-
dług nich, nad naszym nowogardz-
kim jeziorem.

Pan Jan
Wokół na-
szego jeziora 
brakuje prze-
de wszystkim 
p o r z ą d k u . 
To znaczy, że 

oczyszczone powinno być całe na-
brzeże, łącznie z ujęciem wody dla 
straży. Na pewno nie sprawia przy-
jemności widok śmieci zalegających 
nad dnie tuż przy brzegu jeziora.

Natalia 
Kazańska
Uważam, że 
plaża powinna 
być większa i 
czystsza. 

Michał 
Wierny
C h c i a ł b y m 
żeby napra-
wiono murek 
nad brzegiem 
jeziora, który 

jest bardzo zniszczony i oczyszczono 
jezioro z glonów.

Pan Robert 
Mielcarek
Brakuje 
tu przede 
w s z y s t k i m 
placu zabaw, 
aby młodzież 
i dzieci miały gdzie fajnie spędzić 
czas. Nad jeziorem natomiast brak 
jest żagli. Uważam, że przyjemnie 
byłoby popatrzeć jak ludzie żeglują 
sobie na jeziorze.

M a d z i a r a 
(po lewej) 
z koleżanką
Widzę, że 
wiele po-
lepszyło się 

jeżeli chodzi o nasze nowogardzkie 
jezioro, np. to, że wstęp na plażę jest 
od jakiegoś czasu bezpłatny. W tam-
tym roku kiedy trzeba było płacić nie 
było tu właściwie nikogo. Najwięk-
szym mankamentem jest jednak 
nienajlepsza jakość wody w naszym 
jeziorze – jest brudna i śmierdzi, do 
tego stopnia, że można byłoby pły-
wać z klamerką na nosie.

Patryk 
Jankowski
Moim zda-
niem powinno 
się odnowić 
i przedłużyć 
molo. Oprócz 
tego powinny być darmowe kajaki, 
darmowa ślizgawka itd. Potrzebna 
jest również większa ilość ratowni-
ków w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa plażowiczom.

Pani Krystyna i Pan Jacek z wnu-
kiem Patrykiem
Powinno być więcej sprzętu do pły-
wania, np. rowerki wodne, łódki 
itd., należałoby także zbudować spe-
cjalny mostek, na którym mniejsze 
dzieci mogłyby skakać do wody.

A d r i a n n a 
Gradzik
Z pewnością 
za mało jest 
ratowników. 
Powinna być 
również zbu-

dowana większa i lepsza ślizgawka, 
ta, która jest tu dzisiaj jest zamknięta, 
zepsuta i brakuje dolnej części. Po-
nadto trzeba zwiększyć zaopatrzenie 
w sprzęt pływacki, np. żeby można 
było wypożyczyć kajaki, łódki itd.

ps

REKLAMA

Tutaj mieszka człowiek!

Emerytowany żołnierz zawodowy 
został eksmitowany z mieszkania 
przy ul. 700-lecia 4 i na pożegnanie 
usłyszał dobrą radę: teraz proszę się 
udać do Brata Alberta.

Dobrej rady nie posłuchał i zamie-
szał w pustej (chwilowo) piwnicy.

Z nieoficjalnych źródeł wiem, że  
zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

przymierza się do kolejnej eksmisji 
– tym razem z bezprawnie zajmo-
wanej piwnicy. Podobno na prośbę 
mieszkańców, którzy obawiają się 
zaprószenia ognia w owym lokum.

Symboliczne samospalenie sumień 
nie poruszyło – piekło to inni!

LMM 

Komu kiosk, komu?

Ręka rynku jest niewidzialna – 
twierdzą ekonomiści. I mają rację!

Ale efekty jej działalności są już 
widoczne gołym okiem.

Placówki handlowe powstają i zni-
kają. Zastępowane są innymi.

Ale na gazetowe kioski zapada 
najczęściej wyrok nieodwracalny. 
Nie ma chętnych na ich prowadze-
nie. Skutecznie wypierają je punkty 
sprzedaży zlokalizowane w sklepach 
innej branży, które prasę oferują 
„przy okazji”. Dystrybutorzy prasy 
jakoś się nie przejmują – kioski stoją, 
niszczeją, psują wygląd miasta… Czy 
chociaż płacą czynsz dzierżawny za 
zajęte tereny?

LMM
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REKLAMA

ROBOTY 
ZIEMNE – WYKOPY

USŁUGI SPRZĘTOWE
koparko – ładowarka „CAT”

- koparka „CAT”
Tel. 510 034 206

Słajsino poczeka

Pierwsze umowy 
o dofinansowanie projektów
Marszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego Władysław Husej-
ko podpisał w czwartek, 
24 lipca  br. 15 umów wstępnych 
(pre-umów) z beneficjentami indy-
widualnych projektów kluczowych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego.
Niestety nie ma wśród nich projek-
tu Celowego Związku Gmin R XXI 
„Budowa Zakładu Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Słajsi-
nie”. Może w kolejnym kwartale?

Na pocieszenie dofinansowanie 
otrzymały PKP PLK na dwa pro-
jekty: „Modernizacja regionalnej 
linii kolejowej 403 Wałcz- Kalisz 
Pomorski – Ulikowo” oraz „Moder-
nizacja regionalnej linii kolejowej 
402 Szczecin – Kołobrzeg wraz z bu-
dową łącznicy do Portu Lotniczego 
Szczecin-Goleniów”.
Będziemy więc wyjeżdżali … za gra-
nicę szybciej i wygodniej. Śmieci 
póki co pozostaną na miejscu…

LMM

Pod foto – Góra odpadów rośnie w zastraszającym tempie 
– wszak trafiają tutaj z 27 gmin

Znaleziono 
klucze
Klucze do odebrania 
w redakcji

Przy ul. Słowackiego 
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Dla kogo ten festiwal?
Od dłuższego czasu przyglądam się 
zarówno funkcjonowaniu Nowo-
gardzkiego Domu Kultury jak rów-
nież imprezom organizowanym w 
ramach jego działalności, a co za tym 
idzie sensowności wydawania pub-
licznych pieniędzy. Obowiązkiem 
moim jako radnego jest monitoro-
wanie sposobu      i celowości wydat-
kowania pieniędzy, skoro ponad 700 
tys. złotych dotacji NDK otrzymuje 
z budżetu gminy.Wsłuchując się w 
głosy mieszkańców i ich opinie do-
chodzę do wniosku, że zarówno pan 
burmistrz jak i pani dyrektor NDK 
stracili orientację, komu służyć ma 
Nowogardzki Dom Kultury.
Powinienem poruszyć w tym miej-
scu szereg istotnych tematów do-
tyczących tej jednostki, lecz  skon-
centruję się na zakończonej właśnie 
kolejnej edycji festiwalu „Lato z Mu-
zami”.
Celowo pozostawiam problem 
funkcjonowania całej instytucji oraz 
zdolności menadżerskie pani dyrek-
tor bez komentarza, ponieważ tym 
zagadnieniem postanowiliśmy zająć 
się jako radni  na najbliższej, specjal-
nie w tym celu zaplanowanej komi-
sji społecznej, która odbędzie się w 
miesiącu sierpniu. 
Wracając zatem do formy samego 
festiwalu,  jest kilka spraw wartych 
uwagi, które w mojej ocenie po-
winny być wyjaśnione i zmienione. 
Kwota jaką pani dyrektor przewi-
działa zgodnie z preliminarzem 
kosztów wydać na realizację impre-
zy to prawie 184 tys. zł. Przy takiej 
sumie rodzą się wątpliwości.
Po pierwsze-pora festiwalu pokazu-
je, że nikomu nie zależy na tym, żeby 
miał on zasięg szerszy niż lokalny. 
Organizując imprezę od niedzieli 
do piątku nie możemy oczekiwać, że 
mieszkańcy chociażby województwa 
przyjadą odwiedzić nasze miasto. 
Nie uwzględniając weekendu or-
ganizatorzy obniżają istotnie rangę 
imprezy.  
Po drugie-pokaz sztucznych ogni, 
który doprowadził do „szewskiej pa-
sji” niejednego mieszkańca naszego 
miasta był szczytem bezmyślności. 
Ktoś chyba zapomniał, że w niedzie-
lę około północy większość miesz-
kańców spała, myśląc o zbliżającym 
się dniu pracy.
Po trzecie-płatne warsztaty dla mło-
dzieży. Kwota 250 zł za każdego 
warsztatowicza biorąc pod uwagę 
ofertę jest sprawą dyskusyjną. Tym 
bardziej, że pani dyrektor lekką ręką 
wydaje 8 tyś. zł. na foldery pofesti-
walowe, które trzeba później upy-

chać przypadkowym turystom oraz 
kolejne kilka/kilkanaście tyś. zł. na 
bankiety dla zaproszonych gości. Jak 
widać kolejny raz, to co najważniej-
sze, czyli młodzież schodzi na dalszy 
plan. 
Po czwarte-projekcje filmów wy-
świetlane późnym wieczorem do 
...pustych ławek. Dorośli nie mogli 
bo pracują, młodzież i dzieci nie 
powinni bo pora nieodpowiednia. 
Wnioski nasuwają się same. 
Po piąte-występy zespołów zawsze 
będą miały swoich zwolenników 
i przeciwników, ponieważ miesz-
kańcy mają różne gusta muzyczne, 
jednak słuchając występu na rozpo-
częcie z gotyckiego rocka , naprawdę 
trzeba nie liczyć się z opinią miesz-
kańców. A nie lepiej byłoby ich zapy-
tać o zdanie, jakiego rodzaju muzyki 
chcieliby posłuchać, skoro i tak za to 
płacą. 
 Po szóste-na zakończenie należałoby 
sobie zadać pytanie, jakie korzyści 
marketingowe niesie za sobą festiwal 
i dla kogo jest?  
- dla mieszkańców-jeżeli tak, to po-
winni mieć wpływ na tworzenie kon-
cepcji festiwalu - dla młodzieży-jeże-
li tak, to dlaczego muszą za to płacić                                                                                
- dla turystów-jeżeli tak, to jakie 
korzyści za sobą niesie, czy zwiększa 
się ilość turystów odwiedzających 
naszą gminę dzięki m.in. zaprasza-
niu znanych osobistości, których 
kilkugodzinny pobyt w tym roku w 
Nowogardzie kosztował prawie 10 
tyś. zł. 

Pan burmistrz Ziemba podczas wy-
stąpienia zaznaczył, że festiwal to 
jest kultura przez duże T! 
 Ja również się z tym zgadzam, bo 
z kulturą przez duże K ma to coraz 
mniej wspólnego.
Niedosyt i słów krytyki mieszkań-
ców jest wiele, dlatego drodzy miesz-
kańcy częściej powinniście wyrażać 
swoje opinie na temat dotyczących 
was spraw, wnosząc wiele cennych 
uwag w realizację następnych pro-
jektów finansowanych z budżetu 
gminy. Czy to na łamach prasy, czy 
na otwartych komisjach i sesjach 
Rady Miejskiej.   
Na zakończenie imprezy burmistrz 
zapewnił, że ten wspaniały festiwal za 
rok znowu się odbędzie. Zapomniał 
jednak, że to Rada Miejska podej-
muje decyzje w sprawie uchwalenia 
budżetu na kolejny rok, nie mówiąc 
już o opinii mieszkańców. Dlatego 
apeluję do pana panie burmistrzu, 
niech się pan opamięta, dość z kul-
turą przez duże T. Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 

Tomasz Szafran

Campus Akademicki Międzyzdroje 2008  

Dla wszystkich nowoprzyjętych 
studentów i nie tylko… 
Jak co roku pod koniec wakacji Planeta Młodych, wraz z gazetą studencką 
UZetką, Radiem Index, Stowarzyszeniem Paraarystycznej Fotografii i wielo-
ma innymi organizacjami studenckimi i samorządami z całej Polski organi-
zuje Campus Akademicki. Ta kultowa impreza nie może odbyć się bez Ciebie! 
Zaplanuj tak wakacje, by spotkać się ze studentami z całej Polski na słonecznej 
plaży w Międzyzdrojach. Niezapomniane chwile, nowe znajomości, udane im-
prezy, koncerty, kabarety, dyskoteki, kino, plaża, bieg nocny jednym słowem 
tydzień zasłużonego odpoczynku i zabawy przed rozpoczęciem nowego roku 
akademickiego. 

 Nie trzeba chyba dodawać, że 
oprócz wspaniałej przygody na 
Campusie można również każdego 
dnia wyruszać by poznawać okoli-
cę. Międzyzdroje to tętniący życiem 
największy wakacyjny kurort na Za-
chodnim Wybrzeżu! Liczne kafejki, 
puby, restauracje i inne miejsca roz-
rywki dla młodych ludzi czekają na 
Was otworem!  Pamiętajcie również 
o biegu nocnym i o strojach na pla-
żę, bowiem prognozy oparte na wie-
loletnich obserwacjach tradycyjnie 
na wrzesień zapowiadają nad Bałty-
kiem słoneczną pogodę i co najważ-
niejsze ciepłą wodę w morzu. Nie 
zastanawiaj się długo przecież wiesz, 
że na Campusie trzeba być. Szczegó-
ły zobacz na www.oboz.pl 

 Dla pierwszaka udział w Cam-
pusie to najlepsza okazja by jeszcze 
przed październikiem: 

 - poznać strukturę uczelni (do-
wiedzieć się, kto to jest rektor, dzie-
kan, prodziekan) 

- jak przygotować się do egzaminu 
i jak „oczarować” profesora

- dowiedzieć się jak otrzymać sty-
pendium socjalne, naukowe, dopła-
ty do posiłków

- z kim załatwia się przedłużenie 

sesji, dodatkowy egzamin i kto jest 
najważniejszy w dziekanacie.

 Ponadto Campus to koncerty 
muzyczne, kabareton oraz wieczor-
ne imprezy i bogaty program mery-
toryczny. 

- Warsztaty taneczne, teatralne, 
dziennikarskie, plastyczne, muzycz-
ne, filmowe, fotograficzne prowa-
dzone przez profesjonalnych wykła-
dowców, 

- Spotkania uczelniane dotyczące 
stypendiów zagranicznych, pomocy 
materialnej, organizacji studenckich, 
zapomóg, dopłat do zakwaterowania 
i wyżywienia, życia studenckiego,                                                  
- Szkolenia interpersonalne, wojsko-
we i z pierwszej pomocy, wykłady: 
jak radzić sobie ze stresem, jak prze-
trwać na studiach 

- Spotkania z ciekawymi ludźmi 
ze świata kultury, sztuki, nauki, bi-
znesu i polityki,

 - Na zakończenie obozu wydana 
będzie trakcyjnie gazeta obozowa, w 
której będzie można w skrócie po-
czytać o wszystkim, co wydarzyło 
się podczas tego tygodnia wspania-
łej zabawy 
Więcej informacji http://www.oboz.pl  

Opr.LMM

Z okazji imienin 
kochanej żonie, 
mamie i babci 
Grażynie 

Salwa 
wszystkiego co najlepsze, 

dużo zdrowia 
oraz spełnienia 

najskrytszych marzeń 
życzą 

mąż, dzieci i wnuczek

ŻYCZENIA

W kinie 

„Orzeł”
KOCHANICE KRÓLA
prod. angielska,
dramat historyczny - 115 min
od  15 lat

12 zł
25.07.2008 godz. 19.00
26.07.2008 godz. 19.00
27.07.2008 godz. 19.00
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Model 125 R
899 zł

AUTOHOLOWANIE
Pomoc Drogowa

tel. 601-16-46-57

Pieska 3 miesięcznego, 
kolor czarno - beżowy 

oddam w dobre ręce. 
Tel. 517 053 874.
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Jeszcze o uchwale Rady 
Miejskiej w sprawie PUWiS …
Kilka tygodni temu Rada Miejska w Nowogardzie odrzuciła w drodze 
uchwały wniosek  nowogardzkiego PUWIS  w sprawie długoterminowej 
dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej. O tym, a także o związanych z tym 
wnioskiem planach przedsiębiorstwa rozmawiamy z kierownikiem Działu 
Rozwoju PUWiS Jakubem Sobieralskim.

Red - Sieci wodno-kanalizacyjne 
stanowią jeden z podstawowych ele-
mentów infrastruktury warunkują-
cej rozwój inwestycji zarówno prze-
mysłowych ale zwłaszcza budowni-
ctwa mieszkaniowego. Jakie plany 
dotyczące zabezpieczenia potrzeb 
inwestorów w tym zakresie opraco-
wano w  Waszym przedsiębiorstwie?    
J.S - Rzeczywiście kwestia doty-
czącą uzbrajania terenów przezna-
czonych pod budownictwo miesz-
kaniowe w infrastrukturę wodo-
ciągowo-kanalizacyjną jest bardzo 
ważnym zagadnieniem i stanowi 
niejednokrotnie duży problem dla 
inwestorów. Obecnie problem ten 
nabiera dodatkowego znaczenia 
wynikającego z faktu opracowania 
przez Urząd Miejski zmian w „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Nowogard” ukierun-
kowanych na rozwój  budownictwa 
na wysoką skalę. Wynikiem for-
malnego zatwierdzenia tych zmian 
będzie wydzielenie i przeznaczenie 
znacznej ilości nieuzbrojonych nie-
ruchomości na cele związane z po-
trzebami zabudowy mieszkaniowej. 
Oprócz tego zagadnienie to dotyczy 
także wielu prywatnych inwestorów, 
którzy przystąpili już do budowy 
domów lub zamierzają to uczynić w 
najbliższym czasie. W ich przypad-
ku problem ten jest problemem dnia 
dzisiejszego wymagającym pilnego 
rozwiązania. Wie o tym również 
nasze przedsiębiorstwo, które jako 
podmiot prowadzący ustawową 
działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków, na co 
dzień boryka się z niemożliwością 
wydania warunków technicznych 
podłączenia nieruchomości wnio-
skodawców do eksploatowanych 
urządzeń wodociągowo-kanaliza-
cyjnych spowodowanej brakiem tej 
infrastruktury w ich pobliżu. 
Mając na uwadze trudności z ja-
kimi już boryka się część miesz-
kańców naszej gminy, od trzech 
lat czynimy wiele starań pozwala-
jących na wypracowanie warun-
ków niezbędnych do uniknięcia 
przedstawionych problemów. W 
tym celu od 2005 roku prowadzili-

śmy z Urzędem Miejskim formalne 
uzgodnienia podyktowane noweli-
zacją ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków oraz koniecznością wypra-
cowania wspólnego stanowiska w 
sprawie rozliczania finansowania 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych po-
dejmowanych przez nasze przedsię-
biorstwo na mocy tej ustawy. Wy-
nikiem obustronnych uzgodnień 
było opracowanie nowego projektu 
umowy dzierżawy nieruchomości 
wraz z obiektami i urządzeniami 
wodociągowo-kanalizacyjnymi na-
leżącymi do gminy Nowogard. W 
ramach tego projektu zgodziliśmy 
się przejąć obowiązki gminy wy-
nikające z w/w ustawy związane z 
roszczeniami osób, które wybudo-
wały z własnych środków urządze-
nia wodociągowo-kanalizacyjne o 
ich odpłatne przejęcie. Takie zobo-
wiązanie z naszej strony miało słu-
żyć zachęceniu prywatnych inwe-
storów do budowy tych urządzeń 
poprzez gwarancję ich odpłatnego 
przejmowania przez nasze przed-
siębiorstwo po ich wybudowaniu. 
Dotychczas w podobnych przy-
padkach gmina wyrażała zgodę na 
nieodpłatne przejmowanie takich 
urządzeń lub za cenę wynoszącą 
10% nakładów inwestora, co nie za-
wsze spotykało się z akceptacją z ich 
strony. W efekcie brakowało i dalej 
brakuje warunków do podejmowa-
nia przez osoby prywatne decyzji 
o uzbrajaniu terenów we własnym 
zakresie, a tym samym częściowego 
rozwiązania istniejącego problemu. 
Kolejny ze sposobów jego rozwią-
zania, który zaproponowało nasze 
przedsiębiorstwo, dotyczył podjęcia 
przez nas inicjatywy w realizowa-
niu i finansowaniu przedsięwzięć 
związanych z rozbudową sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej zgodnie 
z zapotrzebowaniem społecznym. 
W tym zakresie chcieliśmy zostać 
partnerem gminy i wspierać ją w 
realizowaniu przyjętej polityki inwe-
stycyjnej. Celem naszej inicjatywy 
był przede wszystkim interes miesz-
kańców jako prywatnych inwestorów 
zainteresowanych 

Jak ożywić jezioro
Promując się zawsze podkreślamy, 

że Nowogard leży nad pięknym i 
czystym jeziorem usytuowanym w 
środku miasta, zachwalamy plażę 
i ośrodek kempingowy. I dobrze, że 
tylko tyle, bo rzadko który turysta 
wywozi dobre wrażenia. Poza wi-
dokami i plażą oferujemy w miarę 
dostępne łowiska ryb obok domków. 
Ostatnio nawet widoki chluby nam 
nie przynoszą – woda zrobiła swoje 
i piękne betonowe obmurowania 
dokładnie zniszczyła. A gdy turysta 
trafi na porę deszczową to już cał-
kiem jest zniesmaczony – nikt nie 
lubi spacerować po wodzie.

Dobrze się stało, że nowi (młodzi) 
radni problem dostrzegli i przy-
stąpili do planowej naprawy stanu 
rzeczy. Mamy opracowany projekt 
zagospodarowania jeziora. Byłem 
dwukrotnie na konsultacjach owego 
planu i niestety optymistą nie jestem. 
Do planu większych uwag nie mam 
– tak krawiec kraje…

Pieniądze i pieniądze – ich kwota 
rośnie proporcjonalnie do wielolet-
nich zaniedbań.

Osobiście jezioro zobaczyłem wios-
ną 1970 roku (przyjechałem tutaj w 
grudniu 1969 roku i po jeziorze cho-
dziłem z „harcówki” do „przystani” 
na obiado-kolacje).

Wojsko korzystało z uroków jeziora 
– załatwiło rowery wodne, zwodo-
wało dwie żaglówki, pływaliśmy też 
rekreacyjnie z Milicją Obywatelską, 
bo milicyjny patrol pływał swoją 
dużą łajbą… Z żoną i znajomymi 
chodziliśmy na spacery wokół jeziora, 
tuż pod ogródkami działkowymi była 
piękna (chociaż dzisiaj nazwana by-
łaby dziką ) plaża. Wędkarskie kładki 
były bezpieczne i dostępne z brzegu 
– nawet w najbardziej eleganckiej 
kreacji można było na nie wejść i po-
siedzieć… Oprowadzając po mieście 
młodzież ze Śląska, która przyjeżdża-
ła do tzw. zielonej szkoły mogłem z 
dumą opowiadać legendy o jeziorze 

– zatoka rycerska, księżycowa, lilii 
wodnej  istniały naprawdę i można 
je było pokazywać. Niestety piszę o 
tym w czasie przeszłym. Spróbujcie 
teraz wyruszyć na reklamowaną trasę 
(patrz tablica obok fontanny). Nie 
radzę – daleko nie dojdziecie. Zresztą 
po co iść – woda jest niedostępna 
bo sitowie zawładnęło brzegami. Na 
kładki wędkarskie wejść nie można 
bez wędkarskich butów po pas. 
Zresztą są  w takim stanie, że lepiej 
nie ryzykować. Ogniska też nie ma 
gdzie rozpalić ani namiotu rozbić. 
Póki co beznadzieja…

Jak jest u innych? Mogę coś powie-
dzeć o Olecku, bo mieszkałem tam 
dwa lata. Jezioro Olecko Wielkie jest 
też w środku miasta. Wokół jeziora 
jest szlak rowerowy. Połowa linii 
brzegowej styka się bezpośrednio 
z terenami prywatnymi i prywatni 
właściciele dbają o jego zagospo-
darowanie – jeden ciąg ośrodków 
wczasowych z pomostami do cumo-
wania jachtów i łódek, kawałkami 
czystej plaży do kąpieli, pomostami 
wędkarskimi.

Druga połowa należy do miasta 
i miasto zapewnia dwa bezpłatne 
miejsca do biwakowania, parkowania 
i pływania. Sprzęt trzeba mieć własny. 
Również kompleks sportowy (stadion 
piłkarski, hotel, korty tenisowe) są 
miejskie i ogólnodostępne. Imprezy 
typu nasze „Lato z Muzami” odby-
wają się w środku miasta na placu… 
Wolności, tuż obok kościoła.

Widok na jezioro (wielkość porów-
nywalna z naszym) to widok żagli.

Wnioski dla nas? Bez inwestycji 
prywatnych właścicieli nie uzdrowi-
my brzegów. Potrzebna tez kanaliza-
cja w kierunku Olchowa. Skoro brzegi 
są niedostępne to trzeba siłą uczynić 
dostępne te odcinki do których moż-
na dojechać z głównej drogi. Tam zlo-
kalizować małe, utwardzone miejsca 
biwakowe i pomosty do cumowania 
jachcików i łódek wędkarskich.

Na plażę koniecznie zakupić sprzęt 
pływający  różnego typu poczynając 
przykładem Lubczyny od nauczania 

dzieci by mogły pływać 
na omegach i połykać 
bakcyla żeglowania.

No i na koniec, a 
właściwie na początek 
– bez planu co roku 
przeznaczać w budże-
cie środki na wiosenne 
naprawy brzegowych 
murków…

LMM
PS. Także bez pla-

nu zagospodarowania 
jeziora trzeba dbać 
o czystość jego wód 
– naprawa kanalizacji 
komunalnej i burzowej 
to priorytet nie tylko ze 
względu na jezioro.

Co roku przeznaczać w budżecie środki na 
wiosenne naprawy brzegowych murków…

cd s.7
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budową domów na własnych nie-
ruchomościach. Według nas w 
gestii gminy powinno znajdować 
się realizowanie dużych projektów 
infrastrukturalnych, takich jak ka-
nalizowanie obszarów wiejskich, 
na które to projekty gmina ma 
możliwość pozyskania środków w 
ramach programów pomocowych 
Unii Europejskiej adresowanych do 
samorządów. Na nas natomiast po-
winien ciążyć obowiązek uzbrajania 
terenów przeznaczonych pod bu-
downictwo mieszkaniowe poprzez 
rozbudowę istniejących i użytkowa-
nych sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnych. Dzięki takiemu podziałowi 
zadań  prywatni inwestorzy i gmina 
uzyskaliby najwięcej korzyści. Z jed-
nej strony zaspokajanie potrzeb spo-
łecznych nie byłoby uzależnione od 
skomplikowanych i czasochłonnych 
procedur formalnych związanych z 
wydatkowaniem środków budżeto-
wych gminy. A z drugiej strony gmi-
na nie musiałaby ich w ogóle wy-
datkować przeznaczając je na inne, 
nie mniej ważne potrzeby. Jak widać 
nasza propozycja zakładała przy-
niesienie wielu korzyści, takich jak 
oszczędność środków budżetowych 
gminy czy oszczędność środków 
pieniężnych i czasu, które obecnie 
prywatni inwestorzy są zmuszeni an-
gażować w nadmiarze. Na dzień dzi-
siejszy w największym stopniu doty-
czy to właścicieli nowych działek w 
Warnkowie i w Karsku oraz przy ul. 
Kochanowskiego, ul. Sikorskiego, ul. 
Ks. J. Poniatowskiego i 15-go Lutego 
w Nowogardzie, a wkrótce z podob-
nymi problemami będą się zmagać 
nowi właściciele nieruchomości w 
Olchowie, Wojcieszynie i Miętnie. 
W uzupełnieniu przedstawionych 
informacji chcielibyśmy dodać, że 
nasza inicjatywa w zakresie współ-
uczestniczenia w realizowaniu dłu-
gookresowej polityki inwestycyjnej 
ukierunkowana też była na przed-
sięwzięcia służące modernizacji 
użytkowanego majątku gminnego w 
celu poprawy jakości usług, racjona-
lizacji zużycia wody i wprowadzania 
ścieków czy też ochrony środowiska 
naturalnego. 
Red.- Realizacja tych zamierzeń 
wymaga sporych nakładów , środki 
finansowe w takiej skali przedsiębior-
stwo mogłoby pozyskać tylko wtedy 
gdyby było wieloletnim dzierżawcom 
infrastruktury wodno- kanalizacyj-
nej . Dlaczego Rada Miejska mimo 
przekonywującej Waszej argumenta-
cji odrzuciła tak istotną dla rozwoju 
zarówno  nowogardzkiej firmy jak 
i atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
uchwałę? 

J.S - Chcielibyśmy przypomnieć, że 
problem wydzierżawienia nierucho-
mości wraz z obiektami i urządzenia-
mi wodociągowo-kanalizacyjnymi 
należącymi do gminy Nowogard był 
szeroko dyskutowany podczas ma-
jowej sesji Rady Miejskiej. Niestety 
owa „szeroka” dyskusja sprowadziła 
się jedynie do wysnuwania absurdal-
nych zarzutów dotyczących pozate-
matycznych kwestii związanych z 
istniejącym problemem. Radni Soju-
szu Lewicy Demokratycznej, Nowo-
gardzkiego Forum Samorządowego i 
Platformy Obywatelskiej najwyraź-
niej nie dostrzegli istoty tematu sku-
piając swoją uwagę na dociekaniu 
pozamerytorycznych przesłanek, 
które zadecydowały o jego formal-
nym przyjęciu w porządek obrad. Na 
sesji zamiast rzeczowej dyskusji nad 
genezą i wagą zagadnienia, warunka-
mi dzierżawy oraz korzyściami jakie  
ona przyniesie gminie i jej miesz-
kańcom pojawiły się w większości 
małostkowe zarzuty poparte agresją 
i nienawiścią wrogów politycznych 
przypominającą tę znaną z ekranów 
telewizorów. Chyba nikt z przeciwni-
ków rozwiązania istniejącego prob-
lemu nie był zainteresowany jego w 
pełni merytoryczną oceną i chyba 
nikt nie dostrzegł, że problem ten 
wymaga rozwiązania już dziś bo to 
właśnie dziś zapadają decyzje doty-
czące przeznaczenia wielu gruntów 
pod budownictwo mieszkaniowe. 
Na nic zdało się wystąpienie przed-
stawicieli naszego przedsiębiorstwa, 
którym udzielono prawa głosu na 
zaledwie 10 minut uzasadniając ten 
fakt zapisami regulaminowymi. Nie-
stety na tej sesji górę wziął interes 
polityczny, wzajemne uprzedzenia i 
chęć odwetu, a nie ważność i przed-
miot zagadnienia. Dla większości 
radnych nie miały też znaczenia inne 
argumenty przemawiające za wielo-
letnim okresem dzierżawy wynikają-
ce z projektu umowy,
Red.-  Przypomnijmy te argumenty...
J.S – Po pierwsze 
- konieczność przekazywania przez 
nasze przedsiębiorstwo prawa włas-
ności do wytworzonych i sfinanso-
wanych przez nas obiektów i urzą-
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
po upływie okresu ich amortyzacji 
trwającym średnio ponad 22 lata, co 
oznacza, że im dłuższy okres dzier-
żawy tym więcej majątku uzyskuje 
gmina nieodpłatnie, 
- następnie - przyznanie gminie 
roszczenia o nabycie w/w majątku, 
który nie został w pełni zamorty-
zowany po wartości księgowej (nie 
umożona część majątku), 
- włączenie do przedmiotu dzier-
żawy oraz uporządkowanie stanu 

technicznego nieruchomości, na 
których zlokalizowane są nieużyt-
kowane lub nieczynne urządzenia 
wymagające ich likwidacji (ul. Ra-
dosława – 2 studnie głębinowe do 
likwidacji, ul. Bema – pozostałości 
po byłej stacji uzdatniania wody i 
2 studnie głębinowe do likwidacji, 
Konarzewo – pozostałości po by-
łej stacji uzdatniania wody i byłej 
oczyszczalni ścieków do likwidacji, 
Otręby – 1 studnia głębinowa do 
likwidacji, Kulice – nieużytkowana 
stacja uzdatniania wody i 1 studnia 
głębinowa do likwidacji, Ostrzyca 
– nieużytkowana stacja uzdatniania 
wody i 3 studnie głębinowe do likwi-
dacji), 
- gwarancja długookresowych wpły-
wów budżetowych gminy wynikają-
cą z płacenia przez nasze przedsię-
biorstwo podatku od nieruchomo-
ści, czynszu dzierżawnego i innych 
opłat publiczno-prawnych czy po-
datków dochodowych redystrybuo-
wanych do samorządów, 
- gwarancja długookresowych ko-
rzyści dla społeczności lokalnej, w 
postaci utrzymania oraz potencjal-
nego wzrostu poziomu zatrudnienia 
wśród mieszkańców gminy wynika-
jące z faktu, że nasze przedsiębior-
stwo pozostaje jednym z większych 
pracodawców w regionie, a także 
poprzez nasze dalsze zaangażowa-
nie w pomoc dla gminy i innych 
instytucji w zakresie organizowania 
przedsięwzięć lokalnych (Ekofilm, 
Lato z Muzami, Motocross), pomoc 
materialną dla szkół i innych orga-
nizacji pożytku publicznego oraz 
aktywne kreowanie zasad i polityki 
rozwoju lokalnego poprzez udział w 
licznych dyskusjach i spotkaniach w 
tym zakresie organizowanych przez 
gminę i inne instytucje, 
- długookresowa gwarancja dla gmi-
ny w zakresie wykonywania przez 
nasze przedsiębiorstwo w sposób 
profesjonalny jednego z jej zadań 
własnych poprzez przejęcie na 30 
lat pełnej odpowiedzialności za całe 
ryzyko związane z jego realizacją, 
swobodna możliwość kontroli gmi-
ny nad wywiązywaniem się naszego 
przedsiębiorstwa z powierzonego 
zadania oraz z zapisów zezwolenia 
wydanego przez Burmistrza Gminy, 
obowiązującego regulaminu prowa-
dzenia zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, uchwalonego wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urządzeń ka-
nalizacyjnych, które w pełni zabez-
pieczają interes gminy dając moż-
liwość wcześniejszego rozwiązania 
umowy dzierżawy po zaistnieniu 
określonych okoliczności.         

Z uwagi na ograniczony czas wystą-
pienia nie zdążyliśmy również do-
dać, że nasze przedsiębiorstwo funk-
cjonuje już na lokalnym rynku od 
ponad 16 lat i w tym okresie dało się 
poznać jako profesjonalne przedsię-
biorstwo wodociągowo-kanalizacyj-
ne spełniające wszystkie wymagania 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków czego potwierdzeniem 
są referencje wystawione nam przez 
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i 
Techników Sanitarnych Zarząd 
Główny w Warszawie oraz referen-
cje wystawione nam przez wszystkie 
obsługiwane gminy, a także certyfi-
kat jakości według normy ISO 17025 
przyznany przez Polskie Centrum 
Akredytacji. Nie przypomnieliśmy 
też, że dzięki posiadanemu bogate-
mu zapleczu remontowo budowla-
nemu, transportowo-sprzętowemu, 
magazynowemu, laboratoryjnemu 
oraz własnej bazie technicznej i spe-
cjalistycznym środkom ruchomym 
zrealizowaliśmy na terenie gminy 
wiele inwestycji, z których ważniej-
sze to: budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w Orzechowie, 
modernizacja systemu napowie-
trzania w oczyszczalni ścieków w 
Nowogardzie, renowacja kanalizacji 
sanitarnej w ul. Bema, budowa sieci 
wodociągowej w Strzelewie, budo-
wa stacji zlewczej na oczyszczalni 
ścieków w Nowogardzie, budowa 
sieci kanalizacyjnej w ul. Kilińskie-
go, budowa sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej w ul. Armii Krajowej, 
budowa sieci wodociągowej Nowo-
gard-Miętno czy odwiert studni głę-
binowej na terenie SUW Nowogard.

Red.- Dziękujemy za rozmowę , 
mamy nadzieję ,że pozwoli ona 
naszym Czytelnikom wyrobić sobie 
osobiste zdanie na poruszany temat 
zwłaszcza wobec innej decyzji Rady 
Miejskiej podjętej nieco wcześniej 
mocą , której Rada zgodziła się 
wydzierżawić na 30 lat wysypi-
sko śmieci w Słajsinie tajemniczej 
i nienowogardzkiej  firmie R-XXI, 
która oprócz głoszonych przez jej 
kierownictwo nierealnych planów 
nic konkretnego nie przedstawiła i 
niczym nie dysponuje, aż chciałoby 
się tutaj zawołać : Jeśli nie wiadomo 
o co chodzi to chodzi pewnie o pie-
niądze....  .
J.S- Również dziekuję za umoż-
liwienie poinformowania miesz-
kańców w sposób wyczerpujący o 
tej sprawie.

Rozmawiał 
Marek Słomski

cd ze s.6
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Witamy wśród nas...

Marysia córka Dagmary i Tomka 
ur. 18.07.08 z Nowogardu

Hubert syn Iwony i Rafała 
ur. 18.07.08 z Jarchlina

Ala corka Moniki i Romana 
ur. 20.07.08 z Nowogardu

Mikołaj syn Barbary i Macieja 
ur. 21.07.08 z Nowogardu

WITAMY WŚRÓD NAS...

Kasia córka Agnieszki i Artura 
ur. 22.07.08 z Nowogardu

Lato z Muzami 2008 - Prac powarsztatowych ciąg dalszy ...  
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P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:

- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2008 

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

Zapraszamy wszystkich miłośników sportu i nie tylko 
na SPARTAKIADĘ do Karska, która odbędzie się w niedzielę 

27 lipca o godz. 10.00. 
W programie: gra w piłkę nożną i siatkową, gry i zabawy dla 
dzieci, kiełbaska z grilla. 

Sołtys i Rada Sołecka z Karska

W niedzielę 27 lipca o godz. 10.00 
odbędzie się SPARTAKIADA w Żabowie. 

Zapraszamy wszystkich miłośników sportu i nie tylko na dobrą 
zabawę na świeżym powietrzu. 

W programie: gry i konkursy dla dzieci, piłka nożna, 
piłka siatkowa, kiełbaski z grilla.

15 lecie Klubu „Hania”
W czwartek 17 lipca 2008 roku 

odbyły się uroczyste obchody XV 
rocznicy powstania Nowogardzkie-
go Stowarzyszenia Klub Abstynenta 
„Hania”. Uroczystość rozpoczęto 
Mszą św. w kościele pw. WNMP w 
Nowogardzie, po czym organizato-
rzy wraz z gośćmi udali się na salę 
sołecką do wsi Strzelewo, gdzie bawili 
się przy świetnej muzyce Klubowego 
Zespołu Muzycznego „ACORD” do 
białego rana.

Zarząd NSKA „Hania” dziękuje za 
pomoc w organizacji uroczystości: 
za wsparcie finansowe Panu burmi-

strzowi K. Ziembie, G.K.R.P.A. w 
Nowogardzie, Państwu Tomkalskim 
za udostępnienie placu na  par-
king, Pani sołtys Strzelewa Jolancie 
Bednarek za udostępnienie sali, 
Szkole Podstawowej w Strzelewie za 
nieodpłatne wypożyczenie krzeseł. 
Państwu Małgorzacie i Mariuszowi 
Bedyńskim i Anecie Krzyżanowicz 
za przemiłą obsługę naszych Gości 
oraz wszystkim, którzy w nawet naj-
mniejszym stopniu przyczynili się do 
zorganizowania obchodów.

Inf. własna

REKLAMA
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

DEKORACJE 
ŚLUBNE  

Duży wybór, korzystne ceny 
poleca Hurtownia „PIER”

ul. Wojska Polskiego 4
tel. 091 39 25 985

ARTYKUŁY SZKOLNE
w tym duży wybór plecaków 
i tornistrów w niskich cenach 

poleca Hurtownia „PIER” 
Nowogard 

ul. Woj. Polskiego 4

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie 

zatrudni 
nauczyciela
informatyki

tel. (091) 3921 162

                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia dwa garaże, powierzchnia 2 x 

20 m kw, obiekt dozorowany, Nowogard ul. 
Nadtorowa 12. Tel. 693 344 802.

• Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 238 
m kw na działce 6 arowej, podpiwniczo-
ny, z użytkowym poddaszem, dwupozio-
mowy, podwórko, pomieszczenie gospo-
darcze, piękna wiata na dwa samochody, 
wysoki standard i funkcjonalność, Nowo-
gard. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 3 poko-
je, 69 m kw. Tel. 501 432 382.

• Poszukuję kawalerki, 2 pokojowego miesz-
kania lub części domku do wynajęcia. Tel. 
792 234 468.

• Kupię domek w Nowogardzie. Tel. 
781 428 883. 

•  Sprzedam działkę budowlaną 1500 m kw, w 
Nowogardzie. Tel. 693 02 11 02. 

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowogar-
dzie. Tel. 091 81 81 802.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 48,97 
m kw, I piętro, centrum miasta. Tel. 
600 460 769.

• Pokój do wynajęcia z pełnym dostępem 
do kuchni, łazienki oraz toalety. Tel. 
601 724 492.

• Kupię dom (ok. 120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, II pię-
tro, czynsz ok. 100 zł, własne co. Tel. 
691 655 420.

• Sprzedam garaż os. Gryfitów. Tel. 608 63 23 25.
• Wynajmę 1 osobie pokój z dostępem do 

kuchni i łazienki (osobie niepalącej, która 
pracuje). Tel. 603 601 758.

• Szukam do wynajęcia 2 kawalerek lub miesz-
kania dwupokojowego. Tel. 509 389 624, 
509 389 669.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 78 m kw 
os. Radosław. 665 938 793.

• Sprzedam działkę 3000 m kw, na wsi, media 
obok działki 16 zł/ m kw. Tel. 697 158 327.

• Poszukuję do wynajęcia kawalerkę lub 
mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 607 061 462.

• Poszukuję do wynajęcia lub kupna garaż. 
Najlepiej w okolicach ul. Zamkowej. Tel. 
091 39 23 089.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w centrum 
na większe z dopłatą. Tel. 608 633 831.

• Nowogard, nieruchomość niezabudowa-
na, przy ul. Poniatowskiego, o pow. 2,6831 
ha, działka nr 179, 6 obręb Nowogardu, w 
planie zagospodarowania terenu zabudowa 
mieszkaniowa niska, jednorodzinna i bliź-
niacza, cena 30 PLN m2, do negocjacji, mail 
nas13@wp.pl, tel. 0660 424 989.

• Sprzedam ok. 4 ary ziemi z możliwoś-
cią przekształcenia pod zabudowę. Tel. 
609 463 904.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/

R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 

CDTI (diesel 120 KM), 6 biegów, kolor bor-
dowy metalik, rok. prod. 12.2004, model 
2005, przebieg 98000km, bezwypadkowy, 
garażowany, książka serwisowa, zadbany, 
nie wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód i tył, 
wymieniony kompletny rozrząd, olej, filtry 
(kabinowy, oleju powietrza), płyn hamul-
cowy i chłodniczy, przegląd klimatyzacji, 
alufelgi 16” + nowe opony letnie,. Cena 49 
800 zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, skła-
dak 1997. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam Polonez Trak, 1997 r., 
benzyna+gaz, 5 osobowy. Tel. 604 551 658.

• Sprzedam Alfa Romeo 146, 1,6, benzyna, 
1995 r., I rejestracja 1996, w kraju od listo-
pada 2006, dobrze wyposażona, 185 tys. 
km. Tel. 721 517 904.

• Sprzedam VW Polo 1994 r., garażowany, 
stan dobry, cena 4000 zł. Tel. 091 39 21 988, 
503 84 84 35.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 r., stan dobry. 
Tel. 607 54 55 42.

• Sprzedam nowy skuter na gwarancji + dwa 
kaski. Tel. 091 39 26 460.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 p, ul. 
Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• Kupię malucha na chodzie – niedrogo. Tel. 
695 322 142.

• Sprzedam Renault Clio, 1995 r., 1,2, central-
ny zamek, garażowany, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 692 366 317.

• Sprzedam Ford Fiesta 1993 r., 1,1, cena 
2100 zł do uzgodnienia, garażowany. Tel. 
603 359 167.

• Sprzedam przyczepę camping jednoosiową, 
750 kg, zarejestrowaną. Tel. 091 39 22 063.

ROLNICTWO  .
• Sprzedam kombajn zbożowy „DRONIN-

BORG 7000”, 1990 r., heder – 4,5 m, hy-
drostat, sieczkarnia. Mało eksploatowany, 
jak nowy, gotowy do pracy. Cena 65 000,00 
zł. Tel. 504 124 829. 

• Ciągnik rolniczy Zetor 16 145, 1989 r., 
moc 150 koni, czerwony, stan bardzo do-
bry. Tel. 509 930 161, Łosośnica.

• Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, Redło. 
Tel. 603 353 789.

• Sprzedam ciągnik rolniczy Forschmit 323. 
Tel. 608 356 697.

• Sprzedam dmuchawę do zboża, mało uży-
waną. 606 26 18 50, 602 267 382.

• Sprzedam kombajn MF 186 jak nowy, cena 
12 000 zł. Tel. 601 587 438.

• Sprzedam jałówkę cielną. Tel. 091 39 109 17.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadzki 

– wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-

ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 695 770 724.
• Wykonam roboty mini koparką: wykop 

pod fundamenty, kable, itp. Tanio, fachowo, 
solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Przecieranie drzewa trakiem taśmowym, 
sprzedaż łat, kontrłat, desek, więźby dacho-
wej, usługi minikoparką, wykopy, kanaliza, 
kable, itd. Tel. 517 219 627, 091 391 86 89.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 

0695 085 470, 091 39 72 575.
• DUR-DACH – pokrycia i remonty da-

chów. Tel. 691 621 141.
• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 

39 95.
•  Inżynier oferuje fachowo usługi w zakre-

sie: hydrauliki, zakładanie wodomierzy, 
wideofilmowanie, usługi glebogryzarką i 
zakładanie trawników, wykaszanie łąk. Tel. 
600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, montaż paneli 
podłogowych, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie, tynkowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Seweryn 
Durlej. Tel. 607 921 703. Wszelkiego ro-
dzaju remonty, malowanie dekoracyjne 
pokoi. Solidnie, dokładnie tanio!

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.

• Język niemiecki – nauczanie indywidualne 
z zastosowaniem technik sugestopedii, tłu-
maczenia ustne i pisemne – od września. 
Tel. 503 84 84 35.

• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Przyjmę zlecenie stałe lub czasowe samo-

chodem VW T 5 – 9 osób lub towar – prze-
wóz. Tel. 608 356 697.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• Szpachlowanie, malowanie, panele podło-
gowe, podwieszane sufity, ścianki, wymiana 
instalacji. Tel. 519 861 186.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPILA-
CJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• Usługi remontowo – budowlane, regip-
sy, glazura, adaptacja strychów, itd. Tel. 
784 053 493.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa Za-
chodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech 
bez działalności gospodarczej. Tel. 091 39 
21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” No-
wogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/
kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 091 
39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 73 
38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie przyj-
mę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 0601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z doświad-
czeniem Potuliniec przyjmę stawka od 1500 
zł netto + umowa. Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 
73 38 92.

•  Zatrudnię na bardzo korzystnych wa-
runkach panie w charakterze sprzątaczki 
oraz murarzy, stolarzy – praca za granicą. 
Tel. 609 274 120, po godz. 20.00 -  091 39 
21 522. 

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 601 73 
38 92

• Zatrudnię panią do sklepu spożywczego na 
os. Bema. Tel. 600 00 94 93.

• Student szuka pracy, pomocnik budowlany i 
inne, prawo jazdy kat. B. Tel. 0696 359 996.

• AGENCJA BANKU BPH W NOWOGAR-
DZIE ZATRUDNI DORADCĘ KLIEN-
TA. CV PROSIMY PRZESŁAĆ NA MAIL: 
fotogift@tlen.pl. TEL. 508 072 011.

• Zatrudnię murarza. Tel. 608 817 214.

INNE
• UŻYWANE AGD, tel. 603 940 459, Słudwia 

k./Płot. ALLEGRO - pralki_lodówki.
• Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne (fax, 

drukarka, skaner) Lexmark x5470, na gwa-
rancji, cena do uzgodnienia. 0605 522 340.

• Sprzedam aparat cyfrowy FUJI FILM FINE 
PIX S6500, na gwarancji, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340.

• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 
palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.

• Sprzedam TV Lg 21” na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0605 522 340.

• SPRZEDAM PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ 
(USZKODZONY MODUŁ). TEL:0605 522 
340, 091 39 22 783.

• Sprzedam  klawiaturę wraz z myszką bez-
przewodową (kolor czarny), firmy NGS z 

wyświetlaczem, cena 180 zł, tel: 0605 522 
340, nowa na gwarancji, nieużywana.

• Poszukuję miejsca przy głównych drogach 
w celu umieszczenia tablic reklamowych z 
własną konstrukcją. Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium profilowane 
85x35x40 cm z pokrywą oświetleniową, 
szafkę pod akwarium w kolorze czarnym 
81x33x64 cm plus drobne wyposażenie: 
filtr, grzałkę, korzenie ozdobne. Cena 500 
zł. Telefon – 600 981 297.

• Sprzedam czarny nabój Nr 36 do drukar-
ki Lexmark (nowy) cena 60 zł, tel 0605 
522 340.

• Sprzedam książki do 1 klasy II LO profil in-
formatyczno – matematyczny. 501 141 655. 

• Przyjmę każdą ilość ziemi, gruzu itp. Kon-
takt tel. 503 174 715 lub 691 697 969.

• Sprzedam Traka taśmowego tel. 
785 158 728. 

•  Nowogard, sprzedam grobowiec tel. 091 39 
26 890. 

•  Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja I - ul. 
Bankowa 8B (w sklepie z art. gosp. domo-
wego); Elegancja II – ul. Warszawska 2 
(przy przystanku na żądanie). Zaprasza-
my w godz. od 9.00 do 18.00, w soboty od 
9.00 do 14.00. 

• York z rodowodem szuka suczki. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam tanio wózek głęboki ze space-
rówką, łóżeczko z materacykiem. 091 39 
22 348.

• Sprzedam wagę półautomatyczną z podaj-
nikiem – dozownik. Tel. 091 39 107 14.

• Sprzedam tanio nieduży segment młodzie-
żowy. Tel. 091 39 26 460.

• Sprzedam świnkę morską – rozetkę. Cena 
60 zł. Nowogard ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714.

• Oddam segment pokojowy w dobrym sta-
nie osobie potrzebującej. Tel. 091 39 23 146, 
507 547 321.

• Tanio sprzedam piec C.O. w dobrym sta-
nie 0,8 m3. Tel. 091 39 21 186.

• Sprzedam lub wynajmę wózek elektryczny 
dla osoby niepełnosprawnej na 4 kółkach. 
091 39 20 734.

• Włazy żeliwne 4 szt. pilnie kupię, średnica 
60 cm. Tel. 502 85 35 73.

• Sprzedam wózek głęboki ze spacerów-
ką, cena 100 zł do uzgodnienia. Tel. 
665 505 885.
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AUTO – SZYBY 
R&U

Wymiana 
i przyciemnianie szyb

Tel. 886 750 512 - Goleniów

Jest droga w Wojcieszynie
 We wtorek 22 lipca 2008 r., bur-

mistrz Nowogardu wraz z przed-
stawicielami Rady Miejskiej oraz 
mieszkańcami Wojcieszyna, do-
konał uroczystego odbioru III eta-
pu remontowanego odcinka drogi 
gminnej w Wojcieszynie, stano-
wiącego główny dojazd miesz-
kańców do drogi krajowej Nr 6. 
Remont drogi polegał na posze-
rzeniu poboczy, przygotowaniu 
podłoża gruntowego poprzez wy-
konanie podbudowy z tłucznia o 
gr. 15 cm, wykonaniu dwukrotne-
go powierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni emulsją asfaltową. 

Długość całego wykonanego 
odcinka drogi wynosi 928,54 
m. Szerokość wykonanej na-
wierzchni jest zmienna i waha 
się w przedziale od 3,5 m do 
5,0 m. Łączna powierzchnia 
nowej nawierzchni 4370 m2. 
R o b o t y  w y k o n y w a ł a  f i r -
ma SALDROG Sp. z o.o. ze 
St argardu  Szczec ińsk iego. 
Łączna wartość dotychczas prze-
prowadzonej inwestycji wyniosła 
311.936,13 zł.

LMM
Fot -A. Sawicki
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DANUTA
Danuta
Nie jest jeszcze zepsuta.
Więc plan mam oczywiście:
Zepsuć ją osobiście.

PLENER
Co roku latem – u nas to się zdarza –
Że co krok możesz napotkać malarza,
A jeszcze prędzej prawdziwą malarkę,
Albo też parkę.
Rozłazi ci się to bractwo po lesie,
I każdy jakąś torbę z sobą niesie,
A w niej ołówki i twarde papiery – 
Farb do cholery.
Miast do roboty garnąć się malarze – 
Jeden kredkami, drugi farbą maże,
Tamta na szmacie, a ten na papierze – 
Cały dzień gmerze.
Klimat tu twórczy i nikt nie szydzi,
Malować można wszystko, 
co tylko się widzi,
Jakieś landszafty, o mój Panie Święty
Co za talenty!
Pod wieczór robią z flachą wernisaże,
Na swe obrazki mówią, że pejzaże,
I ubierają się podejrzanie 
– O Dobry Panie!
W majtkach się taka pcha po okolicy,
Jakby nie miała kiecki lub spódnicy,
Za to kapelusz kiejby młyńskie koło – 
A dołem goło!
Gdy jedna z drugim farby już upłynni,
I artystycznej swej wybroni linii,
I kiedy każdy obrazek skończony – 
Jadą w pierony!
A za rok znowu, jak Pan Bóg pozwoli,
Będziemy ich u nas oglądać do woli,
Te ich landszafty, te niby pejzaże – 
I wernisaże.

PRZEBUDZENIE
Kto rano wstaje,
Temu żona daje
- śniadanie,
A nie 
To, co Wam się zdaje…

Rozwiązania krzyżówki nr 29 – DOJRZEWA RZEPAK – nadesłali:
Halina Stefańska, Grażyna Jurczyk (27,28,29), Maryla Piątek, Ryszard  Gutowski, Bogumiła Czupryń-

ska, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Jerzy Siedlecki, Lidia Piotrowska, Władysława 
Kubisz, Franciszek Palenica, Cezary Kubisz – wszyscy z  Nowogardu oraz Bogumila Urtnowska z Kulic, 
Agnieszka Pluta z Błotna, Andżelika Nizio z Osowa, Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Eliza Zawadzka z 
Orzechowa.

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Andżelika Nizio z Osowa,
- Maryla Piątek z Nowogardu,
- Ryszard Gutowski z Nowogardu.

Gratulujemy! 
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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

          Nowogard 21.07.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Robotnik budowlany
4. Kierowca „C”-magazynier
5.  Murarz, pomoc murarza, zbrojarz
6.  Monter stolarki PCV  + prawo jazdy
7.  Elektryk
8.  Blacharz-lakiernik
9.   Pilarz
10.  szwaczka
11.  ślusarz – pracownik produkcji
12.  Sprzedawca
13. Sprzedawca – optometrysta 
14. Ślusarz – mechanik 
15.  Pracownik zieleni 
16.  Konserwator terenów zieleni z pra-

wem jazdy kat. B
17.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
18.  Obsługa sprzętu fitness
19.  Księgowa
20.  Nauczyciel informatyki
21.  Pracownik utrzymania  czystości 

 OFERTY PRACY Z REJONU 
1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice), (Gole-

niów) 
2. Operator wózka widłowego  

(Łozienica)
3.  Pomocnik mechanika sam. Osobo-

wych (Goleniów)
                                            
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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe 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 zawodowe-
go, pracodawcy nie mogą formuło-
wać 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 związ-
kową.”
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 pra-
cy, a osoba podejmująca pracę jest 
obowiązana złożyć takie oświad-
czenie.” 
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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Sparingi Pomorzanina

Pewna wygrana z Masovią
W środę Pomorzanin rozegrał pierwszy regularny sparing podejmując 

w Czarnocinie Masovię Maszewo. Rywalowi, z którym spotka się trakcie 
zbliżającego się sezonu, nie dał najmniejszych szans.

Mimo zarzutów 
Pomorzanin wciąż milczy

Już trzy tygodnie minęło od publikacji pierwszego tekstu, w którym 
działacze Olimpii oskarżyli Pomorzanin o to, że mimo tego, iż formalnie 
nie istniał pobierał pieniądze z gminnego budżetu. Mimo powagi zarzutów 
Pomorzanin milczy.

WKS w Jarchlinie
Rekordowa liczba zawodników i kibiców, tak wyglądał festyn WKS, który 

odbył się w minioną niedzielę w Jarchlinie.

Przewaga Pomorzanin od początku 
nie podlegała dyskusji. W 11. minu-
cie Iwaniuk mógł zdobyć pierwszą 
bramkę dla naszego zespołu, ale nie 
zdołał wykorzystać sytuacji sam 
na sam z bramkarzem Masovii. Po 
chwili po błędzie defensywy rywali 
przed szansą stanął Nosek, ale ude-
rzył nad bramką. W 22. minucie po 
składnej akcji Pomorzanina Nosek 
znalazł się sam przed bramkarzem 
zespołu z Maszewa, zdołał go minąć, 
posłać piłkę w kierunku bramki, ale 

ta jednak trafiła w słupek. W 29. mi-
nucie nasz napastnik w końcu wpisał 
się na listę strzelców, a zrobił to po 
uderzeniu z rzutu karnego, podykto-
wanym za faul w obrębie szesnastki. 
Druga bramka dla Pomorzanina 
padła w ostatniej minucie pierwszej 
połowy, kiedy Nosek zgrał głową 
pikę do Iwaniuka, a ten umieścił ją 
w bramce.

W drugiej odsłonie nadal przewa-
żał Pomorzanin, Gronowski mógł 
nawet podwyższyć rezultat, ale 

nie trafił w bramkę. Za to Masovia 
wykorzystała chwilę rozluźnienia 
naszego zespołu i w 54. minucie 
zdobyła bramkę. Jednak rezultat ani 
przez chwilę nie był zagrożony, bo 
juz siedem minut później po akcji 
D. Gruszczyńskiego niefortunnie 
interweniujący bramkarz wepchnął 
piłkę do włąsnej bramki. Po chwili 
bramkę mógł zdobyć Laszkiewicz, 
ale jego uderzenie z rzutu wol-
nego trafiło w poprzeczką. W 68. 
minucie po kolejnej akcji naszego 
zespołu D. Gruszczyński znalazł się 
przed bramkarzem Masovii i zdobył 
czwartą bramkę dla Pomorzanina. 
Wynik mógł być jeszcze wyższy, 
ale nasi zawodnicy nie wykorzystali 
żadnej okazji. Za to Masovia zdołała 
zmniejszyć rozmiary porażki, gdy 
prowadzący to spotkanie arbiter po-

dyktował w 90. minucie rzut karny 
dla zawodników z Maszewa i pierw-
szy regularny sparing Pomorzanina 
zakończył się wynikiem 4:2.

„Grę swoich podopiecznych ode-
brałem pozytywnie. Jej organizacja 
była zdecydowanie lepsza od rywali. 
Wprawdzie nie wykorzystaliśmy kilku 
świetnych okazji, ale zdobyliśmy 
cztery bramki, stworzyliśmy kilka 
ciekawych akcji i mogę być zadowo-
lony.” - powiedział po meczu trener 
Zbigniew Gumienny

Pomorzanin zagrał w składzie: 
Krupski – Tomporowski, Soska, 
Laszkiewicz, Jędras, Cyran, Marsza-
łek, Dobrowolski, Piotrowski, No-
sek, Iwaniuk. Na zmiany wchodzili: 
Bobrowski, Baranowski, Gronowski, 
Gruszczyński, Lembas, Balejko.

Andrzej Garguliński

Nie tylko my czekamy na odpo-
wiedź. Burmistrz Kazimierz Ziemba 
wysłał do władz klubu pismo z proś-
ba o wyjaśnienie. I również jak do tej 
pory się nie doczekał. 

Udało nam się skontaktować z 
członkiem zarządu Pomorzanina 
Jerzym Wolnym, który powiedział 
jedynie, że pismo jest redagowane, 
a więcej powiedzieć nie może, gdyż 

nie jest upoważniony do udzielania 
informacji, może to zrobić jedynie 
prezes Norbert Dworak. Ten jednak 
nie odbiera telefonów.

Zarzuty są poważne i już nawet 
zwykła przyzwoitość (nie wspomina-
jąc o prawie prasowym gwarantują-
cym dostęp do takich informacji) wy-
maga by padło kilka słów wyjaśnień. 
Wszak jeśli potwierdzą się zarzuty, 

że choć Pomorzanin formalnie nie 
istniał pobierał dotacje z budżetu, 
będzie musiał zwrócić wszystkie 
pieniądze wraz z odsetkami. To są 
setki tysięcy złotych. O konsekwen-
cjach lepiej nie wspominać. Wypada 
mieć nadzieję, że obecny zarząd nie 
przejedzie do historii jako ten, za ka-
dencji którego skończy się kilkudzie-
sięcioletnia historia nowogardzkiego 
Pomorzanina.

A wszystko zaczęło się od tego, że 
Pomorzanin nie chciał wydać kart 
zawodników, którzy chcieli zmienić 
barwy klubowe i przejść do Olimpii. 
Działacze tego klubu zaczęli grzebać 
w dokumentach i trafili na – ich zda-
niem – bombę. Trudno przypuszczać 
by nierejestrowanie klubu było dzia-
łaniem celowym, bardziej prawdo-

podobne jest zaniedbanie. Niemniej 
prawo jest prawem i konsekwencje 
swoich czynów należy ponosić. Jakie 
one będą, jeszcze nie wiadomo. Py-
tany o sprawę burmistrz stwierdził, 
że nie chce martwić się na zapas 
i sprawą zajmie się wówczas gdy 
będzie znał wszystkie okoliczności, 
gdy pozna stanowisko Pomorzanina. 
Na razie mamy tylko stwierdzenie 
Jerzego Wolnego, że Pomorzanin 
istniał, istnieje i istnieć będzie. My 
podzielamy tę nadzieję, choć działa-
cze tego klubu uznają, że uwzięliśmy 
się na nich, że stajemy po którejś ze 
stron konfliktu. Nam chodzi jedynie 
o wyjaśnienie sprawy i oczyszczenie 
atmosfery w nowogardzkim środowi-
sku piłkarskim.

Andrzej Garguliński

Imprezy WKS nabierają znaczenia. 
W Jarchlinie zjawili się radni Andrzej 
Wasiak, Rafał Szpilkowski, Michał 
Bociarski oraz obecny na każdej 
imprezie Tomasz Szafran. Wśród 
gości można było zauważyć sołtysów 
innych wsi m.in. Zbigniewa Litwina, 
Andrzeja Pabisiaka czy Czesława 
Golemę.

Sport podczas festynów WKS to 
oczywiście przede wszystkim pika 
nożna i siatkówka. W turnieju pił-
karskim WKS Ostrzyca pokonały 
Konarzewo. Królem strzelców został 
Damian Grzelak (WKS Ostrzyca). 

A tak wyglądała końcowa klasyfi-
kacja turnieju:

1. WKS Ostrzyca
2. Konarzewo
3. WKS Wierzbięcin

4. WKS Osowo
5. WKS Mietno, WKS Jarchlino
7. WKS Sikorki
8. WKS Żabowo
9. Lisowo

W finale turnieju siatkarzy Czer-
mnica pokonała Żabowo, a najlep-
szym zawodnikiem został Marcin 
Rapa. Klasyfikacja końcowa turnie-
ju wyglądała następująco:

1. Czermnica
2. Żabowo
3. Błotno
4. Ostrzyca
5. Miętno
6. Łosośnica
7. Sikorki
8. Wierzbięcin
9. Osowo
10. Jarchlino

Tradycyjnie już odbył się blok kon-
kurencji sportowo rekreacyjny dla 
dzieci, które najpierw mogły jeździć 
specjalnie na ta okazje wynajętą ko-
lejką a następnie wziąć udział w sze-
regu konkursów sportowych za które 
otrzymywały atrakcyjne nagrody. 
Organizatorzy szczególne mocno dzię-
kują Małgorzacie Martyniuk która nie 
tylko prowadziła konkursy dla dzieci 
ale również świetnie całą imprezę.

Organizatorami festynu była Rada 
Sołecka Jarchlina i Sołtys Tomasz 

Olszewski oraz jak zawsze Wiejskie 
Kluby Sportowe. Natomiast sponsora-
mi byli: Jerzy Furmańczyk (puchary), 
Zakład stolarski „LESTOR” Leszek 
Pastusiak, Biały Punkt GSM, Zdzisław 
Olszewski, Tadeusz Olszewski

Dorota Zamojska, Iwona i Krzysztof 
Gola.

Kolejny festyn WKS odbędzie się 
już w niedzielę 3 serpnia w Żabowie. 
Początek o godzinie 10.00.

ag
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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•

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, że   

8 sierpnia 2008 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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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

REKLAMAREKLAMA

ROBOTY 
ZIEMNE – WYKOPY

USŁUGI SPRZĘTOWE
koparko – ładowarka „CAT”

- koparka „CAT”
Tel. 510 034 206

W sobotę 25 lipca w święto św. 
Anny (babki Jezusa Chrystusa) 
w Długołęce odprawiona została 
uroczysta Msza św. odpustowa.
Na uroczystość licznie przyby-

li wierni nie tylko z Długołęki ale i 
pobliskich miejscowości Godowa, 
Krasnołęki, Miękkiego, Nowych 
Wyszomierek, Redła, Starych Wy-
szomierek i Wyszomierza a także 
goście z Nowogardu
Mszę celebrowało kilku kapłanów 

z naszego dekanatu na czele z pro-
boszczem parafii w Długołęce ks. 
Stanisławem Budziło i ks. dzieka-
nem Grzegorzem Zakliką. 
Podczas kazania, głoszący je ks. An-

drzej Wąsik proboszcz z Wierzbię-
cina  podkreślił na nowo znaczenie 
modlitwy w życiu człowieka, jako 
źródła i drogi samodoskonalenia w 
życiu chrześcijańskim oraz przypo-
mniał niepożądane i widoczne skut-
ki jej zaniedbania.

Kościół parafialny p.w. Św. Anny, 
którym sprawowana była Msza św. 
wzniesiony został na przełomie XV 
i XVI w. Po wojnie aktu erekcyjnego 
nowej parafii dokonano 22 czerwca 
1985 roku.
Obejmuje ona swoim zasięgiem ok. 

1000 wiernych z 8 wymienionych 
wyżej miejscowości, proboszcz pa-
rafii prowadzi katechezę w jednej 
szkole podstawowej w Długołęce

ps

Uroczystość odpustowa w Długołęce
foto ps
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Pani Grażyna 
Baran
Jeżeli chodzi o 

życzliwość to róż-
nie z tym bywa. 
Niestety zbyt czę-
sto ludzie bywają 

nieżyczliwi. Niemniej jednak często 
spotykam się z przyjaźnią i życzli-
wością w swoim życiu.

Pani Danuta Matuszewska 
i Pan Ryszard Kacprzak
W naszym społeczeństwie panu-

je niestety znieczulica, np. gdy ktoś 
leży na ulicy to właściwie nikogo to 
nie interesuje co jest niepokojące.
Jednakże doznajemy życzliwości 

zwłaszcza ze strony naszych sąsia-
dów.

Pan Zbigniew 
Sikorski
Uważam, że nasze 

społeczeństwo jest 
życzliwe, np. jeżeli 
proszę kogoś o po-
moc to najczęściej 
ją otrzymuję. 

ps

Kronika policyjna Sonda uliczna
Wtorek
Tego dnia pewna kobieta powiado-

miła policję o tym, że na trasie mię-
dzy Łosośnicą a Jarchlinem porusza 
się pojazd marki Polonez, którego 
kierowca był najwyraźniej pijany. 
Policja zatrzymała samochód i po 
kontroli alkomat wykazał 3,17 pro-
mila alkoholu we krwi kierującego 
nim Jana B. 
Czwartek
W godzinach wieczornych doszło 

do wypadku na drodze między Kar-
skiem a Dąbrową. Pasażer, siedzą-
cy za kierującym motorem Suzuki, 
nagle wypadł i złamał obojczyk. 
Kilka sekund później kolizji uległ 
również motocykl, który przewrócił 

się. Do poważniejszych obrażeń nie 
doszło.
Piątek
O godz. 5 nad ranem policjanci uję-

li trzech nieletnich, którzy wałęsali 
się po mieście bez opieki dorosłych. 
Pierwszy z trojga zatrzymanych 
miał 12 lat dwaj pozostali natomiast 
po 11. Sprawa zostanie przekazana 
sądowi rodzinnemu.
Sobota
Ten dzień, ze względu na wzmożo-

ny ruch obfitował w liczne kolizje 
drogowe. Było też wiele interwencji, 
co związane jest m.in. ze zbyt hucz-
nym czasami grillowaniem w ciepłe 
lipcowe wieczory.

ps

Tragedia w Olchowie
W ubiegłą sobotę doszło do tragicznego wypadku w Olchowie, gdzie w po-

bliskim jeziorze utopił się mężczyzna.

O godzinie 15:50 policja otrzymała zgłoszenie zatonięcia. Po 10 minutach 
na miejscu pojawił się patrol policji, ratownicy z miejskiej plaży w Nowo-
gardzie i straż pożarna. Po trzech godzinach poszukiwań o godz. 19:15 wy-
łowiono zwłoki mężczyzny.
Jak wynika z ustaleń spożywał on wcześniej alkohol. 
W związku z tą tragedią, jaka wydarzyła się na jeziorze w Olchowie, poli-

cja apeluje do wszystkich o ostrożność tzn. nie tylko stronienie od napojów 
alkoholowych przed kąpielą w jeziorze, ale również upominanie i zwraca-
nie uwagi innym.

ps

W dzisiejszej sondzie zapytałem mieszkańców czy uważają, że w na-
szym społeczeństwie panuje życzliwość i czy sami spotykają się na co 
dzień z jej przejawami.

Pani Krystyna
Nasze społe-

czeństwo prze-
ważnie jest 
życzliwe. Szcze-
gólnie młodzi 
ludzie, których 
bardzo podzi-

wiam. Nie spotkałam się jeszcze z 
czymś złym z ich strony. Jeżeli cho-
dzi o mnie to często spotykam się z 
życzliwością ale zależy to oczywiście 
od tego, w jakim miejscu się znajdu-
ję i z kim mam do czynienia.

Pan Henryk 
Kosmal
Nie można 

w tym wzglę-
dzie uogólniać, 
ale najczęściej 
spotykam się z 
brakiem życzli-
wości zarówno 
w społeczeństwie jak i w stosunku 
do mnie.

Pan Jan 
Jasiński
Ogólnie ludzie 

są życzliwi cho-
ciaż jak wszędzie 
spotkać można 
również mniej 
życzliwych. Na 

co dzień spotykam się z wieloma 
przejawami życzliwości, np. na dro-
dze, w mieście, sklepie itd.

Wyruszyli na Jasną Górę…
W ubiegłą niedzielę w godzinach rannych sprzed kościoła pw. Wniebo-

wzięcia NMP wyruszyła do Częstochowy  grupa pielgrzymów z dekanatu 
Nowogard.

O godzinie 7.00 uroczysta msza św na rozpoczęcie pielgrzymki ....

W tym roku na jasnogórskim szla-
ku znalazło się 26 pielgrzymów z 
naszego dekanatu, w tym z 14 z 
parafii p.w. św. Rafała Kalinowskie-
go, 11 z macierzystej parafii p.w. 
Wniebowzięcia NMP oraz 1 osoba 
z miejscowości Dobra z parafii p.w. 
św. Klary. Pielgrzymów prowadzi ks. 
Marcin Szczodry.

W tym roku szczecińska pielgrzym-
ka rusza po raz dwudziesty czwarty, 
przypomnijmy, że trasa szczeciń-
skiej pielgrzymki jest najdłuższą z 
wszystkich tras pieszym pielgrzy-
mek sierpniowych. 
Dalsza relacja zdjęciowa na stro-

nie 12.
ps

... ostatnie przygotowania i pożegnanie z najbliższymi ...

... i wyruszyli.
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Serdeczne podziękowania 
dla sponsorów, dzięki którym mógł się odbyć festyn w Jarchlinie,
a  w szczególności:   Jerzemu Furmańczykowi, Zakładowi Stolar-
skiemu „Lestor” Leszek Pastusiak, Biały Punkt GSM, Zdzisławo-
wi Olszewskiemu, Tadeuszowi Olszewskiemu, Dorocie Zamoj-
skiej, Iwonie i Krzysztofowi Gola.

Sołtys i Rada Sołecka Jarchlino

REKLAMA

PODZIĘKOWANIA

Sygnały Czytelników

Pigułka!
 Goleniowska Prokuratura      
przed Sądem!Miałem to szczęście -już w popeerelowskiej rzeczywistości - uczestniczyć w 

kilku (może nawet w kilkunastu) objazdowych wycieczkach po różnych krajach 
europejskich. Niemal zawsze słyszałem takie samo lub podobne określenie, a to 
że: „Francja w pigułce”, a to „Italia w pigułce”, itd. Pomimo wielu wątpliwości, 
co do trafności takich określeń, nie potrafiłem (jak dotąd) zdystansować się od 
nich, chociażby ze względu na ich popularność.

Określenie takie funkcjonuje też w innej sferze naszej rzeczywistości, dlatego 
dość często można usłyszeć: nasi parlamentarzyści - nasze społeczeństwo 
w pigułce! W tym kontekście, szczególnie po serii incydentów czy wprost 
prawdziwych burd przekazywanych przez TV z bieżących obrad sejmowych, 
obraz naszego polskiego społeczeństwa nie jawi się w najciekawszych barwach, 
a przecież ...

Przecież teraz niejeden z przewidujących czytelników miałby ochotę wykrzyk-
nąć: „Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś 
spokojna.” Jeśli jednak ów czytelnik, a jednocześnie mieszkaniec naszej gminy, 
„pójdzie po rozum do głowy” albo przeczyta choćby kilka tekstów opublikowa-
nych ostatnio w „Dzienniku Nowogardzkiin” -to nie wykrzyknie.

Zakończył się właśnie kolejny (dwunasty) festiwal „Lato z Muzami -2008”. 
Nasilające się ataki niektórych nowogardzian na formę organizacyjną tego 
festiwalu, a nawet podważające sens jego istnienia, każą poważnie zastanowić 
się nad przyczynami tej niechęci. Najistotniejszą przyczyną- przynajmniej z 
mojego, niewątpliwie subiektywnego punktu widzenia - jest brak bezpośred-
niego zaangażowania się w tym zakresie nowogardzkich elit intelektualnych. 
Celowo użyłem liczby mnogiej, ponieważ jedna z niewielu prób (jeśli nie je-
dyna) wspólnego zorganizowania nauczycieli, lekarzy, inżynierów, oficerów, 
urzędników, itd., w ramach TMZN - praktycznie nie powiodła się!

Na przykładzie społeczności nauczycielskiej widać jak na dłoni, że zarówno 
nauczyciele czynni zawodowo jak i emerytowani, nie są w stanie aktywnie 
uczestniczyć w ramach zwartej i skonsolidowanej organizacji. Jeśli podobnie jest 
w innych społecznościach, to wniosek nasuwa się dość oczywisty: Nadmierne 
rozczłonkowanie nowogardzkiej elity!

Gdyby jednak intensywniej próbowano zapraszać przedstawicieli poszczegól-
nych elit i lokalnych społeczności do określania podstawowego celu corocznej 
imprezy, gdyby energiczniej poszukiwano chętnych do uczestniczenia w poczy-
naniach wielu zespołów artystycznych czy kół zainteresowań, do pomocy w 
pracach organizacyjnych, porządkowych itp., to więcej niż dziś, nowogardzian 
poczułoby się współgospodarzami tej w dalszym ciągu najokazalszej imprezy 
kulturalnej w naszym miasteczku.

Do zrealizowania tak ambitnego planu mogłaby doprowadzić kadra No-
wogardzkiego Domu Kultury wspomagana konstruktywną pomocą ze strony 
Rady Miej skiej. Mogłaby?

Z autopsji znam zakres i formy takowego „wsparcia” ze strony kilku radnych, 
ale przecież za pośrednictwem miejscowych mediów mógł się z tym zapoznać 
niemal każdy zainteresowany mieszkaniec naszej gminy.

Tymczasem na wieczorno-nocne spotkania w ramach tegorocznego festiwalu 
przyszedł każdy, kto chciał i chwała im za to. Przybyła tu również określona 
grupa młodzieży, która szybko zorientowała się, że ma szansę na zaprowa-
dzenie własnych „porządków”. Jak się okazuje udało jej się to bez większych 
kłopotów. (?)

W tej sytuacji dla wielu z nas przydałaby się jakaś „pigułka” na zminimali-
zowanie moralnego kaca. Może już zacznijmy jej wspólnie poszukiwać. Wszak 
trzynasty festiwal „Lato z Muzami” za niecały już rok!

Lech Jurek

Z zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia na działania ko-
rupcyjne w związku z planowaną budową północnej obwodnicy 
wokół Nowogardu, Prokuratura Rejonowa w Goleniowie stawi się 
na rozprawie sądowej w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w 
Goleniowie, już w najbliższą środę 30 lipca o godz. 13.00 na wniosek 
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska w Goleniowie – Koło 
w Nowogardzie.
 Jednocześnie do w/w Sądu wpłynął Wniosek Stowarzyszenia o 

wprowadzenie na rozprawę oskarżyciela posiłkowego, oraz zakwalifi-
kowanie sprawy jako otwartej dla członków Stowarzyszenia, mediów 
i umożliwienie filmowania przebiegu rozprawy. Stowarzyszenie po-
prosiło również o dopuszczenie do odtworzenia dokumentu dźwię-
kowego dot. genezy takiego przebiegu obwodnicy, której przebieg 
już od kilkunastu lat był planowany, ściśle związany z interesem pry-
watnego biznesu - planowaną budową zakładu utylizacji padliny w 
Glicku. Poprosiliśmy o nadzór tej sprawy Prokuraturę Okręgową w 
Szczecinie. Stowarzyszenie poprosiło Sąd o dostarczenie na rozprawę 
akt Pa3/03 (tzw. afery: padliniarsko - śmieciowej w gm. Nowogard), na 
okoliczność ginięcia dokumentów z tych akt a na świadka zażądali-
śmy samą szefową Prokuratury Goleniowskiej. 
     Jakie dokumenty zaginęły? napiszemy po rozprawie, (nie wol-

no nam zdradzać tajników sprawy), być może właśnie dlatego do tej 
pory Pan Burmistrz Ziemba bezkarnie dalej żądzi w gminie Nowo-
gard, gdyż zaginione dokumenty właśnie Jego  dotyczyły w dziedzinie 
łamania prawa. Do akt sprawy dostarczyliśmy dodatkowo dwa pis-
ma skierowane do Wojewody Zachodniopomorskiego:  o blokowaniu 
przez burmistrza Ziembę utworzenia stref ochronnych dla elismy wod-
nej, które mogły by zablokować budowę utylizacji w Glicku i nowe fak-
ty wręcz uniemożliwiające tę wersję budowy obwodnicy, gdyż raport 
w tej sprawie nawet nie opisuje faktu, że: obwodnica miała by przebie-
gać nad podziemnymi zasobami wody pitnej (dwa potężne podziemne 
jeziora) między Karskiem a Warnkowem. 
    Przy okazji w sprawie północnej obwodnicy: 25 lipca br. otrzy-

maliśmy od Ministra Środowiska odmowę wszczęcia postępowania w 
sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra z 6 marca 
2008 dot. uzgodnień środowiskowych, ale mamy prawo do wniosku 
o ponowne rozpatrzenie – skrupulatnie z tego skorzystamy. (To pismo 
również dostarczyliśmy do sądu) i najwyższa pora - by przysłowiowa 
„Temida” wzięła oręż w swoje ręce. 

                                              Przedstawiciel Stowarzyszenia 
Eugeniusz Korneluk
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Osiągnięcia edukacyjne i sportowe placówek 
oświatowych Gminy Nowogard
W dniu 20 czerwca rozpoczęły się wakacje. Koniec roku szkolnego to tradycyjnie czas podsumowań i analiz. Wiele 

działo się w szkołach w ciągu tych 10 miesięcy wytężonej pracy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów i na-
uczycieli szkoły naszej Gminy mogą pochwalić się wieloma zwycięstwami i wyróżnieniami zdobytymi w licznych 
konkursach, zawodach sportowych, akcjach, olimpiadach przedmiotowych i to  nie tylko na szczeblu gminnym czy 
powiatowym, ale również ogólnopolskim. 
Do najważniejszych osiągnięć edukacyjnych i  sportowych należy zaliczyć m.in.: 

Przedszkole nr 1
I miejsce w konkursie  „Ocena 
działań z zakresu edukacji ekolo-
gicznej w szkołach  i placówkach 
oświatowych Ekofilm 2008”
II i III miejsce w  konkursie recy-
tatorskim organizowanym przez 
PCK
II i III miejsce oraz wyróżnienie w  
konkursie recytatorskim „Wiersze 
Jana Brzechwy” 

Przedszkole nr 3
I miejsce w konkursie recytator-
skim pod hasłem:„Mój bezpieczny 
Świat” zorganizowany przez PCK 
Wyróżnienie w konkursie „Ocena 
działań z zakresu edukacji ekolo-
gicznej w szkołach i placówkach 
oświatowych Ekofilm 2008”
I miejsce wśród nowogardzkich 
przedszkoli w Ogólnopolskiej Ak-
cji pod hasłem „Gorączka Złota” 
organizowanej   przez PCK

Przedszkole nr 4
I miejsce w konkursie „Stroik 
Świąteczny” organizowanym przez 
NDK 
I miejsce oraz  wyróżnienie w kon-
kursie „Żyj zdrowo i kolorowo” or-
ganizowanym przez  PCK 
I miejsce w konkursie plastycznym 
„Kartka Bożonarodzeniowa” 
I miejsce w konkursie „Ocena dzia-
łań z zakresu edukacji ekologicznej 
w szkołach i placówkach oświato-
wych Ekofilm 2008”

Szkoła Podstawowa nr 1
Wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Polonistycznym „Orły 
Stypendia”
I miejsce w Gminnym Konkursie 
Matematycznym – MIX 
V miejsce w Finale Ogólnopolskiej 
Wiedzy o Eucharystii 
I miejsce w Międzyszkolnym Kon-
kursie Muzycznym „Wiosna w pio-
sence dziecięcej”
IV miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Języka Niemieckiego 
I miejsce w gminnym konkursie 
PCK „Wymaluj Bezpieczny Świat” 
I, II, III miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie języka angielskiego 
„FOX”

Szkoła Podstawowa nr 2
I miejsce w konkursie recytator-
skim „Poezja Jana Pawła II”
I miejsce w Wojewódzkim oraz IV 
miejsce w Ogólnopolskim Omni-
busie 2008

V miejsce w wojewódzkim Alfiku 
Humanistycznym
I miejsce w klasyfikacji szkół w 
Biegach Majowych 2008
III miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu w Mini Koszykówce chłop-
ców
I miejsce we współzawodnictwie 
sportowym Szkół Podstawowych 

Szkoła Podstawowa nr 3
I miejsce w  XVIII Ogólnopolskim 
Małym Konkursie Recytatorskim
I miejsce w miejsko-gminnym 
konkursie plastycznym  „Ziemia 
Nowogardzka”
Laureat X edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego „112 w 
trudnej sprawie – nie używaj przy 
zabawie”
Wyróżnienie  w Przeglądzie  Pio-
senki Dziecięcej
I miejsce  w konkursie recytator-
skim PCK „Jestem bezpieczny” 
oraz w konkursach „Uczę się zdro-
wia” i „Uczeń zdrowy i wesoły”
II miejsce w Mistrzostwach Wo-
jewództwa w Mini Koszykówce 
dziewcząt 
III miejsce w Półfinale Wojewódz-
twa w Mini  piłce ręcznej chłop-
ców

Szkoła Podstawowa nr 4
Nagroda równorzędna I stopnia 
w Międzynarodowym Konkursie 
Plastycznym Euroregionu Bałtyk 
„Od morza jesteśmy”
Wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Tęcza”
Laureat X edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego pod ha-
słem „112 w trudnej sprawie – nie 
używaj przy zabawie”
Wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Matematycznym „Al-
fik”
I miejsce w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych dziewcząt i chłop-
ców
IV miejsce w Mistrzostwach Wo-
jewództwa w Piłce Ręcznej dziew-
cząt
I miejsce w Mistrzostwach Gminy 
w Mini koszykówce chłopców

Szkoła Podstawowa w Błotnie
I miejsce w Konkursie Wiedzy o 
Ziemi Nowogardzkiej „Z Ziemią 
Nowogardzką przez wieki”
I miejsce w konkursie wiedzy z 
PCK „Liczy się zdrowie”
Wyróżnienie w konkursie „Ocena 
działań z zakresu edukacji ekolo-

gicznej w placówkach oświatowych 
– Ekofilm 2008” 

Szkoła Podstawowa w Długołęce
Wyróżnienie w Wojewódzkim 
Konkursie Fotograficznym Wo-
jewody Zachodniopomorskiego 
„Środowisko wokół nas” 
Wyróżnienie w międzyszkolnym 
konkursie „Ocena działań z zakre-
su edukacji ekologicznej w placów-
kach oświatowych Ekofilm 2008”
I miejsce w Sejmiku Ekologicznym 
II miejsce w Finale Rejonowym 
Piłki Nożnej Chłopców  
I miejsce w Mistrzostwach Gmin-
nych w Piłce Nożnej dziewcząt 

Szkoła Podstawowa w Orzechowie
I miejsce (indywidua  i drużynowe) 
w konkursie ortograficznym – „Or-
tofrajda 2008” 
Wyróżnienie w  Konkursie Ekolo-
gicznym „Eko-Planeta”
I miejsce w konkursie zorganizo-
wanym przez PCK „Palenie tytoniu 
szkodzi  zdrowiu”
I miejsce drużynowo w Elimina-
cjach Powiatowych XXXI Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szkoła Podstawowa w Strzelewie
II miejsce w  Gminnym Konkursie  
Ortograficznym
I miejsce w konkursie  muzycznym 
pt. „Wiosna w piosence”
I miejsce w Międzyszkolnym Kon-
kursie Wiedzy Przyrodniczej
II miejsce w Międzyszkolnym Konkur-
sie plastycznym „Czysto wokół nas”
I i  III miejsce w  Wojewódzkim  
Konkursie pt. „Wymaluj i wyśpie-
waj bezpieczny świat”
II miejsce indywidualne (klasa IV) 
w  Biegach  Majowych 2008 

Szkoła Podstawowa 
w Wierzbięcinie

I miejsce w plastycznym konkursie 
PCK ”Bezpieczeństwo ucznia”
I miejsce w Międzyszkolnym Kon-
kursie Fotograficznym „Mój zwie-
rzak na fotografii”
I miejsce w gminnym konkursie na 
organizację działań ekologicznych 
podczas Ekofilmu 2008.
I i II miejsce w międzyszkolnych 
zawodach sportowo-wiedzowych  
dla szkół wiejskich
II miejsce w Mistrzostwach Gminy 
w piłce nożnej chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Wo-
jewództwa w Tenisie Stołowym 
chłopców

Oraz sześć I miejsc, trzy II miej-
sca, pięć II miejsc, jedno IV i VII 
miejsce w innych turniejach w te-
nisie stołowym odbywających poza 
Igrzyskami Młodzieży Szkolnej 

Szkoła podstawowa w Żabowie
III miejsce w województwie i wy-
różnienie w konkursie „Eko- Pla-
neta Ziemia wspólne dobro”
Wyróżnienie w wojewódzkim 
konkursie„Zamki, pałace, dwory- 
historia i współczesność”
II miejsce w  Festiwal Piosenki 
Ekologiczne
Wyróżnienie w Konkursie  ,,Ocena 
działań z zakresu edukacji ekologicz-
nej szkołach i placówkach oświato-
wych Ekologicznych „Ekofilm 2008”

Gimnazjum nr 1
I miejsce dla szkoły w konkursie 
pt. „Ocena działalności z zakresu 
edukacji ekologicznej w szkołach i 
placówkach oświatowych”
I miejsce w województwie w  Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie  Zdrowego 
Stylu Życia
III miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie Alfik Matematyczny
I miejsce i wyróżnienie w  Gmin-
nym oraz 13 i 14 miejsce w  Ogól-
nopolskimi Konkursie „Panda 
2008” z  języka angielskiego
I miejsce (drużyna) w Eliminacjach 
Powiatowych  Konkursu  Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym
I miejsce (indywidualne)  w wo-
jewództwie w  Konkursie  Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
w  Piłce Koszykowej chłopców
III miejsce w Mistrzostwach Regio-
nu w  piłce koszykowej chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Gminy 
w  piłce siatkowej  dziewcząt

Gimnazjum nr 2
Wyróżnienie w Rejonowym Prze-
glądzie Muzycznych Zespołów 
Estradowych i Solistów
Laureat Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Polskiego z Elementami 
Wiedzy o Sztuce
Laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu Historycznego
Finalista i  Finalista Wojewódzkie-
go Konkursu Matematycznego
Finalista Wojewódzkiego Konkur-
su Fizycznego
Laureatka Konkursu Języka An-
gielskiego Szkoły Bell
III, XIII i XIV  miejsce w IX Ogól-
nopolskim Turnieju Wiedzy Eko-
nomicznej 
Laureatki (5 dziewcząt) Wojewódz-
kiego Konkursu Literacko Dzien-
nikarskiego „Złote Pióro Głosu 
Szczecińskiego”
Finalista Wojewódzkiego Małego 
Konkursu Recytatorskiego
I, II, III miejsce w Województwie w 
Ogólnopolskim Konkursie „Alfik 
Humanistyczny”
I i II miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie Ortograficznym w Przy-
biernowie
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie 
odrębnej własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Warszawska 14 - powierzchnia użytkowa: 57,80 m2     
Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni,  

łazienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 

wynoszący 0,0133.
Cena wywoławcza:  128.027,- zł  Wadium:  13.000,- zł
Lokal nr 2: Dobra, ul.  Traugutta 5 - powierzchnia użytkowa: 66,90 m2     
Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni,  

łazienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 

wynoszący 0,0839.
Cena wywoławcza: 76.608,- zł   Wadium:  7.700,- zł
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi oczekującemu na 

mieszkanie w Spółdzielni, który nie ma zaspokojonych potrzeb miesz-
kaniowych i zgłosi gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przenie-
sienie odrębnej własności tego lokalu za cenę określoną w przetargu. W 
przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma czło-
nek najdłużej oczekujący.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 

Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 07.08.2008 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z napisem „Przetarg na mieszkanie nr …”. Oferta winna zawierać: imię, 
nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzo-
ną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 07.08.2008r. o godz.12.15

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić za-
oferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty otrzy-
mania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia.  

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem 
lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu roboczym.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umo-
wy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w ter-
minie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osied-

lowej 6.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania mieszkania 

we własnym zakresie i na koszt własny.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego. 

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni 
(dział członkowski)  lub telefonicznie 091-3910010.

Restauracja “KAMENA”  
z a t r u d n i 

pracownika na stanowisku kelner-barman 

Informacje pod nr tel.509 910 772

II miejsce w Międzyszkolnym Kon-
kursie Wiedzy Matematyczn-Fizycz-
no-Informatycznej MATFIN 2008
I miejsce w etapie rejonowym kon-
kursu PCK „Zdrowy styl życia”
I miejsce w V Memoriale Wojt-
ka Chomińskiego w Piłce Ręcznej 
chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Rejonu 
w piłce ręcznej chłopców

Gimnazjum nr 3
I miejsce w Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki o Zdrowiu 
Wyróżnienie dla szkoły za udział w 
Eko-Tygodniu
II miejsce w Eliminacjach Powia-
towych XXXI Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym 
Wyróżnienie w Konkursie  Ogól-
nopolskim „Kangur”
I miejsce  w Mistrzostwach Powia-
tu w piłce koszykowej dziewcząt           
II miejsce  w Mistrzostwach Powia-
tu w Piłce Nożnej dziewcząt                            
III miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu w Piłce Koszykowej chłop-
ców
IV miejsce  w Mistrzostwach Wo-
jewództwa w Piłce Ręcznej dziew-
cząt       
1 miejsce we współzawodnictwie 
sportowym Szkół Gimnazjalnych 
w ramach Gimnazjady

II Liceum Ogólnokształcące
I miejsce (drużyna) w Zawodach  
Gimnastycznych  dziewcząt 

II miejsce w Powiatowych Zawo-
dach  w Piłce Siatkowej  dziewcząt
Finalista (etap ogólnopolski) VIII 
Olimpiady Wiedzy o Regionie i 
Przedsiębiorczości
Laureatka (Etap ogólnopolski) 
XVIII Olimpiady Teologii Katoli-
ckiej
Finalistka (etap ogólnopolski i etap 
okręgowy ) i laureatka (Etap ogól-
nopolski) XXXVII Olimpiady Lite-
ratury i Języka  Polskiego
Finalistka i laureatka  (etap ogólno-
polski) Olimpiady Wiedzy o Kultu-
rze Popularnej
Finalistka  (etap ogólnopolski) 
Olimpiady Mediewistyczna
Laureatka (etap ogólnopolski) 
XXII Turnieju Sztuki Recytator-
skiej i Poezji Śpiewanej im. „Ska-
mandrytów”
Finalistka (etap ogólnopolski)  
Ogólnopolskiego Konkursu  “Know  
America”
Laureatka (etap ogólnopolski)  
Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego „Wobec Własnego Czasu”
I i II miejsce (etap ogólnopolski)  w 
Konkursie Wiedzy o Gospodarce 
UE „Euroindeks 2008”

Wszystkim nauczycielom i  uczniom 
serdecznie gratulujemy i dziękuje-
my za zaangażowanie oraz życzy-
my dalszych sukcesów! 

Liliana Szychowska
UM Nowogard

Opr.red LMM

AUTOHOLOWANIE
Pomoc Drogowa

tel. 601-16-46-57

REKLAMA

My eksmitujemy – ty płacisz!
Emerytowany żołnierz zawodo-

wy wraz z rodziną został eksmito-
wany z mieszkania. 

W obecności przedstawicieli 
Wspólnoty Mieszkaniowej i po-
licji załadował swój dobytek na 
samochód. Zaraz potem przeka-
zał klucze, a mieszkanie zostało 
oplombowane.

Po kilku dniach eksmitowany 
emeryt otrzymał wezwanie do 
zapłaty 280 złotych (w tym 50,49 
zł podatku VAT) za … sprzątanie 
powierzchni wewnętrznej i drugie 
wezwanie do zapłaty 82,45 (VAT 
– 5,39 zł) za usługi różne.

U dołu faktury wyjaśniono, że 
„powierzchnia wewnętrzna” to 
„opróżnienie z wszelkich nieczy-

stości piwnicy przynależnej do 
mieszkania”, a usługi różne to …za-
bezpieczenie lokalu po eksmisji. 
Smaczku sprawie dodaje fakt, że 
eksmitowany sam piwnicę opróżnił. 
Koszt usługi także jest „łagodny” 
biorąc pod uwagę zarobki pani 
sprzątającej – 600 złotych miesięcz-
nie za sprzątanie dwóch budynków 
na umowę zlecenie!

Wygląda na to, że Wojskowa 
Agencja Mieszkaniowa jest su-
werennym państwem w państwie 
prawa. Płać obywatelu, bo nie-
uregulowanie zobowiązań będzie 
skutkowało wpisem do Krajowego 
Rejestru Długów- głosi ostrzeżenie 
w postaci czerwonej pieczęci.

LMM

Informujemy, że   

8 sierpnia 2008 r.
piątek godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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Padliniarni nie będzie!
Po sesji 25 czerwca 2008 r. można mieć taką nadzieję. Na sesji tej nie przy-

jęto poszerzenia „padliniarskiej” uchwały z 11 lipca 2002 r. o zmianę dróg 
wewnętrznych i dojazdowej do planowanego zakładu utylizacji padliny od 
strony południowej. Stanowiła by ona jedyną drogę łączącą planowany za-
kład z drogą powiatową Miętno – Bochlin, niezbędną do budowy zakładu a 
potem transportu padliny ze zjazdu z północnej obwodnicy. Już w studium 
przestrzennego zagospodarowania gm. Nowogard jest zaznaczony problem 
dowozu padliny do zakładu utylizacji w Glicku - przez Nowogard. Przypad-
kiem szukając materiałów na sesję, w naszych archiwach dźwiękowych znaleź-
liśmy wypowiedź byłego wiceburmistrza Jerzego Jabłońskiego, który na jednej 
z konsultacji społecznych dotyczących budowy „padliniarni” w Glicku, odpo-
wiadając na pytanie: którędy będzie przebiegał transport padliny – stwierdził, 
że: „najlepszy wariant drogi dojazdowej dla padliny będzie najdalszy od 
osiedli ludzkich - trzeci wariant obwodnicy północnej, za kościółkiem na 
osiedlu Bema ze zjazdem za kurnikami”. Wariant ten został ustalony nie 
bacząc na istniejące w pobliżu ujęcia studni wody pitnej dla ludzi. Oto praw-
dziwa przyczyna jedynego północnego przebiegu obwodnicy – a konsultacje te 
były w maju 2002 r. i już wówczas nie wzięto pod uwagę lepszego południowe-
go wariantu. (Niedowiarkom w każdej chwili tę taśmę z nagraniem odtworzy-
my). Ale musimy zasmucić mieszkańców Dąbrowy i Karska że wracające po 
rozładunku padliny z Glicka ok. 40 tirów dziennie (zapis z wniosku o warunki 
zabudowy) w ruchu jednokierunkowym do obwodnicy, nawet puste - niosłyby 
za sobą „bukiet kwiatów, hałasu itp.!” Na sesji tej, po odrzuceniu rozszerzenia 
„padliniarskiej” uchwały  przez radnych z ugrupowań PiS, PO, ugrupowania 
Radnego Marka Krzywani, oraz PSL z małym wyjątkiem. Radny Szafran 
wystosował do przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek: o wycenę ewen-
tualnych kosztów jakie musiała by ponieść nie jest udziałowcem w budowie 
zakładu utylizacji w Glicku – stąd jego determinacja w dążeniu do realiza-
cji tej budowy – wykorzystując do tego piastowane przez siebie stanowisko 
burmistrza i radnych? O metodach działania i technologii tej doświadczalnej 
amerykańskiej firmy, mającej swoją filię w Niemczech, a próbującej wejść na 
polski rynek napiszemy w następnych art. 
Czy gmina poniesie jakieś koszty gdyby radni unieważnili „padliniarską” 

uchwałę lipca 2002 r.  Pytamy, czy po analizie wieloletnich niezasadnych zwol-
nieniach podatkowych, nie może okazać się że gmina nic nie będzie musiała 
płacić. Wręcz zadziwia nas postawa wszystkich radnych z ugrupowania SLD! 
Już podczas wystąpienia przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Ochro-
ny Środowiska – Eugeniusza Korneluka, ostentacyjnie wyszli na korytarz w 
momencie cytowania merytorycznych wad prawnych w podjętej przez nich 
w 2002 r. w/w uchwale. Z tego wynika, że nie interesuje ich zdrowie  i los na-
wet własnych rodzin! Bo przecież solidarność partyjna – ponad wszystko! W 
nieszkodliwość utylizacyjnego perpetum-mobile firmy WABIO lokowanego w 
Glicku, absolutnie wiary nie dali radny Szpilkowski, Kosiński, Kucal i Wasiak. 
Przedstawiciel firmy WABIO opowiadał – dosłownie bajki, omijając prawdzi-
wą doświadczalną metodę, jaką stosują w Niemczech. W układach z tą firmą 
nasz burmistrz Kazimierz Ziemba jest już od wielu lat, o czym wypowiada się 
na czołowej stronie D.N. – nr 81 z 21 października 2003 r. – cyt. fragment: 
„Jestem po rozmowach z dwiema  niemieckimi firmami (NEWECO sp. Z o.o. i 
WABIO sp. Z o.o.,) a ich głównym inżynierem (dr Jochen Auerbach).” Dla-
tego pytamy na łamach D.N. Pana Kazimierza Ziembę, czy czasami ...
 Autorzy art.:
              Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska 
              i członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego   

 Towarzystwa Ekologicznego – Mgr inż. Eugeniusz Korneluk
              Członek Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska 
              oraz członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego 
 Towarzystwa Ekologicznego – Edward Ułanowski

UWAGA!!!
W miesiącu sierpniu 2008 r. 
kino „Orzeł” jest nieczynne.

Zapraszamy od 5 września 2008 r.

 Nowa inicjatywa Bramy

Strzelewo - „Artystyczna 
wioska tradycji”

Stowarzyszenie Edukacyjno - Spo-
łeczno - Kulturalne Teatr Brama 
tworzą kreatywni ludzie nieustannie 
poszukujący inspiracji oraz wyzwań, 
które pobudzą do działania zarówno 
artystów jak i ludzi niekoniecznie 
związanych z kulturą. Najnowszym 
pomysłem na twórcze, aktywne, 
wartościowe wykorzystanie czasu jest 
projekt „Artystyczna wioska tradycji” 
realizowany w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki 
finansowemu wsparciu Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej młodzi 
ludzie mają możliwość obudzenia 
idei związanych z ważnymi poję-
ciami, często bagatelizowanymi we 
współczesnym świecie. Przewodnią 
myślą obejmującą „Artystyczną wio-
skę tradycji” jest chęć poszukiwania 
własnej tożsamości na tle tradycji. 
Świadomość i wiedza o tym, co nas 
ukształtowało, umożliwia lepsze zro-
zumienie tego, co dzieje się obecnie, 
pomaga osadzić się we współczesnej 
rzeczywistości i funkcjonować w 
niej w sposób bardziej produktywny 
oraz wartościowy. Wpływa także 
na integrację wspólnoty, która nas 
otacza i powinna być dla nas ważna, 
ponieważ tworzy świat każdego z 
nas. Niestety coraz częściej można 
zauważyć tendencje zmierzające w 
nieodpowiednim kierunku, które sta-
ją się problemem współczesnych spo-
łeczności lokalnych. Można mnożyć 
przykłady, zaczynając od osłabienia 
więzi i poczucia tożsamości z własny-
mi korzeniami i kulturą regionu, po-
przez zanikanie form wspólnotowego 
spędzania wolnego czasu oraz ogól-
nospołecznych, wielopokoleniowych 
inicjatyw, docierając do wyzbywania 
się potrzeby aktywnego kształtowania 
własnej kultury i otoczenia na rzecz 
konsumpcyjnego, biernego stylu ży-
cia. Na ten temat powstałby pewnie 
oddzielny artykuł, ale nie chodzi o 
to żeby opisywać problem, ale żeby 
jemu przeciwdziałać. Tak robi Teatr 
Brama wraz ze współorganizatorami 
Ośrodkiem Poszukiwań Twórczych w 
Strzelewie, Teatrem Krzyk oraz Tea-
trem Kana. Całość działań obejmuje 
okres od 01.07 do 12.10.2008r., kiedy 
to w wybranych miejscowościach 
województwa zachodniopomorskie-
go( Strzelewo, Węgorza,  Czermnica, 
Kościuszki) poprzez różne formy 
aktywności zostanie propagowana 
idea zachowania tradycji i przekazu 
ludowego dziedzictwa kulturowego. 

Michał Krzywaźnia koordynator 
projektu mówi: „ Nasz cel pragnie-
my zrealizować poprzez kształcenie 
praktycznych umiejętności przekazy-
wania z pokolenia na pokolenie treści 
kultury, które wyróżnione zostały w 
tradycji staropolskiej jako szczególnie 
ważne”. Projekt „Artystyczna wioska 
tradycji” wychodząc od idei wspól-
nego kulturowego dziedzictwa pro-
ponuje innowacyjną formę działań 
artystyczno - edukacyjnych, łączącą 
zajęcia warsztatowe, aktywne uczest-
nictwo w wydarzeniach artystycznych 
z prezentacjami, koncertami. Całość 
obejmuje program spotkań łączących 
promowanie i przekazywanie wiedzy 
na temat tradycji przez zaproszonych 
gości (spotkania, wieczory opowiada-
czy) z praktyczną nauką (warsztaty 
teatralne, muzyczne, plastyczne, 
rzeźbiarskie, kowalstwa artystyczne-
go, ceramiczne, hafciarskie i inne), a 
także prezentacjami artystycznymi, 
miedzy innymi w ramach Wiejskiego 
Festiwalu Sztuki. Ważnym elemen-
tem będzie wędrówka z prezentacją 
teatralną oraz muzyczną po wsiach 
województwa zachodniopomorskie-
go. Realizowane będą także działania 
integrujące społeczność wiejską, na 
przykład konkurs na herb rodzinny 
odnoszący się do historii przodków, 
czy biesiada przy 100 metrowym stole 
w centrum wsi Strzelewo. To tylko 
część działań, która została zaplano-
wana w ramach projektu „Artystycz-
na wioska tradycji”. 

Nie sposób ogarnąć wszystkich 
wydarzeń oraz sprecyzować ich 
charakteru, bo na pewno w trakcie 
realizacji zadań pojawią się nowe 
inspiracje, tworzące jego kreatywną 
część. Artystyczne inicjatywy podej-
mowane w małych miejscowościach 
są rzadkością, dlatego też znaczenie 
tego projektu zyskuje na sile. Gdzie-
kolwiek się znajdujemy powinniśmy 
pamiętać o korzeniach, z których się 
wywodzimy, i które tworzą naszą 
tożsamość. Musimy działać,    tworzyć 
nowe sensy, wartości, jednak pielęg-
nowanie dawnych światów, które nas 
ukształtowały jest naszym obowiąz-
kiem. Obowiązkiem zaszczytnym, 
ważnym, procentującym poczuciem 
ciągłości kulturowej, osadzenia i sta-
bilności, bo przecież nie wzięliśmy się 
z nikąd i każdego nas tworzy pamięć 
o przeszłości.

Kinga Binkowska
(tel.516 143 857)
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PA I N T B A L L
Rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej 
walki przy użyciu MARKERÓW, urządzeń zbliżonych kształtem i 
zasadą działania do broni pneumatycznej, które za pomocą sprę-
żonego powietrza, propanu lub dwutlenku węgla wyrzucają żela-
tynowe kulki wypełnione barwnikiem spożywczym. Po trafieniu 
przeciwnika kulka rozbija się pozostawiając kolorowy ślad przez 
paintballowców zwany „splatem”.
Scenariusze gier oparte są na historycznych rozgrywkach jak np.:  
„Alamo”, „Gettysburg” lub „Obrona Częstochowy”, operacjach taktycznych - „Ochrona Prezydenta”, czy 
grach sztucznie stworzonych -  „Terminator”,  „Klasyczne Wystrzelanie”  lub „Zdobywanie Flagi”. Oczy-
wiście dużo zależy od fantazji osób grających. 
Wspaniała zabawa dla rodziny, przyjaciół czy grup znajomych chcących aktywnie i nowocześnie spę-
dzić wolny czas. To propozycja firmy „A.D.W.-RELAKS”, która oferuje leśną odmianę tej dyscypliny.
Cennik:  
50 zł za komplet, w skład którego wchodzą:
    - marker czyli karabinek
    - mundur
    - maska ochronna
    - pełny magazynek kulek /200 szt./
15 zł za każde następne 100 kulek

Nasz adres: A.D.W.- RELAKS

ALEKSANDRA WACŁAWEK

OLCHOWO 80

TEL: 0 667 830 499

0 697 769 948

Prace powarsztatowe - Lato z Muzami 2008
TEKST SPONSOROWANY

Lato z Muzami 2008 - prace powarsztatowe
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                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!

REKLAMA

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:

- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie 

zatrudni 
nauczyciela
informatyki

tel. (091) 3921 162

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2008 

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

PANIE Z NOWOGARDU 
I OKOLIC

 BURMISTRZ NOWOGARDU   PRZY UDZIALE  
CENTRUM RADIOLOGII I  DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SZCZECIN 

ZDROJE ORGANIZUJE TRWAJĄCE DO KOŃCA ROKU 

BEZPŁATNE BADANIA  MAMMOGRAFICZNE
DLA KOBIET W WIEKU 50- 69 LAT

OFERTA SKŁADA SIĘ Z  KOMPLEKSOWEJ PORADY: BADANIE MAMO-
GRAFICZNE PIERSI, WYNIK BADANIA ORAZ KONSULTACJA LEKARSKA

PANIE  ZAINTERESOWANE BADANIEM PO ZAREJESTROWANIU ZOSTA-
NĄ DOWIEZIONE BEZPŁATNIE DO CENTRUM RADIOLOGII I DIAGNO-
STYKI OBRAZOWEJ MIESZCZĄCEGO SIĘ W SZCZECINIE ZDROJACH  

Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji   prowadzonej przez 
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godzinach od 830 do 
1400 tel. 091 39 21-356  i Lidię Bogus od 1400 do 1800   tel. 0505393636

W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. LEGITYMACJĘ UBEZPIECZENIOWĄ 
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZĄCE PIERSI
4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE  

     DO WYPEŁNIENIA ANKIET                                                                                   

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Refleksje wakacyjno 
– komunikacyjne

Z Jenikowa do Nowogardu (10 km) w piątek, z Ża-
bowa (8 km) do Nowogardu w niedzielę to długości 
kolejki samochodów do jakiej dochodzi w weeken-
dowe wyjazdy nad morze. Ruch trasą stargardzką, 
zwłaszcza w czasie zmiany turnusów był widocznie 
intensywniejszy nawet od tego na „szóstce”. To oczywi-
ście kolejny argument potwierdzający, że włączenie tej 
drogi do ruchu okrężnego poprzez budowę obwodnicy 
Nowogardu trasą południową jest konieczne. Jaką 
orientację w sprawie nasilenia ruchu na drodze star-
gardzkiej posiadają projektujący obwodnicę? Niestety 
niewielką, świadczą o tym chociażby słowa jednego z 
przedstawicieli GDBDiA podczas ostatniego spotkania 
w Olchowie, który zupełnie bagatelizował inesywność 
ruchu na tej trasie. Życie więc sobie a urzędnicy jak 
zwykle budują przyjemne gniazdko do własnego do-
brego samopoczucia – dla nich problemu nie ma.

Jeszcze raz przypominamy na  poniższym rysunku 
o co walczymy.

Marek Słomski
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Do wynajęcia dwa garaże, po-
wierzchnia 2 x 20 m kw, obiekt do-
zorowany, Nowogard ul. Nadtorowa 
12. Tel. 693 344 802.

• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze 3 
pokoje, 69 m kw. Tel. 501 432 382.

• Poszukuję kawalerki, 2 pokojowego 
mieszkania lub części domku do 
wynajęcia. Tel. 792 234 468.

• Kupię domek w Nowogardzie. Tel. 
781 428 883. 

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 091 81 81 802.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
48,97 m kw, I piętro, centrum mia-
sta. Tel. 600 460 769.

• Pokój do wynajęcia z pełnym dostę-
pem do kuchni, łazienki oraz toale-
ty. Tel. 601 724 492.

• Kupię dom (ok. 120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam garaż os. Gryfitów. Tel. 
608 63 23 25.

• Wynajmę 1 osobie pokój z dostę-
pem do kuchni i łazienki (oso-
bie niepalącej, która pracuje). Tel. 
603 601 758.

• Sprzedam działkę 3000 m kw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m kw. 
Tel. 697 158 327.

• Poszukuję do wynajęcia kawalerkę 
lub mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
607 061 462.

• Poszukuję do wynajęcia lub kupna 
garaż. Najlepiej w okolicach ul. Za-
mkowej. Tel. 091 39 23 089.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum na większe z dopłatą. Tel. 
608 633 831.

• Nowogard, nieruchomość niezabu-
dowana, przy ul. Poniatowskiego, 
o pow. 2,6831 ha, działka nr 179, 
6 obręb Nowogardu, w planie za-
gospodarowania terenu zabudowa 
mieszkaniowa niska, jednorodzin-
na i bliźniacza, cena 30 PLN m2, do 
negocjacji, mail nas13@wp.pl, tel. 
0660 424 989.

• Sprzedam ok. 4 ary ziemi z możli-
wością przekształcenia pod zabu-
dowę. Tel. 609 463 904.

• Sprzedam działkę budowlaną nr 
140/2 obręb 6 m. Nowogard, 750 
m kw, ul. Poniatowskiego. Tel. 
601 500 722.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we bezczynszowe w Dobrej, 2 poko-
je 50 m kw do remontu, cena 20 000 
do uzgodnienia. Kontakt 091 39 
14 689.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 60 
m kw, własne co. Tylko gotówka. 
609 388 700.

• Wydzierżawię miejsce postojowe 
11,5 m x 3,60 m na terenie dozoro-
wanym. 693 344 802.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, 
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 
biegów, kolor bordowy metalik, 
rok. prod. 12.2004, model 2005, 
przebieg 98000km, bezwypadkowy, 

garażowany, książka serwisowa, za-
dbany, nie wymaga żadnego wkładu 
finansowego. Nowe tarcze i klocki 
hamulcowe przód i tył, wymienio-
ny kompletny rozrząd, olej, filtry 
(kabinowy, oleju powietrza), płyn 
hamulcowy i chłodniczy, przegląd 
klimatyzacji, alufelgi 16” + nowe 
opony letnie,. Cena 49 800 zł do 
uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 die-
sel, składak 1997. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 512 335 172.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 r., 
stan dobry. Tel. 607 54 55 42.

• Sprzedam nowy skuter na gwaran-
cji + dwa kaski. Tel. 091 39 26 460.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 
p, ul. Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• Kupię malucha na chodzie – nie-
drogo. Tel. 695 322 142.

• Sprzedam Ford Fiesta 1993 r., 1,1, 
cena 2100 zł do uzgodnienia, gara-
żowany. Tel. 603 359 167.

• Sprzedam przyczepę camping jed-
noosiową, 750 kg, zarejestrowaną. 
Tel. 091 39 22 063.

• Sprzedam tanio Skodę Felicję, 1998 
r., 141 tys. km przebiegu, garażo-
wana, w bardzo dobrym stanie. Tel. 
693 850 197.

ROLNICTWO  .
• Ciągnik rolniczy Zetor 16 145, 
1989 r., moc 150 koni, czer-
wony, stan bardzo dobry. Tel. 
509 930 161, Łosośnica.

• Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, 
Redło. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam ciągnik rolniczy For-
schmit 323. Tel. 608 356 697.

• Sprzedam dmuchawę do zbo-
ża, mało używaną. 606 26 18 50, 
602 267 382.

• Sprzedam jałówkę cielną. Tel. 091 
39 109 17.

• Sprzedam kombajn Claas Domina-
tor 56 i 76 MF (cena 12 000 zł). Tel. 
0601 587 438.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 
373 143.

• Transport, profesjonalne prze-
prowadzki – wnosimy – znosimy. 
0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-
y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• Remonty tanio i solidnie. Tel. 
695 770 724.

• Wykonam roboty mini koparką: 
wykop pod fundamenty, kable, itp. 

Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 079 
02 43 575.

• Przecieranie drzewa trakiem ta-
śmowym, sprzedaż łat, kontrłat, 
desek, więźby dachowej, usługi mi-
nikoparką, wykopy, kanaliza, kable, 
itd. Tel. 517 219 627, 091 391 86 89.

• TIPSY żelowe – tanio. 
609 464 332.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575.

• DUR-DACH – pokrycia i remonty 
dachów. Tel. 691 621 141.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Inżynier oferuje fachowo usługi 
w zakresie: hydrauliki, zakładanie 
wodomierzy, wideofilmowanie, 
usługi glebogryzarką i zakładanie 
trawników, wykaszanie łąk. Tel. 
600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany 
Seweryn Durlej. Tel. 607 921 703. 
Wszelkiego rodzaju remonty, ma-
lowanie dekoracyjne pokoi. Solid-
nie, dokładnie tanio!

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Język niemiecki – nauczanie indy-
widualne z zastosowaniem technik 
sugestopedii, tłumaczenia ustne i 
pisemne – od września. Tel. 503 84 
84 35.

• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Przyjmę zlecenie stałe lub czasowe 
samochodem VW T 5 – 9 osób lub 
towar – przewóz. Tel. 608 356 697.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• TIPSY, PEDICURE, HEN-
NA, DEPILACJA, MAKIJAŻ. 
697 408 391.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i in-
nych imprez okolicznościowych. 
Tel. 511 171 846, 518 097 091.

• Usługi remontowo – budowlane, re-
gipsy, glazura, adaptacja strychów, 
itd. Tel. 784 053 493.

• Docieplenia budynków. 
664 189 336.

• Kompleksowe usługi budowlano- re-
montowe. Szybko, tanio, solidnie. 
697 612 803, 784 188 147, 609 605 621.

• Usługi ogólnobudowlane – tynki 
maszynowe, regipsy, kafelkowanie, 
malowanie. Tel. 788 452 943.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech bez działalności gospodar-
czej. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 
barmana/kę, korzystne warunki 
płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. 
Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycz-
nie przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 

73 38 92.
• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kon-
takt 0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 
91, 601 73 38 92

• Zatrudnię murarza. Tel. 
608 817 214.

• Zatrudnię Panią z doświadcze-
niem do pracy z końmi. Praca 
w Danii. Znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego. Tel. 
004520294720.

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające 
się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Poszukuję miejsca przy głównych 
drogach w celu umieszczenia tablic 
reklamowych z własną konstrukcją. 
Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwa-
rium w kolorze czarnym 81x33x64 
cm plus drobne wyposażenie: filtr, 
grzałkę, korzenie ozdobne. Cena 
500 zł. Telefon – 600 981 297.

• Sprzedam książki do 1 klasy II LO 
profil informatyczno – matema-
tyczny. 501 141 655. 

• Przyjmę każdą ilość ziemi, gruzu 
itp. Kontakt tel. 503 174 715 lub 
691 697 969.

•  Sprzedam buty Puma Fer-
rari Cat, czarne, rozm. 41, nowe. 
Cena 200,00 zł. Tel. 783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegan-
cja I - ul. Bankowa 8B (w sklepie 
z art. gosp. domowego); Elegancja 
II – ul. Warszawska 2 (przy przy-
stanku na żądanie). Zapraszamy w 
godz. od 9.00 do 18.00, w soboty 
od 9.00 do 14.00. 

• Sprzedam wagę półautomatyczną z 
podajnikiem – dozownik. Tel. 091 
39 107 14.

• Sprzedam tanio nieduży segment 
młodzieżowy. Tel. 091 39 26 460.

• Sprzedam świnkę morską – rozetkę. 
Cena 60 zł. Nowogard ul. Zielona 3. 
Tel. 091 39 20 714.

• Oddam segment pokojowy w do-
brym stanie osobie potrzebującej. 
Tel. 091 39 23 146, 507 547 321.

• Tanio sprzedam piec C.O. w do-
brym stanie 0,8 m3. Tel. 091 39 
21 186.

• Sprzedam lub wynajmę wózek elek-
tryczny dla osoby niepełnosprawnej 
na 4 kółkach. 091 39 20 734.

• Włazy żeliwne 4 szt. pilnie kupię, 
średnica 60 cm. Tel. 502 85 35 73.

• Sprzedam wózek głęboki ze space-
rówką, cena 100 zł do uzgodnienia. 
Tel. 665 505 885.

• Sprzedam segment młodzieżowy 
czarny, sofa 2 osobowa + 2 fote-
le + 2 pufy (goeblin), wypoczy-
nek stan bardzo dobry. Tanio. Tel. 
792 388 004.

• Wolne miejsca do wynajęcia na 
wczasy w sierpniu i wrześniu – Re-
wal. Tel. 788 452 943.

• Poszukujemy osoby mogącej za-
opiekować się kotkiem i pieskiem. 
Tel. 887 307 401.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

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 we wtorki 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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 28.07.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca, strażnik wię-
zienny

3. Robotnik budowlany
4. Sprzedawca
5. Sprzedawca – optometrysta 
6. Ślusarz – mechanik 
7.  Pracownik zieleni 
8.  Konserwator terenów zieleni z 

prawem jazdy kat. B
9.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
10.  Obsługa sprzętu fitness
11.  Księgowa
12.  Nauczyciel informatyki
13.   Traktorzysta
14.  Doradca klienta
15.  Doradca zawodowy, specjalista 

ds. szkoleń, lider Klubu Pracy 
16.  Kucharz/ pomoc kuchenna
17.  Hydraulik
18.  Dekarz

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   , 

(Goleniów)  (Karnica)
2. Operator wózka widłowego 

(Łozienica)
3.  Pomocnik mechanika sam. 

Osobowych ( Goleniów )
4.  Informatyk ( Łozienica )
5.  Agent ochrony ( Goleniów) 
6. Nauczyciel przedszkola 

(Resko)
7.  Murarz, tynkarz (Szczecin)
                                             
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Spartakiada w Żabowie
Niezwykle udany przebieg miała spartakiada w Żabowie, która przygoto-

wywana była w sposób spontaniczny. 

Komisarek znowu zwycięża.

Sparingi Pomorzanina

Remis z czwartoligowcem
Przebywający na obozie przygotowawczym w Czarnocinie Pomorzanin 

zmierzył się z występującą w IV lidze Iną Goleniów.

W środę Pomorzanin pewnie 
wygrał z grającą również w klasie 
okręgowej Masovią Maszewo. W 
sobotę, po sześciu dniach intensyw-
nych treningów, nowogardzki zespół 
zmierzył się ze znacznie bardziej 
wymagającym przeciwnikiem, a 
mianowicie z przygotowującą się 
go czwartoligowych rozgrywek Iną 
Goleniów.

Spotkanie zaczęło się bardzo pe-
chowo dla podopiecznych trenera 
Zbigniewa Gumiennego. Już w 
pierwszej minucie meczu po rzucie 
rożnym nasi obrońcy nie zdołali 
upilnować jednego z rywali i ten ude-
rzeniem głową pokonał Krupskiego. 
Nie można jednak powiedzieć, że by 
to początek huraganowych ataków 
znacznie wyżej notowanego rywala. 
Pierwsza połowa miała przebieg 
raczej wyrównany. Zawodnicy z Go-
leniowa zdołali stworzyć sobie jedną 
groźniejszą sytuację podbramkową, 
ale Krupski nie dał się zaskoczyć. 
Z kolei Pomorzanin właściwie nie 
zagrażał bramce rywali i do przerwy 
rezultat nie uległ zmianie. 

Zupełnie Inaczej wyglądała druga 
odsłona tego spotkania sparingowe-

go. Przewaga należała do Pomorza-
nina i w 77. minucie padła bramka 
wyrównująca. Ostre dośrodkowanie 
Cyrana z rzutu wolnego w pole karne 
trafiło do Gronowskiego i ten umieś-
cił piłkę w siatce. Pomorzanin w tej 
połowie stworzył jeszcze kilka sytu-
acji bramkowych. Z dystansu uderzał 
Piotrowski, przed swoją drugą szansą 
stanął Gronowski, okazję miał rów-
nież Nosek, ale żadna z tych sytuacji 
nie została zamieniona na zwycięską 
bramkę i mecz z goleniowską Iną 
zakończył się remisem 1:1.

„Muszę powiedzieć, ze całkiem 
przyjemnie wyglądała nasza gra w 
tym meczu. - tak rozpoczął komentarz 
spotkania z Iną trener Pomorzanina 
Zbigniew Gumienny – Mimo, że 
graliśmy z czwartoligowcem nie było 
widać żadnej różnicy. Jesteśmy na 
zupełnie innym etapie przygotowań 
niż Ina, trenujemy trzy razy dzien-
nie, ale mimo to szybkościowo nie 
odstawaliśmy od rywala, po prze-
rwie uzyskaliśmy nawet przewagę, 
ale zdobyliśmy tylko jedną bramkę i 
odnotowaliśmy remis.”

Andrzej Garguliński

Artur Komisarek na najwyższym podium

W dniach 11-13 lip-
ca odbył się 3-etapowy 
wyścig kolarski o pu-
char Bałtyku. I etap 
kryterium uliczne w 
Rewalu wygrał Artur 
Komisarek dając popis 
sprinterskich umiejęt-
ności. II etap w Goś-
cinie koło Kołobrzegu 
na dystansie 90km do 
mety przyjechała 12 
osobowa ucieczka w 
której znajdował się 
Mateusz Magierecki 
zajmując ostatecznie 
9 miejsce. Dało mu to 
wysokie VII Miejsce 
w ogólnej klasyfikacji. 
III etap trasa wiodła 
ulicami Kołobrzegu i 
tu wysoką formę zapre-
zentował znowu Artur 
Komisarek który kil-
kakrotnie uciekając z 

peletonu wzbudzał aplauz licznie zgromadzonej publiczności mógł wygrać ale 
ostatecznie był drugi ponieważ zwolnił przed samą kreską dając zwycięstwo 
koledze z reprezentacji kraju Kacprowi Szczepaniakowi za jego współpracę 
i pomoc na trasie. 

Henryk Sawicki

Tydzień przed terminem z kalen-
darza imprezy wypadła spartakiada 
w Olchowie. Na propozycję zorga-
nizowania jej w Żabowie przystali 
młodzi mieszkańcy tej miejscowości, 
którzy w ciągu siedmiu dni starali się 
wszystko przygotować jak najlepiej. 
Choć w wielu sytuacjach improwi-
zowana to jednak spartakiadę można 
uznać za udaną. 

W turnieju siatkarskim zwyciężyła 
Czermnica, która w decydującym 
meczu pokonała gospodarzy czyli 
zawsze groźne Żabowo. Trzecie 
miejsce na podium zajęli zawodnicy 
reprezentujący Sikorki. 

Reprezentacja gospodarzy w piłkę 
nożną zajęła również drugie miejsce 
w tym turnieju. Tu dali się poko-
nać Ostrzycy. Na trzecim miejscu 
rywalizację futbolistów zakończyli 
zawodnicy z Mięta.

To były główne turnieje. Organiza-
torzy przygotowali dla dzieci i mło-
dzieży szereg konkurencji sportowo 
– rekreacyjnych, których zwycięzcy 
otrzymywali nagrody. Tych jednak 
nie byłoby bez wsparcia sponsorów. 
Im oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowana spartakiady w 

Żabowie czyli: Irenie Bińczyk Zieliń-
skiej, Elżbiecie i Mikołajowi Jarząb, 
Firmie Wulkanizacyjnej  Wandy i Jana 
Toboła Henrykowi Zakrzewskiemu, 
Wojciechowi Forgielowi, Tomaszowi 
szafranowi, Edwardowi Saji, An-
drzejowi Kani, Tomaszowi Gajdzie, 
Zdzisławowi Gajdzie, Małgorzacie 
Kamińskiej,  Adamowi Milewskiemu, 
Łukaszowi Milewskiemu, Ireneuszo-
wi Sinkowskiemu, Andrzejowi i Bo-
żenie Chorążyczewskim, Elżbiecie i 
Zbigniewowi Marach, Janowi Fedeń-
czakowi, Franciszkowi Fedeńczakowi 
jej organizatorzy serdecznie dziękują. 
Sołtys Zabowo Andrzej Pabisiak dzię-
kuje serdecznie Marianowi Miksie 
i Jerzemu Kubackiemu za wsparcie 
oraz Komendantowi OSP Zygmunto-
wi Nawrockiemu, który również poja-
wił się na tej imprezie. Podziękowania 
należą się również sędziom Adamowi 
Milewksiemu, Łukaszowi Milewskie-
mu, Edwardowi Saji, Krzysztofowi 
Furmańczykowi i Hubertwoi Rolce 
oraz prowadzącemu imprezę Tadeu-
szowi Łukaszewiczowi.

Patronem medialnym spartakiady 
był „Dziennik Nowogardzki”.

ag

Tradycją wiejskich spartakiad jest, że poza turniejami głównymi, czyli 
rywalizacją siatkarzy i pikarzy, odbywają się konkurencje dla najmłodszych. 
Na zdjęciu widzimy dziewczynkę w konkurencji hulahop.

Na zwycięzców poszczególnych konkurencji czekały puchary i atrakcyjne 
nagrody. (daj tę fotkę z pucharami)



12 Nr 58 (1695)

C M

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA REKLAMA

W obiektywie  Jana Korneluka   -  Na jasnogórskim szlaku ...
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REKLAMA

Sonda uliczna

REKLAMA

Uczcijmy godzinę W!
Dzisiaj, o godzinie 17.00 włączone zostaną na okres 

1 minuty syreny alarmowe
dla upamiętnienia 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jednocześnie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego 
apelujemy o zatrzymanie na ten okres ruchu pojazdów.

Ceny skupu zbóż
Podobnie jak w ubiegłym roku, w okresie żniw publikujemy bieżące ceny 
skupu zbóż i rzepaku za tonę oraz miejsca, w których rolnicy mogą je 
sprzedać.

W tym roku, w naszym okręgu zboże i rzepak skupują trzy jednostki:
• ferma trzody chlewnej w Miętnie „Poldanor” z siedzibą w 
Przechlewie (Tel. (059) 8334361, magazyn Wierzchy (gm. Nowogard) (Tel. 
(091) 391095):
Ceny skupu:
- jęczmień paszowy – 575 PLN netto + VAT,
- pszenżyto paszowe – 575 PLN netto + VAT,
- pszenica paszowa – 600 PLN netto + VAT, 
- żyto – 480 PLN netto + VAT,
- owies – 480 PLN + VAT,
• PHU Jacek Antonow Maszewo (tel. (091) 4187607), magazyn Ma-
szewo (Tel. (091) 4187607):
Ceny skupu:
- pszenica – 550 PLN netto + VAT,
- żyto – 500 PLN netto + VAT,
• Firma „Glenkore” Czarnogłowy (091) 4186214, 4186363, Magazyn 
Czarnogłowy (Tel. (091) 4186214, 4186363 (gm. Przybiernów)
Ceny skupu:
- pszenica (konsumpcyjna) – 555 PLN netto + VAT,
- jęczmień – 510 PLN netto + VAT,
- żyto – 470 PLN netto + VAT,
- rzepak – 1230 PLN netto + VAT, 
- pszenżyto – 510 PLN netto + VAT,
Wykaz punktów skupu zbóż uzyskaliśmy w filii Zachodniopomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie 
Tel. (091) 561 37 00 – 02, tel. kom. ORANGE: 0 513 161 437, 
kierownik Pani Urszula Berezowska.
Natomiast ceny skupu zbóż uzyskaliśmy bezpośrednio w punktach skupu. 
Ceny podane w dzisiejszym numerze DN mogą ulec zmianie.

ps

Sprostowanie

W publikowanym przez nas artykule „Padliniarni nie będzie” (DN nr 58 
z dnia 28.07.2008 r.) wkradł się błąd polegający na przemieszczeniu kilku 
wersów. Poprawny tekst opublikujemy we wtorkowym wydaniu naszej gazety. 
Przepraszamy.

Red. 

W dzisiejszej sondzie ulicznej za-
pytałem mieszkańców czy uważa-
ją, że nasze miasto jest rządzone 
dobrze. 

Sondę tę przeprowadziłem w na-
wiązaniu do sondy opublikowanej 
15 lipca 2008 roku w 54 numerze 
Dziennika Nowogardzkiego, w któ-
rej zapytałem mieszkańców o to czy 
znają swojego reprezentanta/tkę w 
gminie Nowogard i w jaki sposób się 
on/ona z nimi kontaktuje. 
Sonda poniższa przeprowadzona 
jest także w ramach podsumowań, o 
które można się pokusić w związku 
z półmetkiem kadencji obecnie rzą-
dzącej koalicji PO-PSL.
Uzyskałem wiele ciekawych wypo-
wiedzi świadczących o świadomości 
mieszkańców Nowogardu dotyczą-
cej bieżących problemów naszego 
miasta, a także interesujące opinie 
dotyczące sposobu rządzenia w gmi-
nie.

Pan Aleksander 
Wosiarski
Uważam, że 
rządy w na-
szym mieście 
powinny się 
poprawić po-
nieważ jest wiele kwestii, które wy-
magają załatwienia. Sporą bolączką 
jest np. zagospodarowanie jeziora. 
Jest przecież w Nowogardzie sporo 
osób bezrobotnych, które mogły by 
się tym zająć. Ponadto plaża nie jest 
należycie zagospodarowana. 

Pani Stanisława 
Górniak
Oceniam pra-
cę rządzących 
naszym mia-
stem średnio 
gdyż nie zro-

biono jeszcze wielu rzeczy. Za przy-
kład może posłużyć choćby nasze 
brudne jezioro i okalający je zdewa-
stowany murek. Przecież zależy nam 
żeby jezioro, które jest częścią repre-
zentatywną naszego miasta zachwy-
cało wczasowiczów i przyjezdnych. 

Pan Krzysztof 
Furmańczyk
G ł o s o w a ł o 
się kiedyś za 
Panem bur-
mistrzem i 
za radnymi z 

nadzieją, że coś zrobią. Niestety, nie 
można być optymistą kiedy tak dłu-
go ciągnie się np. sprawa obwodni-
cy. Jechać gdzieś teraz w godzinach 
szczytu to prawdziwa makabra. Nie-
pokoją także sprawy LZS  i WKS, w 
których poszło o finanse. Nasze mia-
sto jest ładne i przyjemne, ale nieste-
ty na razie nie można powiedzieć, że 
jest dobrze rządzone.

Pani Jolanta z 
Wojcieszyna
Jedni mówią, 
że miasto jest 
rządzone do-
brze inni mó-
wią, że źle. Ja 

uważam, że dobrze dlatego, że przy-
najmniej u nas w Wojcieszynie po-
wstała droga gminna.

Pan Henryk 
Głowacki
Nie ma do-
brych dróg, nie 
ma przemy-
słu, właściwie 
wszystko stoi. 
Tak więc nie można powiedzieć, że 
Nowogard jest dobrze zarządzanym 
miastem.

Pan Bartosz 
Piecuch
Nowogard nie 
jest dobrze rzą-
dzony choćby 
ze względu na 
korki, które 

utrudniają nam życie, zwłaszcza kie-
rowcom, co spowodowane jest oczy-
wiście brakiem obwodnicy.

ps

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

Uwaga  wędkarze!

Koło Miejsko-Gminne PZW
w Nowogardzie organizuje za-

wody pod nazwą 
„Rodziną z Wędką”. 

Planowany termin sobota 
9 sierpnia o godz. 15.00.

Szczegóły na plakatach i we 
wtorkowym wydaniu „DN”

Zarząd Koła
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REKLAMA

AUTOHOLOWANIE
Pomoc Drogowa

tel. 601-16-46-57

Zaproszenie do Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie Za-
prasza na otwarcie wystawy „ŚWIAT KOLORÓW W WITRAŻACH” Pani 
Heleny Nowak 
1 sierpnia (piątek) 2008r. o godz. 17:00. 
Ze szczególna prośbą zwracamy się do Pań. Prezentowa-
na bowiem będzie także wielka kolekcja biżuterii, będą też pora-
dy praktyczne jak dobierać biżuterię, a nawet samemu ją tworzyć. 

Helena Nowak - Od lat mieszka w 
Choszcznie. Jest absolwentką Wyższej 
Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie 
(kierunek techniczny) i Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Słupsku (pedago-
gika). Pedagog z wieloletnim stażem 
- przez wiele lat uczyła plastyki i tech-
niki.  Sztuka zawsze była ośrodkiem 
jej zainteresowania. Po rozstaniu się 
ze szkolnictwem - ukończyła kurs wi-
trażownictwa w Policealnym Studium 
Plastycznym Rzemiosł Artystycznych 
w Rzepczynie. Stopień czladnika 

- witrażownika uzyskała w 2003 
roku, na egzaminie zorganizowanym 
przez Akademię Umiejętności „Tra-
dycja” (z siedzibą w Leśnie Górnym) 
i Izbę Rzemieśliczną w Szczecinie. 
Od tej pory stale współpracuje z 
Akademia, nauczając trudnej ale 
pięknej sztuki tworzenia tradycyj-
nych witraży w technice Tiffany’ego. 
 
Wystawa będzie dostępna dla zwie-
dzających przez cały miesiąc sier-
pień 2008r.

Znaleziono 
klucze

Klucze pozostawione w sklepie do odebrania w redakcji
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Powstanie Warszawskie
To także nasza sprawa!
Dzisiaj, o godzinie 17.00 w całym kraju włączone zostaną syreny alarmowe 
przypominając, że 64 lata temu o tej właśnie godzinie, godzinie „W” wybu-
chło Powstanie Warszawskie. Spór o jego sens i znaczenie trwa do dzisiaj. 
Jedno jest pewne – cel powstańczego zrywu był dalekowzroczny – zachować 
ciągłość państwa polskiego i wyrwać się spod wpływów Moskwy. Powstań-
cy przegrali, ale cel jaki im przyświecał został osiągnięty – naród polski 
pomimo hegemonii ZSRR i indoktrynacji światowego komunizmu potrafił 
zachować najlepsze, patriotyczne tradycje i w 1989 roku osiągnął to co nie 
udało się Powstańcom – odzyskał suwerenną Ojczyznę!

Powstanie warszawskie (1 sierpnia 
– 3 października 1944) – to wystą-
pienie zbrojne przeciwko okupu-
jącym Warszawę wojskom niemie-
ckim zorganizowane przez Armię 
Krajową w ramach akcji „Burza”, po-
łączone z ujawnieniem się i oficjalną 
działalnością najwyższych struktur 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Zakończyło się kapitulacją oddzia-
łów powstańczych.
Od strony militarnej powstanie było 
wymierzone przeciwko Niemcom, 
jednak jego strategicznym celem 
była próba ratowania powojennej 
suwerenności, przedwojennego 
kształtu granicy wschodniej poprzez 
odtworzenie w stolicy Polski legal-
nych władz państwowych, będących 
naturalną kontynuacją władz przed-
wojennych. Miało to uniemożliwić 
narzucenie Polsce marionetkowych 
władz uzależnionych od Związku 
Sowieckiego, zainstalowanych w 
Lublinie jako Polski Komitet Wy-
zwolenia Narodowego. Wystąpienie 
w Warszawie miało także zanegować 
ustalony jeszcze przez aliantów na 
konferencji teherańskiej pod koniec 
1943 nowy porządek polityczny w 
Europie Wschodniej, zgodnie z któ-
rym USA i Wielka Brytania zgadzały 
się na prowadzoną przez Józefa Sta-
lina politykę faktów dokonanych na 
ziemiach polskich. W świetle tych 
ustaleń powstanie warszawskie mia-
ło skomplikować podział na strefy 
operacyjne w myśl którego Polska 
znajdowała się w strefie operacyjnej 
ZSRR (przez co wojska aliantów za-
chodnich ani oddziały pozostające 
pod ich dowództwem nie mogły tu 
operować – przewidywano przyby-
cie do stolicy spadochroniarzy pol-
skich z zachodu 1 SBS oraz obserwa-
torów alianckich).
W obliczu zbliżania się Armii Czer-
wonej do Warszawy i okolic, jej suk-
cesów na froncie i pozytywnej oce-
ny jej możliwości dalszej ofensywy, 
zdecydowano o wybuchu powstania. 
Jego dowódcy przewidywali, iż po-
winno trwać zaledwie kilka dni, zaś 
w rzeczywistości jego walki trwały 

63 dni. Straty po stronie polskiej wy-
niosły około 10 tys. zabitych i 7 tys. 
zaginionych, 5 tys. rannych żołnie-
rzy oraz od 120 do 200 tysięcy ofiar 
spośród ludności cywilnej. Wśród 
zabitych przeważała młodzież, w 
tym ogromna większość warszaw-
skiej inteligencji.
Po stronie niemieckiej straty wynio-
sły 10 tys. zabitych, 6 tys. zaginio-
nych, 9 tys. rannych żołnierzy, 300 
zniszczonych czołgów i samocho-
dów pancernych. Według zeznań 
von dem Bacha, złożonych w 1947 
roku w Warszawie, wyniosły 10 ty-
sięcy zabitych oraz 7 tysięcy zaginio-
nych i 9 tysięcy rannych – dane te 
zostały przyjęte przez historiografię.
W dniu wybuchu powstania war-
szawskiego SS-Reichsführer Hein-
rich Himmler, powołując się na 
dyspozycję Hitlera, wydał rozkaz 
zniszczenia miasta i wyniszczenia 
ludności cywilnej Warszawy. Roz-
kaz ten, według zeznań Ericha von 
dem Bacha w Norymberdze w 1946, 
brzmiał następująco:

1. Ujętych powstańców należy za-
bijać bez względu na to, czy walczą 
zgodnie z Konwencją Haską, czy też 
ją naruszają.

2. Nie walcząca część ludności, ko-
biety i dzieci, ma być również zabi-
jana.

3. Całe miasto ma być zrównane z 
ziemią, to jest domy, ulice, urządze-
nia w tym mieście i wszystko, co się 
w nim znajduje. 
Podczas walk zburzonych zostało 
około 25% zabudowy miasta, a po 
ich zakończeniu, w wyniku celowe-
go burzenia i palenia miasta przez 
niemieckie oddziały niszczycielskie 
(niem. Vernichtungskommando), 
dalsze 35%. Wobec zniszczenia oko-
ło 10% zabudowy w obronie miasta 
we wrześniu 1939 roku i 15% w wy-
niku powstania w getcie warszaw-
skim, pod koniec wojny około 85% 
miasta leżało w gruzach. Zniszczony 
został wielowiekowy dorobek kultu-
ralny i materialny.
Czytaj także na s. 9

Opr.LMM

Rok Kulturalno – oświatowy 2008/2009

Nowogardzki Dom Kultury 
zaprasza
W dniu 5 września 2008 r. o godz. 17.00    w sali widowiskowej Nowogardz-
kiego Domu Kultury rozpoczynają się zajęcia w Roku Kulturalno-Oświa-
towym 2008/2009
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do uczestnictwa w propono-
wanych przez nas kołach zainteresowań.

LUBISZ ŚPIEWAĆ, TAŃCZYĆ, GRAĆ W TEATRZE, 
MALOWAĆ, TWORZYĆ

PRZYJDŹ – CZEKAMY NA CIEBIE!                                                                                            

PROPONUJEMY:
1. RYTMIKA „BRZDĄC”– B. Źróbek, M. Piotrowicz
2. ZESPÓŁ TANECZNY „FENIKS” – W. Domańska 
3. TEATR DZIECIĘCY „FONEM II” - A. Drążewska
4. ZESPÓŁ „PROMYCZEK” – B. Źróbek 
5. FORMACJA TAŃCA TOWARZYSKIEGO -  M. Kubiak
6. KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO -  M. Kubiak
7. ZESPÓŁ WOKALNY „STARS” – M. Piotrowicz
8. ZESPÓŁ  INSTRUMENTALNO-WOKALNY  

– AK-KAMELEON – L. Jurek 
9. MŁODZIEŻOWY TEATR „FONEM” - A. Drążewska 
10. ZESPÓŁ INSTRUMENTALNO-WOKALNY – K. Jarmużek
11. WOKALNE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – K. Jarmużek
12. ZAJĘCIA NAUKI MIXU DJ’skiego - K. Jarmużek, A. Czernicki
13.  ZAJĘCIA Z REALIZACJI MUZYCZNEJ - K. Jarmużek, A. Czernicki
14. KOŁO PLASTYCZNE – gr. dziecięca – Z. Frydryk
15. KOŁO PLASTYCZNE – gr. młodzieżowa – Z. Frydryk
16. KOŁO CERAMICZNE – gr. dziecięca, młodzieżowa i dorosłych 

– K. Gnacińska –  Olczyk 
17. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY I OBRZĘDOWY  

„WESOŁA FERAJNA” – B. Źróbek.                                      

ZAPRASZAMY TAKŻE DO NOWO TWORZONYCH KÓŁ:   
1. ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI NOWOGARDZKIEJ! DZIECI (7 

– 12 LAT) I MŁODZIEŻ  (13 – 18 LAT) – B. ŹRÓBEK                                                                                            
2. ZESPOŁU - NEW STYLE – Agata Sumienna       
3. ZESPOŁU – FUNKI, HIP - HOP – Agata Sumienna

opr.red LMM

Obwodnica na wokandzie

W sądzie tradycyjnie …
W dniu 30 lipca o godzinie 13.00 w Wydziale II Karnym Sądu Rejonowego 
w Goleniowie odbyło się posiedzenie w „przedmiocie zażalenia na postano-
wienie o odmowie wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Go-
leniowie”.
Wyjaśniamy, że Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska zawiadomi-
ło Prokuraturę o „możliwości popełnienia przestępstwa korupcji związanej z 
budową północnej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 6”. Prokuratura od-
mówiła wszczęcia śledztwa.
Posiedzenie było niejawne dlatego też liczna grupa nowogardzian i przed-
stawiciele prasy musieli opuścić salę. Po złożeniu wyjaśnień przez przedsta-
wicieli Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska w Goleniowie koło w 
Nowogardzie panów Eugeniusza Korneluka i Edwarda Ułanowskiego
prowadząca sprawę asesor sądowy Aleksandra Krukar-Leśniak wyznaczyła 
termin następnego posiedzenia na dzień 14 sierpnia 2008 rok. Stowarzysze-
nie zostało zobowiązane do dostarczenia swojego statutu.

LMM
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P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
- wykształcenia  średniego
- mile widziane doświadczenie  na
  podobnym  stanowisku

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

z-cę kierownika  magazynu

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

  
kierowcę z kat. C 

oraz pozwoleniem na 
przewóz rzeczy.
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Eurodeputowany Bogusław Liberadzki:

„Jestem za tym abyśmy 
przejeżdżali od strony 
Stargardu…”
Mieszkając w tym mieście od 1971 roku nie jest mi wszystko jedno w jakiej 
przestrzeni urbanistycznej się poruszam, jakim powietrzem oddycham, 
w jakim środowisku żyję. Największą zmorą i utrapieniem mieszkańców 
jest ruch kołowy, który szczególnie w weekendowe dni werbalnie parali-
żuje miasto. Zbulwersowany lipcowym exodusem rodaków z głębi kraju, 
amatorów morskich plaż, kiedy przy końcu ubiegłego tygodnia kilometro-
we kolejki samochodów zablokowały większość ulic postanowiłem przypo-
mnieć czerwcową rozmowę w „temacie” z prof. Bogusławem Liberadzkim 
byłym Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej. Aktualnie reprezen-
tuje on Pomorze Zachodnie (wraz z prof. Zdzisławem Chmielewskim z PO) 
w Parlamencie Europejskim. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Kontroli 
Budżetowej, członkiem Komisji Transportu i Turystyki oraz stałym uczest-
nikiem delegacji Unia – Rosja i Unia – Stany Zjednoczone.
- Marian Andrzej Frydryk: Problemy miasta są Panu znane, zwłaszcza sław-
ne zatory samochodowe. Nowogard potrzebuje obwodnicy jak nie przymie-
rzając kania dżdżu. Więc?

- Bogusław 
L iberadz-
ki:  W No-
wogardzie 
b y w a ł e m 
w c z e ś n i e j  
jako poseł. 
Wielokrot-
nie spoty-
kaliśmy się 

tutaj pod hasłem „obwodnica No-
wogardu”. Wiem jaki to jest bolesny 
problem  dla miasta i jak sprawa się 
posuwa.                                                                  
- MAF: Co jest tego przyczyną? 
- BL: Sprawa ta została podniesiona 
jeszcze w 1997 roku. Wtedy to po-
wstał projekt obwodnicy Nowogardu 
w ramach podniesienia jakości połą-
czeń wzdłuż drogi krajowej nr 6. Było 
kilka miejsc, które chcieliśmy potrak-

tować  jako obwodnicę  ale zaczyna-
jąc zawsze od Nowogardu. Dlaczego? 
Pierwszy powód zasadniczy – ten 
ruch po prostu dzieli miasto na dwie 
części. Drugi powód to piękny zakręt 
pod katem prawie 90 stopni, który 
ruch bardzo hamuje. Wyobrażam  
sobie warunki ludzi zamieszkujących 
w tych lokalach, które są usytuowane 
tuż na rogu, zwłaszcza kiedy cięża-
rówka zaczyna nabierać prędkości, 
a później zwalniać. Obwodnica No-
wogardu bardzo nam się wlecze choć 
wiem, że wszystkie decyzje są już go-
towe.                           
- MAF: Istnieją dwa warianty budo-
wy północny  i  południowy. Który 
wariant  preferuje eurodeputowany, 
specjalista od transportu?                                                                                  
- BL:  Jestem generalnie  żebyśmy 
przejechali z drugiej strony jeziora, 

od strony Stargardu, z jak najmniej-
szą szkodliwością dla miasta. Tak-
że po to, aby zachować nietknięty 
kształt jeziora i ujęć wody pitnej. 
Jednocześnie przebieg powinien być 
tak ułożony, żeby wszyscy chętni do 
odwiedzenia miasta mieli do niego 
dobry zjazd.           
- MAF: Dlaczego budowa projektu 
przebiega tak ślamazarnie?                                                       
- L: Powód pierwszy – każda ekipa 
rządząca, która przychodzi uważa 
za cnotę  zmienić  plany poprzedniej. 
Rząd Hanny Suchockiej zostawił 
pewną koncepcję sieci dróg ekspreso-
wych i autostrad. I my ja przyjęliśmy 
dokładając autostradę A-3, która 
dzisiaj jest drogą ekspresową i na-
zywa się E-3. Chodziło o połączenie 
Północ – Południe,  Szczecin - Świ-
noujście  z kilku powodów. Pierwszy 
powód to port, drugi – turystyka 
nadmorska. Chcieliśmy przyciągnąć 
Czechów.  Pamiętajmy, że ze Świno-
ujścia do Warszawy odległość  jest 
tylko o kilka kilometrów krótsza niż 
z Warszawy do Pragi autostrada po 
polskiej stronie liczyłaby 368 kilome-
trów, które można pokonać  w czasie 
około 3,5 godziny. Wyjeżdżam z Pra-
gi w piątek w południe, a wieczorem 
jestem już nad polskim Bałtykiem 
gdzieś w województwie  zachodnio-
pomorskim. W niedzielę po południu 
wyjeżdżam i wieczorem jestem w 
Pradze. Dla Czechów, którzy dostępu 
do  morza nie mają jest to wyjątkowa 
atrakcja. 
Kolejna przyczyna – każdy kolejny 
minister uważał, że znajdzie lepszą 
metodę. Chciałbym powiedzieć, że 
w tym roku mamy dostępne prawie 
8 mld euro na drogi, a w roku 1997 
miałem 1mld 700 tys. Na wszystkie 
wydatki drogowe. Obecny paradoks 
to duże pieniądze z Unii Europej-
skiej dostępne na budowę dróg(co 

najmniej 12 mld euro w latach 2007 
– 2012) tymczasem  jest już połowa 
roku 2008, a my nie wykorzystali-
śmy na drogi ani jednego euro centa! 
Słownie zero.   
- AMF: Dlaczego tak horrendalnie 
podskoczyła cena budowy 1 kilo-
metra autostrady?   
- BL: Dla mnie jest to niewytłuma-
czalne. Rozumiem, że są czynniki 
obiektywne: zdrożała stal, zdrożała 
siła robocza, cement.. Ale pamiętaj-
my, że kiedy planowałem sieć dróg, 
to mieliśmy podpisane umowy kon-
cesyjne przy założeniu, ze 1 km auto-
strady kosztuje nas nie więcej niż 2,4 
mln euro ( wtedy jeszcze ecu). Jeżeli 
dzisiaj ktoś  mi mówi o kosztach pięć 
razy większych to ja po prostu nie 
wierzę.                          
- MAF: Siły nieczyste, czy tzw. 
Układ?  
 - BL: Jest na pewno wspólny front 
wykonawców, ale moim zdaniem jest 
również nieudolność sektora pub-
licznego, który nie umie kontrolować 
kosztorysów strony wykonawców.
- MAF: Dość czarny scenariusz. 
Może na koniec coś optymistyczne-
go…                                        - BL: Opty-
mistyczne dla Polski i dla Nowogardu 
może być to, że Komisja i Parlament 
Europejski traktuja nasz kraj jako 
szósty, największy kraj członkowski. 
Na Polsce i na naszym rządzie zosta-
nie wymuszona poprawa reputacji. I 
choćby z tego powodu na pewno na-
stąpi  postęp. Oby nastąpił jak naj-
prędzej, również dla Nowogardu. Jest 
już decyzja o budowie obwodnicy i są 
na to środki. Mam nadzieję, że na-
stąpiła stabilizacja w Dyrekcji Kra-
jowej Dróg i Autostrad i że wreszcie 
zacznie się budować.  
- MAF: dziękuję bardzo za …krzep-
kie słowa.

Głosy Czytelników

Szanowny Panie Radny Szafran!
Już kilkakrotnie zabierałem się za napisanie Panu i Pana podobnym radnym, któ-
rzy nic nie wnoszą w to miasto, nic tylko zamęt, zamieszanie i nienawiść jednych 
do drugich.
Pytam więc Panów radnych czemu ma służyć takie ciągłe zamieszanie jakie robicie 
najpierw wokół plaży czy szpitala, a teraz kolej na Dom Kultury???. Co Pan, Panie 
Szafran zrobił ciekawego i dobrego dla tego miasta, a może ta ubiegłoroczna im-
preza pod szumną nazwą TAXI dno i wstyd dla miasta!!!! A jakie ma Pan osiąg-
nięcia jako nauczyciel wychowania fizycznego? Łatwo tylko krytykować i wydawać 
bezpodstawne oceny. Ja prowadzam wnuki do Domu Kultury, uczestniczę prawie 
we wszystkich imprezach przez DK organizowanych i wiem co oni tam robią i ile 
wspaniałych rzeczy robią. A na festiwal- to przyjeżdżają do nas do naszego domu 
całe rodziny z Polski, żeby w nim uczestniczyć i niech Pan bzdur nie wypisuje, że 
jest nikomu nie potrzebny czy inne tego typu slogany-wstyd nie przystoi radnym, 
żeby tak się zachowywać i uzurpować sobie prawo do całkowitego ubezwłasnowol-
nienia mieszkańców tego pięknego i gościnnego miasta jakim jest Nowogard.

Z poważaniem JK

Uczcijmy pamięć 
Zygmunta Siepki

Grupa mieszkańców Osiny postanowiła czcić pamięć Zygmunta Siepki 
organizując co roku okolicznościową imprezę. W ich imieniu zapraszamy 
wszystkich chętnych, którzy pragną przyłączyć się do jej organizacji. Mile 
widziane wszelkie pomysły organizacyjne i programowe. Na dzień dzisiejszy 
organizatorzy proponują Festyn z bogatym programem, który miałby się 
odbyć w sobotę 27 września.

Planuje się uroczystą mszę świętą, rozgrywki sportowe, konkurencje za-
bawowo-rekreacyjne, spotkania z przedstawicielami władz z terenu powiatu, 
występy artystyczne oraz zabawę ludową z odpowiednim nagłośnieniem.

Formuła jest otwarta, a termin daleki – istnieją więc wszelkie możliwości 
wzbogacania programu. Apelujemy do ludzi aktywnych, którym Zygmunt 
Siepka był bliski – zgłaszajcie się, razem wypracujemy i zorganizujemy 
wspaniałą imprezę!

Prosimy o kontakt:
Telefony: 0 91 39 103 57, 606 648 524 lub e-mail: marek.gorecki@gmail.com 
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Głosy Czytelników

Obwodnica... z trasą 
rowerową w tle
Zakorkowane ulice w ubiegły weekend pokazały jednoznacznie, że problem 
zbyt dużego natężenia ruchu pojazdów nie dotyczy tylko krajowej drogi nr 6. 
Mieszkańcy ulic 700-lecia i Poniatowskiego, przeżywali istny horror, od rana 
do wieczora wdychając spaliny powolnie przesuwających się do przodu samo-
chodów. Co da w takim razie budowa obwodnicy północnej, skoro nie rozwią-
że to do końca problemu? To najważniejsze pytanie stawiane od kilku miesięcy. 
Pytanie o przyszłość naszego miasta.  

Jakoś tak jednak się złożyło, że oprócz kilku osób wyraźnie zaangażowanych 
w podejmowanie dyskusji i wyrażaniu swoich poglądów na temat najlepszego 
wariantu budowy obwodnicy wokół Nowogardu, reszta społeczeństwa mil-
czy...przynajmniej oficjalnie. A przecież wystarczy wyjść na ulicę, wsłuchać 
się w rozmowy przechodniów, porozmawiać krótko z sąsiadem czy znajomym 
by się przekonać, że temat ten frapuje nas, skłaniając do formułowania wielu 
pytań i wątpliwości. 
Sam je mam. Na przykład zastanawiam się dlaczego urzędnicy Generalnej 
Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad z takim uporem bagatelizują informacje o 
natężeniu ruchu kierowców jadących od strony Stargardu? Albo czy przemy-
ślano, który wariant budowy obwodnicy będzie tańszy – chociażby ze względu 
na wykup nieruchomości leżących na terenie przyszłej budowy? Zastanawiam 
się także jak budowa drogi szybkiego ruchu, która przebiegać będzie pomię-
dzy dwoma przepięknymi jeziorami wpłynie na walory turystyczne naszego 
miasta i jego okolic, które i tak są wykorzystywane dziś w niedostatecznym 
stopniu. 

 Niewątpliwie właśnie teraz jest najlepszy moment do wyrażenia naszych opi-
nii, dzięki którym być może uda się cokolwiek zmienić.  Nie zgadzam sie z 
argumentem, że już jest za późno. Nigdy nie jest!  To nie jest budowa domku 
z piasku, tylko wielomilionowa inwestycja, za którą  płacimy my wszyscy. In-
westycja, za którą odpowiedzialność bierze także GDBDiA.  Dlaczego mamy 
więc, nie mieć choć po części wpływu na to, na co wydawane są nasze pienią-
dze. Dlaczego mamy nie poznać odpowiedzi, chociażby na wyżej postawione 
pytania?

Nie możemy jednak oczekiwać zbyt wiele od innych, samemu robiąc niewie-
le, działając z ukrycia i nieśmiało. Potrzeba debaty. I to debaty publicznej! 
Musimy pytać i żądać odpowiedzi na łamach prasy. Musimy rozmawiać, ale 
jawnie, tak, żeby nasze opinie, obawy i nadzieje związane z tą inwestycją do-
cierały we właściwe miejsce, z odpowiednim natężeniem nabierając w kon-
sekwencji mocy urzędowej. „Chodnikowych pomruków” nikt nie będzie brał 
poważnie pod uwagę!

 Tylko wspólnie możemy coś zdziałać, wyrażając jasno swój sprzeciw wobec nie-
przemyślanego do końca jak się okazuje planu budowy obwodnicy północnej. 
Trzeba działać zdecydowanie,  tym bardziej, że mamy do czynienia z trudnym 
partnerem, który w wyraźnie ignoranckim stylu zbywa nie tylko odmienne 
argumenty ale nawet samorządowe inicjatywy. Oto przykład. Dość niedawno 
GDBDiA otrzymała prośbę o zgodę na wydzielenie kilkusetmetrowego pasa 
przy drodze krajowej nr 6 pod trasę dla rowerów, która miała przebiegać z 
Nowogardu do Olchowa. Warto nadmienić, że inwestycja ta ma być w 100% 
finansowana z budżetu gminy. Również do miasta należy większość terenu, 
na którym powstałaby ścieżka rowerowa.  Na stosowne pismo GDBDiA odpo-
wiedziała, że planowana budowa obwodnicy północnej zmniejszy natężenie 
ruchu na krajowej „szóstce” co znacznie zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów 
poruszających się tą drogą. 
Pozostaje tylko zapytać co ma piernik do wiatraka? 

Marcin Simiński 

PS. Zgodnie z powyższym zablokowanie budowy obwodnicy północnej 
na rzecz wariantu południowego, będzie miało jeszcze jeden pozytywny 
aspekt – GDBDiA  przychylnie odniesie się do planów budowy drogi rowe-
rowej do Olchowa. 

Obiekt po dawnym przedszkolu

Czy przestanie straszyć?

Narzekania mieszkańców na szpecący widok w środku miasta odniosą 
chyba sukces.

W obiekcie pojawił się wynajęty przez właściciela pracownik, który ma 
pilnować obiektu przed niepożądanymi gośćmi i zadbać o porządek. Efekty 
jego pracy są widoczne w środku – zaczyna się sprzątanie. Ze względu na stan 
zaniedbań potrwa owo sprzątanie zapewne długo.

Nie wiem natomiast jak wygląda pilnowanie, bo w sobotę 19 lipca o mało 
nie doszło do tragedii. W budynku pojawił się dym. Szybko zaalarmowani 
strażacy ugasili ognisko w piwnicy domu. Nikogo nie zatrzymano, a kontrola 
całkowicie zadymionego obiektu prowadzona przez strażaków wyposażonych 
w maski przyprawiała o palpitacje serca – ciemno, a schody i stropy uginają 
się , trzeszczą, w każdej chwili grożąc leniem. Nie wyobrażam sobie sytuacji 
w której ogień zająłby wyższe konygnacje…

Może ten sygnał wpłynie na właściciela i zaczną się prawdziwe prace?
LMM

Caritas dla Ukrainy
Caritas Ukraina zwróciła się z gorącym apelem do wszystkich Caritas 

w Europie o pomoc finansową i materialną dla powodzian. Powódź miała 
miejsce w dniach 23-26 lipca 2008 r. W niedzielę władze Ukrainy ogłosiły 
stan klęski żywiołowej na terenach południowo-zachodniej Ukrainy. Jest 
to największa powódź na Ukrainie od stu lat. Oberwanie chmury, które ją 
spowodowało trwało 5 dni. Zginęło 26 osób, w tym sześcioro dzieci. Naj-
większe straty odnotowano w obwodach iwano-frankowskim, lwowskim, 
zakarpackim, czerniowieckim oraz tarnopolskim. Woda podtopiła 40 ty-
sięcy budynków oraz zalała 34 tysiące hektarów pól uprawnych. Bez prądu 
pozostało około 300 miejscowości. Zniszczone zostało 400 mostów i około 
680 kilometrów dróg. Około 15 tysięcy ludzi ewakuowano z zatopionych 
terenów.  
Straty wyrządzone przez żywioł wynoszą według różnych źródeł od 600 
mln do 1 mld dolarów. Brakuje przede wszystkim żywności, lekarstw, środ-
ków do uzdatniania wody a także koców i ubrań.  
Caritas Polska postanowiła przekazać Caritas Ukraina na pomoc dla powo-
dzian 70 tys. euro. Podchodzą one z darowizn, jakie przekazały Caritas die-
cezjalne oraz ze środków własnych Caritas Polska. Osoby i instytucje, które 
chcą wspomóc akcję pomocy powodzianom na Ukrainie, mogą dokonywać 
wpłat na konto: 

CARITAS POLSKA  
 Bank Millennium SA  

77 1160 2202 0000 0000 3436 4384  
z dopiskiem: Ukraina,  

Można też wysłać SMS o treści ‘POMAGAM’ na numer 72902 
Dodatkowe informacje: 
Caritas Polska-Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa 

tel.: +48 (22) 334 85 85, +48 (22) 334 85 00, fax: +48 (22) 334 85 58 
email: caritaspolska@caritas.pl, www.caritas.pl

Red.
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WITAMY WŚRÓD NAS...

 Witamy wśród nas...

Natalia córka Agnbieszki 
i Krzysztofa Kubackich 
ur. 23.07.08 z Osowa

Syn Katarzyny Kłosowskiej ur. 
23.07.08 ze Szczecina

Nikola córka Emilii Kotowskiej 
ur. 24.07.08 z Mieszewa

Anita córka Edyty i Krzysztofa 
Kwiatkowskich ur. 26.07.08
z Bieniczek

Celinka córka Marzeny i Michała 
ur. 28.07.08 z Nowogardu

Aleksandra córka Joanny i Zenona 
Płuciennik ur. 29.07.08 z Łobza

Joana córka Katarzyny i Tomasza 
Olszewskich ur. 29.07.08 
z Jarchlina

Kornelia córka Natalii Chechła 
ur. 26.07.08 z Nowogardu

Magdalena córka Joanny i Marka 
Rokosz ur. 28.07.08 z Łobza

W obiektywie  Jana Korneluka

Bez piwa i innych mocniejszych trunków można także się świetnie bawić

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie 

urodziło się 
2 dzieci

Zdjęcia oraz 
dane personalne 

nie zostały 
opublikowane 

ze względu na brak 
zgodyrodziców
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie 
odrębnej własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Warszawska 14 - powierzchnia użytkowa: 57,80 m2     
Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni,  

łazienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 

wynoszący 0,0133.
Cena wywoławcza:  128.027,- zł  Wadium:  13.000,- zł
Lokal nr 2: Dobra, ul.  Traugutta 5 - powierzchnia użytkowa: 66,90 m2     
Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni,  

łazienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 

wynoszący 0,0839.
Cena wywoławcza: 76.608,- zł   Wadium:  7.700,- zł
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi oczekującemu na 

mieszkanie w Spółdzielni, który nie ma zaspokojonych potrzeb miesz-
kaniowych i zgłosi gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przenie-
sienie odrębnej własności tego lokalu za cenę określoną w przetargu. W 
przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma czło-
nek najdłużej oczekujący.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 

Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 07.08.2008 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z napisem „Przetarg na mieszkanie nr …”. Oferta winna zawierać: imię, 
nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzo-
ną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 07.08.2008r. o godz.12.15

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić za-
oferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty otrzy-
mania pisma. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia.  

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem 
lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu roboczym.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umo-
wy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w ter-
minie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osied-

lowej 6.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania mieszkania 

we własnym zakresie i na koszt własny.

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego. 

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni 
(dział członkowski)  lub telefonicznie 091-3910010.

                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!

Regeneracja pomp 
wtryskowych i wtryskiwaczy 

do ciągników rolniczych
Remonty bieżące 

i kapitalne silników
Olchowo 40

Tel. 091 39 25 389

REKLAMA

Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Środowiska wyjaśnia:
W związku z posiedzeniem zamkniętym Sądu Rejonowego w Gole-
niowie w dniu 30 lipca br. w II Wydziale Karnym dot. odrzucenia 
zażalenia na zażalenie odrzucenia postanowienia Prokuratury Re-
jonowej w Goleniowie na temat: odmowy wszczęcia śledztwa w spra-
wie korupcji związanej z budową północnej obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 6.
Sąd odroczył posiedzenie w tej sprawie i ustalił nowy termin na 14 
sierpnia br.

Przyczyną odroczenia jest wystąpienie Sądu do Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie o nadesłanie potwierdzonej kserokopii statutu Gole-
niowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska którego 
Koło w Nowogardzie jest członkiem. Przy okazji wszystkich niedo-
wiarków legalności naszego działania, np. Pana Bielidę i innych infor-
mujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska  w Gole-
niowie jest stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowanym w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie pod Nr rejestru 2. z Nr WOS.0144/2/2000 
i powstało 17 lipca 2000 r. a nasze Koło powstało 17 lipca 2002 roku i 
działa w oparciu o statut goleniowskiego Stowarzyszenia, którego ob-
szarem działania jest cały powiat Goleniowski. A Panu Burmistrzowi 
Ziembe tylko przypominamy, że już 19 lipca 2002 r. został stosownym 
pismem od Prezesa goleniowskiego Stowarzyszenia poinformowany 
o działaniu na terenie gminy Nowogard naszego Koła. A ja osobiście 
mam na piśmie stosowne upoważnienia: od Prezesa i Wice-Prezesa 
do występowania przed wszystkimi organami państwowymi. Powyż-
sze dokumenty dla zaiteresowanych są do wglądu w redakcji D.N. a 
statut Stowarzyszenia i upoważnienia w naszych aktach - również z 
możliwością wglądu.

Eugeniusz Korneluk. 
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

DEKORACJE 
ŚLUBNE  

Duży wybór, korzystne ceny 
poleca Hurtownia „PIER”

ul. Wojska Polskiego 4
tel. 091 39 25 985

ARTYKUŁY SZKOLNE
w tym duży wybór plecaków 
i tornistrów w niskich cenach 

poleca Hurtownia „PIER” 
Nowogard 

ul. Woj. Polskiego 4

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie 

zatrudni 
nauczyciela
informatyki

tel. (091) 3921 162

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:

- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Restauracja “KAMENA”  
z a t r u d n i 

pracownika na stanowisku kelner-barman 

Informacje pod nr tel.509 910 772

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2008 

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

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję kawalerki, 2 pokojowego miesz-

kania lub części domku do wynajęcia. Tel. 
792 234 468.

• Kupię domek w Nowogardzie. Tel. 
781 428 883. 

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowogar-
dzie. Tel. 091 81 81 802.

• Kupię dom (ok. 120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam garaż os. Gryfitów. Tel. 608 63 23 
25.

• Sprzedam działkę 3000 m kw, na wsi, media 
obok działki 16 zł/ m kw. Tel. 697 158 327.

• Poszukuję do wynajęcia kawalerkę lub 
mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 607 061 462.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w centrum 
na większe z dopłatą. Tel. 608 633 831.

• Nowogard, nieruchomość niezabudowa-
na, przy ul. Poniatowskiego, o pow. 2,6831 
ha, działka nr 179, 6 obręb Nowogardu, w 
planie zagospodarowania terenu zabudowa 
mieszkaniowa niska, jednorodzinna i bliź-
niacza, cena 30 PLN m2, do negocjacji, mail 
nas13@wp.pl, tel. 0660 424 989.

• Sprzedam działkę budowlaną nr 140/2 ob-
ręb 6 m. Nowogard, 850 m kw, ul. Ponia-
towskiego. Tel. 601 500 722.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe w Dobrej, 2 pokoje 50 m kw do 
remontu, cena 20 000 do uzgodnienia. Kon-
takt 091 39 14 689.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 60 m kw, 
własne co. Tylko gotówka. 609 388 700.

• Wydzierżawię miejsce postojowe 11,5 
m x 3,60 m na terenie dozorowanym. 
693 344 802.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia os. 
Gryfitów. Tel. 889 587 302.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do 
wynajęcia. 692 489 837.

• Wynajmę pokój kobiecie. Tel. 603 601 758.
• Posiadam do wynajęcia pokoje 2 osobo-

we z używalnością kuchni i łazienki. Tel. 
602 474 266.

• Sprzedam ziemię 5,5 ha w Olchowie (kieru-
nek Wyszomierz – ok. 500 m). Tel. 695 04 
12 35.

• Sprzedam dom jednorodzinny, podpiw-
niczony, dwupoziomowy, jednopiętrowy, 
na działce wiata na dwa samochody, po-
mieszczenia gospodarcze, wysoki stan-
dard i funkcjonalność, Nowogard, ul. 
Żeromskiego, tel. 609 307 327.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe własnoś-
ciowe, I piętro na 2 pokojowe własnościowe 
z dopłatą. Tel. 091 39 26 706.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
Tel. 660 183 877.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe lub za-
mienię na mniejsze. Tel. 601 441 763.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
przy ul. Reymonta i Asnyka (Nowogard). 
Tel. 603 669 427.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w Ko-
łobrzegu 40 zł/osoba lub mieszkanie 3 
pokojowe (150 zł/doba) i 4 pokojowe (200 
zł/doba) tel. 0692 683 475. 

• Sprzedam 42 ary ziemi w centrum Nowo-
gardu z możliwością przekształcenia pod 
zabudowę. Tel. 609 463 904, 512 920 687.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/

R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 

CDTI (diesel 120 KM), 6 biegów, kolor bor-
dowy metalik, rok. prod. 12.2004, model 
2005, przebieg 98000km, bezwypadkowy, 
garażowany, książka serwisowa, zadbany, 
nie wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód i tył, 

wymieniony kompletny rozrząd, olej, filtry 
(kabinowy, oleju powietrza), płyn hamulco-
wy i chłodniczy, przegląd klimatyzacji, alu-
felgi 16” + nowe opony letnie,. Cena 49 800 
zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, skła-
dak 1997. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 r., stan dobry. 
Tel. 607 54 55 42.

• Sprzedam nowy skuter na gwarancji + dwa 
kaski. Tel. 091 39 26 460.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 p, ul. 
Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam tanio Skodę Felicję, 1998 r., 141 
tys. km przebiegu, garażowana, w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 693 850 197.

• Sprzedam Citroen ZX, 1,4, 1996 r., benzyna 
+ gaz, kombi. Tel. 692 489 837.

• OKAZJA! Sprzedam samochód osobo-
wy VW New Beetle, rok prod. 1998, poj. 
2l, przebieg 46 tys. km, stan bardzo do-
bry, bezwypadkowy, drugi nabywca. Tel. 
606 945 398.

• Sprzedam Mercedes 190, 1992 r., zadbany. 
Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Opel Tigra, 1996 r., mały prze-
bieg. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Skoda Octavia 1,6, 2002 r. Tel. 
783 678 674.

ROLNICTWO  .
• Sprzedam ciągnik rolniczy Forschmit 323. 

Tel. 608 356 697.
• Sprzedam jałówkę cielną. Tel. 091 39 109 

17.
• Sprzedam kombajn Claas Dominator 56 i 

76 MF (cena 12 000 zł). Tel. 0601 587 438.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadzki 

– wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-

ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Wykonam roboty mini koparką: wykop 
pod fundamenty, kable, itp. Tanio, fachowo, 
solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 
0695 085 470, 091 39 72 575.

• DUR-DACH – pokrycia i remonty da-
chów. Tel. 691 621 141.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 
39 95.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w zakre-
sie: hydrauliki, zakładanie wodomierzy, 
wideofilmowanie, usługi glebogryzarką i 
zakładanie trawników, wykaszanie łąk. Tel. 
600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, montaż paneli 
podłogowych, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie, tynkowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Seweryn 
Durlej. Tel. 607 921 703. Wszelkiego ro-
dzaju remonty, malowanie dekoracyjne 
pokoi. Solidnie, dokładnie tanio!

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Język niemiecki – nauczanie indywidualne 

z zastosowaniem technik sugestopedii, tłu-
maczenia ustne i pisemne – od września. 
Tel. 503 84 84 35.

• Przeprowadzki. 696 138 406.
• Przyjmę zlecenie stałe lub czasowe samo-

chodem VW T 5 – 9 osób lub towar – prze-
wóz. Tel. 608 356 697.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPILA-
CJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• Usługi remontowo – budowlane, regip-
sy, glazura, adaptacja strychów, itd. Tel. 
784 053 493.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Kompleksowe usługi budowlano- remon-

towe. Szybko, tanio, solidnie. 697 612 803, 
784 188 147, 609 605 621.

• Usługi ogólnobudowlane – tynki maszyno-
we, regipsy, kafelkowanie, malowanie. Tel. 
788 452 943.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi budowlane, remonty mieszkań, 

szpachlowanie, kładzenie płytek, re-
gipsy, panele, ocieplanie poddaszy. Tel. 
693 021 097, 696 945 713.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa Za-
chodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” No-
wogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/
kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 091 
39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 73 
38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie przyj-
mę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 0601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z doświad-
czeniem Potuliniec przyjmę stawka od 1500 
zł netto + umowa. Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 
73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 601 73 
38 92

• Zatrudnię murarza. Tel. 608 817 214.
• Zatrudnię Panią z doświadczeniem do 

pracy z końmi. Praca w Danii. Znajomość 
języka angielskiego lub niemieckiego. Tel. 
004520294720.

• Kierowca A,B,C, zaświadczenie na przewóz 
rzeczy, doświadczenie podejmie pracę na te-
renie Nowogardu i okolic. Tel. 783 018 845.

• Przyjmę stolarza z doświadczeniem w za-
wodzie. Tel. 091 39 25 128 lub 602 76 25 
26.

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
MYJNIĘ TEL. 0692 683 475.

• Potrzebna opiekunka do dzieci 7 i 11 lat. 
Tel. 091 39 25 906.

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 

palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.
• Poszukuję miejsca przy głównych drogach 

w celu umieszczenia tablic reklamowych z 
własną konstrukcją. Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium profilowane 
85x35x40 cm z pokrywą oświetleniową, 
szafkę pod akwarium w kolorze czarnym 
81x33x64 cm plus drobne wyposażenie: 
filtr, grzałkę, korzenie ozdobne. Cena 500 
zł. Telefon – 600 981 297.

• Sprzedam książki do 1 klasy II LO profil in-
formatyczno – matematyczny. 501 141 655. 

•  Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja I - ul. 
Bankowa 8B (w sklepie z art. gosp. domo-
wego); Elegancja II – ul. Warszawska 2 
(przy przystanku na żądanie). Zaprasza-
my w godz. od 9.00 do 18.00, w soboty od 
9.00 do 14.00. 

• Sprzedam tanio nieduży segment młodzie-
żowy. Tel. 091 39 26 460.

• Sprzedam świnkę morską – rozetkę. Cena 
60 zł. Nowogard ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714.

• Tanio sprzedam piec C.O. w dobrym sta-
nie 0,8 m3. Tel. 091 39 21 186.

• Sprzedam lub wynajmę wózek elektryczny 
dla osoby niepełnosprawnej na 4 kółkach. 
091 39 20 734.

• Sprzedam segment młodzieżowy czarny, 
sofa 2 osobowa + 2 fotele + 2 pufy (goeblin), 
wypoczynek stan bardzo dobry. Tanio. Tel. 
792 388 004.

• Wolne miejsca do wynajęcia na wcza-
sy w sierpniu i wrześniu – Rewal. Tel. 
788 452 943.

• Poszukujemy osoby mogącej zaopiekować 
się kotkiem i pieskiem. Tel. 887 307 401.

• Poszukuję jamnika czarnego – podpalane-
go do pokrycia suczki. Tel. 091 39 22 979.

• Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 0518 67 23 
62.

• Sprzedam okno plastikowe, białe, używane 
o wymiarach 175 x 145 z parapetem. Tel. 
604 651 190.

• Sprzedam książki do I klasy SP nr 3 „Już w 
szkole”. Tel. 692 524 737.

• Trelinkę, kamień, cegłę kupię. Tel. 
508 211 575.

• Oddam kotki. 509 872 292.
• Sprzedam sztaplarki. Tel. 606 310 774.
• Oddam za darmo: łóżeczko dziecięce, 

dwie spacerówki, dwa foteliki dla dziecka 
na rower. Tel. 693 422 577, 091 39 25 657.

• Sprzedam niedrogo: kojec dla dziecka, 
huśtawkę pokojową, konia na biegunach, 
dziecięcy fotel bujany. Tel. 091 39 25 657, 
693 422 577.

• Zagubiono dokumenty: dowód osobisty, 
prawo jazdy, dowód rejestracyjny na na-
zwisko Grzegorz Gibki. Tel. 667 236 149, 
669 963 494.
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Informujemy, że   

8 sierpnia 2008 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna
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WIATR W ŻAGLE
Wiatr w żagle dmie –
I nie ma mnie!
Odpływam lada chwila!
Żegnajcie, pa!
Tranzystor gra…
To Umer czy Maryla?

TYLKO DLA CIEBIE
Tylko dla ciebie, miła moja,
Kolejny wiersz znów chcę napisać.
Znikła po drodze ciężka zbroja,
I cinquecento, ford i nissan.
Czy znacznie rani mnie to dzisiaj?
Tęsknię – bo tak mi się podoba,
A przy okazji wiem, że Zdzisia
Też tęskni. Taka z niej osoba.
Obiecywałem Danusi, Ani,
Że nie zapomnę – ale trudno.
Przecież wciąż świat trwa 
– świat bez granic – 
A któż by chciał by było nudno?
Kumpel mój stęka i rozpacza,
Ton dziwny w głosie mu pobrzmiewa:
Najprostsze słowa przeinacza,
A w myślach tylko Ewa…Ewa…
Wokoło irysy, róże, bratki,
Nie muszę martwić się już o nic:
Więc kończę tekst tej pustej gadki,
… bo może Agnieszka dziś zadzwoni?

NIEODŁĄCZNI TOWARZYSZE
Przy spódnicy – zalotnicy,
Są jak kąkol przy pszenicy.

ŻNIWNY TANIEC
Chętnie tańczy kosa,
Przy dorodnych kłosach.

ŚCIERNISKO
Gdy ściernisko w pięty kole,
Najprzyjemniej jest w stodole.

Rozwiazania krzyżówki nr 30 – CUDZE ZAWSZE LEPSZE – nadesłali: 
Krystyna Tretiak z Maszkowa, Maria Gortat z Czermnicy, Agnieszka Pluta z Błotna, Eliza Zawadzka z 
Orzechowa, Regina Czarnowska z Osowa, Wiesław Szałaj z Orzesza, Bogumiła Urtnowska z Kulic oraz 
z Nowogardu: Halina Kawczyńska, Ryszard Gutowski, Władysława Kubisz, Franciszek Palenica, Halina 
Stefańska, Stanisława Pokorska, Józef Górzyński, Halina Szwal, Barbara Bartosik.

Prenumeraty „DN” na sierpień wylosowali:
- Barbara Bartosik z Nowogardu,
- Krystyna Tretiak z Maszkowa,
- Eliza Zawadzka z Orzechowa. 

Gratulujemy!
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

          Nowogard 21.07.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Pracownik produkcji
2. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-

chowawca, strażnik więzienny
3. Robotnik budowlany
4. Kierowca „C”-magazynier
5.  Murarz, pomoc murarza, zbrojarz
6.  Monter stolarki PCV  + prawo jazdy
7.  Elektryk
8.  Blacharz-lakiernik
9.   Pilarz
10.  szwaczka
11.  ślusarz – pracownik produkcji
12.  Sprzedawca
13. Sprzedawca – optometrysta 
14. Ślusarz – mechanik 
15.  Pracownik zieleni 
16.  Konserwator terenów zieleni z pra-

wem jazdy kat. B
17.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
18.  Obsługa sprzętu fitness
19.  Księgowa
20.  Nauczyciel informatyki
21.  Pracownik utrzymania  czystości 

 OFERTY PRACY Z REJONU 
1.  Kierowca kat. C+E   (Gryfice), (Gole-

niów) 
2. Operator wózka widłowego  

(Łozienica)
3.  Pomocnik mechanika sam. Osobo-

wych (Goleniów)
                                            
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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe 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 zawodowe-
go, pracodawcy nie mogą formuło-
wać 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 związ-
kową.”
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 pra-
cy, a osoba podejmująca pracę jest 
obowiązana złożyć takie oświad-
czenie.” 
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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Zapraszamy do Olchowa
W najbliższą niedzielę 3 sierpnia nad jeziorem w Olchowie odbędzie się 

festyn sportowo – rekreacyjny organizowany przez Wiejskie Kluby Sportowe, 
Sołtysa i Radę Sołecką. Zgodnie z tradycją rozegrane zostanie szereg konku-
rencji sportowych, dobędzie sie zabawa taneczna, a na dzieci czeka pociąg i 
wiele konkursów.

ag

Panie burmistrzu, niech pan 
nie niszczy sportu wiejskiego!
W tak dramatyczny sposób zatytułowany był list od prezesa Wiejskich 
Kół Sportowych Andrzeja Kani. Jako, że podejmuje on bardzo istotną dla 
mieszkańców wsi kwestię postanowiliśmy opublikować go w całości.

ag

Olimpia dostała pieniądze
30 tys. zł gminnych pieniędzy wpłynie wkrótce na konto Olimpii Nowogard. 

Pokonany w konkursie WKS głośno protestuje.

Zanim przejdę do sedna sprawy, chciał-
bym przybliżyć mieszkańcom krótką 
genezę problemu, który istniał przez 
wiele lat w sporcie wiejskim. Przez te 
ostatnie lata sport na wsi podporząd-
kowany był Ludowym Zespołom Spor-
towym, które otrzymywały z budżetu 
gminy pieniądze na działalność          i 
przeprowadzanie różnych imprez. Spo-
sób wydawania pieniędzy i  podejście 
do obowiązków przez członków zarzą-
du wywoływał coraz większe niezado-
wolenie wśród zawodników i działaczy 
wiejskich, ponieważ kilku działaczy, a 
w szczególności przewodniczący Jan 
Tandecki, uważał LZS za swoja włas-
ność podejmując wszystkie decyzje bez 
wiedzy i konsultacji z przedstawicie-
lami poszczególnych kół wiejskich. W 
wyniku wielkiego niezadowolenia z 
działalności LZS a szczególnie jej prze-
wodniczącego oraz braku możliwości 
zmian, prawie wszystkie koła LZS 
zawiesiły swoja działalność, powołu-
jąc w tym roku nową organizację pod 
nazwą Wiejskie Kluby Sportowe, która 
w założeniu ma pobudzać aktywność 
sportową na terenach wiejskich i sku-
pia 21 sołectw.
Ze względu na to, że WKS powstało z 

byłych już członków LZS, którzy w ol-
brzymiej większości przeszli do nowej 
organizacji, liczyliśmy na przychylność 
władz samorządowych, sponsorów            
i mieszkańców. Startując w konkursie 
gminnym o dofinansowanie działal-
ności byliśmy pewni, że skoro tworzą 
ją ci sami ludzie, którzy do tej pory or-
ganizowali sport wiejski pod szyldem 
LZS otrzymamy wsparcie finansowe.
Jak się okazało przychylni byli radni, 
sponsorzy oraz mieszkańcy zarówno 
miasta jak i wsi. Wszyscy oprócz Bur-
mistrza Nowogardu Kazimierza Ziem-
by.  Prawdopodobnie  dlatego, że sam 
jest członkiem Ludowych Zespołów 
Sportowych, więc jako jeden z niewie-
lu nie chciał przyjąć do wiadomości, że 
LZS się rozpada. Nie przeszkadzało to 
panu Burmistrzowi przekazać tej or-
ganizacji 40 tysięcy złotych. Wiejskie 
Kluby Sportowe natomiast otrzymu-
jąc w konkursie 65 pkt ( aby uzyskać 
dofinansowanie potrzebne było 70 
pkt ) zaakceptował argument komi-
sji, że jeszcze się nie wykazaliśmy, że 
WKS jest organizacją nowopowstałą. 
Postanowiliśmy więc się wykazać i 
od 4 maja organizujemy festyny spor-
towo rekreacyjne na poszczególnych 

wsiach, finansując wszystko z włas-
nych środków i pieniędzy uzyskanych 
od licznych sponsorów, pomocy anga-
żujących się licznie mieszkańców wsi, 
stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich 
itd. I choć było ciężko, organizowali-
śmy i organizujemy imprezy dla kil-
kuset osób, które naprawdę są świętem 
wsi. Nie mogąc się pogodzić z tym, że 
w tym czasie LZS marnuje publiczne 
pieniądze organizując spartakiady dla 
3-4 drużyn, byle tylko pozbyć się pie-
niędzy, które w całości powinny trafiać 
na wieś.
Po dwóch miesiącach i zorganizowaniu 
siedmiu imprez nadarzyła się okazja 
do zdobycia pieniędzy w kolejnym kon-
kursie rozpisanym na krzewienie kultu-
ry i sportu na terenie gminy na kwotę 
30 tysięcy.
Konkurs się odbył i okazuje się, że w ca-
łości pieniądze otrzymała organizacja, 
która niczym się jeszcze nie wykazała, 
mająca kilkukrotnie mniej członków 
niż WKS, mająca prowadzić działal-
ność na dużo mniejszą skalę (o kon-
kursie piszemy poniżej. - przyp. red.).
Mam wrażenie, że już kilka tygodni 
wcześniej wiadomo było kto dosta-
nie pieniądze a konkurs był po prostu 
fikcyjnym obowiązkiem. Najgorsze w 
tym wszystkim jest to, że nie decydo-
wały względy merytoryczne i pracowi-
tość. Nie liczą się podane kryteria tyl-
ko widzimisię kilku osób, szczególnie 
Burmistrza Ziemby, który zasłania-
jąc się decyzją komisji konkursowej, 
próbuje nam wmówić, że nie ma na 
to wpływu. Ale my akurat wiemy, że 

komisja jest tylko ciałem doradczym a 
ostateczna decyzja należy właśnie do 
Burmistrza.
Zastanawiające w tym wszystkim jest 
to, że w pierwszym konkursie zabrakło 
nam 5 pkt a jedynym argumentem był 
brak wykazania się. W drugim kon-
kursie nagle otrzymaliśmy tylko 40 
pkt, w tym 0 pkt od pracownika Urzę-
du Miejskiego- pani sekretarz oraz 
radnego Mieczysława Laskowskiego, 
który nie dość, że dostał się do Rady 
Miejskiej z okręgu wiejskiego to na 
dodatek jest członkiem komisji rewi-
zyjnej LZS (w tym przypadku ciężko 
zachować obiektywizm).
Chcielibyśmy się dowiedzieć od człon-
ków komisji i Burmistrza Ziemby dla-
czego WKS nie dostał dofinansowa-
nia, co zdecydowało, że nie otrzymał 
akceptacji komisji, jakie kryteria nie 
zostały spełnione lub jakie argumenty 
zdecydowały, że pieniądze w całości 
otrzymała inna organizacja.
Burmistrza Ziembę nie interesowało 
nawet dlaczego tak się stało, że ci sami 
ludzie którzy w pierwszym konkursie 
przyznali nam po 60-70 pkt teraz dają 
0. A jedyne co się zmieniło to to, że 
jeszcze intensywniej się wykazujemy.
Jeżeli pan burmistrz myśli, że z powodu 
braku pieniędzy przestaniemy działać 
to się grubo myli. Skoro pan burmistrz 
Ziemba jak i pan radny Laskowski w 
ten sposób traktują mieszkańców wsi 
to mogą być pewni, że mieszkańcy wsi 
potraktują ich tak samo w następnych 
wyborach.

A. Kania

Karsk

Udana Spartakiada LZS
W niedzielę 27 lipca odbyła się ko-
lejna letnia spartakiada LZS. Tym 
razem gospodarzami byli mieszkań-
cy Karska. Tradycyjnie rozegrano 
turnieje piłki nożnej i siatkowej, któ-
rych wyniki liczone są do końcowej 
klasyfikacji sezonu.
Najlepszą drużyną piłki nożnej oka-
zał się LZS Karsk, drugie miejsce 

zajęli piłkarze z LZS Wołowiec, a 
trzecie LZS Słajsino. Królem strzel-
ców został najskuteczniejszy Marcin 
Wielgus.
W piłce siatkowej kolejność była na-
stępująca:
I m – Wojcieszyn, II m – Słajsino, III 
m – gościnni gospodarze z Karska.
Jak zwykle imprezie towarzyszył cały 

blok rozrywkowy 
i konkursy dla 
dzieci z wieloma 
nagrodami.
Rada Sołecka 
Karska składa ser-
deczne podzięko-
wania wszystkim, 
którzy w jaki-
kolwiek sposób 
przyczynili się 
do przygotowa-
nia boiska i całej 
spartakiady.

Inf.własna

9 czerwca ogłoszony został konkurs o gminne pieniądze na krzewienie kultury 
fizycznej i sportu w gminie Nowogard. Swoje oferty złożyły cztery organizacje. 
Jedna z nich została odrzucona  podczas oceny formalnej z uwagi na brak doku-
mentu potwierdzającego rejestrację podmiotu w KRS lub innej ewidencji (czyżby 
efekt Pomorzania, który swoją drogą najwyraźniej nie liczy się z opinią publiczną 
i burmistrzem, gdyż już cztery tygodnie ustosunkowuje się do wysuniętych 
zarzutów). Ostatecznie pieniądze zostały przyznane Olimpii. Zresztą już po raz 
drugi. Poprzednio ci sami działacze otrzymali pieniądze jako Bosman, jednak po 
wycofaniu się z tamtej inicjatywy Andrzeja Safrana pieniądze wróciły do budżetu 
i trzeba było rozpisać kolejny konkurs. Komisja najwyraźniej uznała, że nowej 
drużynie piłkarskiej pieniądze się należą i przyznała je jej ponownie.

Z orzeczeniem komisji i burmistrza nie zgadza się jeden z pokonanych, Wiej-
skie Kluby Sportowe. Ich prezes Andrzej Kania obszernie wyjaśnia swoje racje 
tuż obok.

ag
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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•
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REKLAMA

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

REKLAMA

O istnieniu w naszym kochanym mieście ludzi uzdolnionych, w tym kilku oryginałów i nawiedzonych dziwaków 
wiedziałem już dawno, o pojawieniu się autora z gatunku fantasty, dopiero po przeczytaniu artykułu w „DN” z 
dnia 26 lipca br. pod intrygującym i kokieteryjnym  tytułem  „Dla kogo ten festiwal ?”. Osobiście pana Szafrana, 
twórcy tego osobliwego pamfletu nie znam i nie mam żadnych uprzedzeń do jego osoby. Mało tego, wczytując się w 
jego enuncjacje utrzymane w demaskatorskim stylu, można wnioskować  iż jest bezkompromisowym, autentycz-
nym orędownikiem podnoszenia kultury mieszkańców , oczywiście przez duże 
K ma się rozumieć.  Tyle tylko, że nakreślony obraz festiwalu w kolorze nor  jest 
całkowicie fałszywy. Postaram się to udowodnić.

O festiwalu po raz ostatni ...

czytaj na s.4 

foto LMM
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Sonda uliczna
W dzisiejszej sondzie ulicznej 

zapytałem przechodniów a także 
osoby publiczne o to dlaczego Po-
lacy mają tyle trudności z demon-
strowaniem patriotyzmu mimo, 
że uchodzimy za społeczeństwo 
patriotyczne.

Ks. dr Krzysz-
tof Łuszczek

Moim zdaniem 
dzisiaj tak trudno 
demonstrować pa-
triotyzm dlatego, 

że po roku 89 bardzo szybko zmieniła 
się pewna hierarchia wartości. Zmia-
nie uległy wartości cenione zwłasz-
cza przez młodych ludzi nie tylko 
patriotyzm, ale i religijność, dobro 
społeczne itd., które niestety zeszły 
gdzieś na dalszy plan. Dziś stawia się 
raczej na samorealizację np. dobrze 
płatną pracę, sukces itd. 

Inną przyczyną jest także złe 
pojmowanie wolności. Dziś młodzi 
ludzie nie pojmują wolności jako 
wolności narodowej, języka czy re-
ligijnej, widzą ją bardziej w standar-
dach komercyjnych, co przejawia się 
np. w wolności nabywania różnego 
rodzaju dóbr i wtedy czują się oni 
tak naprawdę wolni, co niestety nie 
sprzyja rodzeniu się postaw patrio-
tycznych.

Pani Teresa 
Teofilewska

Ciężko mówić o 
demonstrowaniu 
patriotyzmu skoro 
wielu ludzi skupia 

się dziś raczej na trosce o swoje bie-
żące problemy.

Wtorek

Zgłoszono kradzież elementów sta-
lowych wiaty tzw. „Mały elewator” o 
wartości 9.000 PLN przy ul. 15 Lu-
tego.
Czwartek

Doszło do włamania do hurtowni 
„Arno”. Po wyważeniu okna skra-
dziono 5.00 PLN.
Piątek

Zgłoszono kradzież grzejnika cen-
tralnego o wartości 358 PLN z piw-
nicy budynku przy ul. Boh. Warsza-
wy.
O godz. 19:30 poinformowano o 

mężczyźnie leżącym na chodniku 
przy ul. Kościuszki. Jadąc rowerem 
przewrócił się. Policja wykluczyła 

udział osób trzecich i przekazała 
sprawę do prokuratury.
Tego samego dnia dokonano kra-

dzieży roweru o wartości 734 PLN z 
piwnicy przy ul. Boh. Warszawy 38. 
Sobota

Zgłoszono kradzież ciągnika TIRA 
Iveco, koloru zielonego z bazy trans-
portowej przy. ul. Bema. Kradzież 
mogła nastąpić między 26 lipca a 2 
sierpnia.
Wartość ciągnika wynosi 75.000 

PLN.
Niedziela

Zgłoszono zarysowanie karuserii 
samochodu przy ul. Warszawskiej. 
Szkody oszacowano na 1.200 PLN.

ps

Pan Artur 
Danilewski 
– wiceburmistrz 
Nowogardu

Na problem ten 
składa się kilka 

czynników. Choćby w kwestii prze-
kazywania prawdziwej wiedzy o hi-
storii wśród młodzieży są zaległości 
wielu lat. Braki przejawiają się np. 
tym, że wielu ludzi nie wiedziało 
dlaczego powieszono flagi na ra-
tuszu i zawyły syreny 1 sierpnia o 
godz. 17. Polacy nie znają swojej 
prawdziwej historii. Wiem to z au-
topsji gdyż jeszcze jako uczeń szkoły 
podstawowej w latach 70. nie byłem 
uczony prawdziwych dziejów naszej 
ojczyzny. Ponadto w dobie informa-
tyzacji mało jest jeszcze informacji 
na ten temat np. na stronach in-
ternetowych. Aby zaczerpnąć w tej 
materii jakiejś szerszej wiedzy trzeba 
przeczytać wiele książek, których 
to jest nadal zbyt mało w naszych 
księgozbiorach. 

Natomiast przyczyn braku prze-
jawów patriotyzmu na naszych 
ziemiach, można doszukać się rów-
nież w tym, że tereny Pomorza Za-
chodniego są zamieszkiwane przez 
ludność napływową, co niewątpliwie 
spowodowało oderwanie od naszego 
historycznego dziedzictwa. Problem 
jednak dotyczy całego kraju tak więc 
należy przeprowadzać szereg akcji, 
które będą propagowały patriotyzm i 
utrwalały świadomość narodową. 

Bardzo podobają mi się inicjatywy 
podejmowane w Warszawie, gdzie 
poprzez różnego rodzaju imprezy, 
koncerty, projekcje, spektakle itd., 
jakie mogliśmy oglądać ostatnio w 
telewizji przekazywana jest zwłasz-
cza najmłodszym wiedza np. o Po-
wstaniu Warszawskim.

Pani Helena  
Motyl

Wydaje mi się, 
że bardzo wiele w 
tej kwestii zależy 
od wychowania w 

rodzinie. Nie wpaja się dzieciom od 
najmłodszych lat szacunku i miłości 
do ojczyzny. 

Dużą rolę na polu wychowania 
patriotycznego powinna odgrywać 
szkoła. Niestety dziś tego nie ma. W 
naszych szkołach edukacja patrio-
tyczna stoi jeszcze na dość niskim 
poziomie. W czasach kiedy ja cho-
dziłam do szkoły wpajano nam przy-
wiązanie do ojczyzny o wiele częściej 
niż ma to miejsce dzisiaj.

Niepokojące jest również to, że dzi-
siaj zanikła bezinteresowność wobec 
własnej ojczyzny. Nawet taka wartość 
jak patriotyzm uzależniona jest od 
zysku. Stąd m.in. biorą się liczne 
wyjazdy za granicę ponieważ ludzie 
stawiają raczej na mieć niż być.

Pan Waldemar 
Juszkiewicz

Wydaje mi się, 
że dzisiaj Polacy 
są zbyt zabiega-
ni i myślą raczej 

o sprawach codziennych, przede 
wszystkim o godziwym zarobku i to 
niestety spycha patriotyzm gdzieś na 
dalszy plan.

Pani 
Agnieszka  
z synkiem  
Kacprem

Dziś niewielu 
ludzi demon-
struje postawę 

patriotyczną. Być może dlatego, że 
boimy się dezaprobaty ze strony 
większości. Paradoksem jest to, 
że wszyscy mówią i podpisują się 
pod patriotyzmem natomiast kiedy 
sytuacja wymusi wykazanie zdecy-
dowanej postawy to decyduje się na 
nią jedynie jakaś mniejszość, inni 
niestety uciekają i nie chcą się do 
niego przyznać.

Pan Zygmunt 
Kwaśniewski

Moim zdaniem 
taką sytuację po-
woduje żydoko-
muna, która rządzi 

w najlepsze naszym krajem. Władza 
jest skorumpowana od A do Z co 
bardzo irytuje obywateli. Na większe 
przejawy patriotyzmu stać nas było w 
czasach ucisku czy to przez Niemców 
czy później przez 50 lat Rosjan. Dziś 
natomiast każdy jest zabiegany za 
własnymi sprawami, zapominając 
gdzieś po drodze o takiej wartości 
jak patriotyzm.

ps

Czytelnicy reagują: 
Otwieramy poniższym tekstem nową rubryką zatytułowaną „Czytelnicy 

reagują”, w której zamieszczać będziemy, krótkie zgłaszane przez naszych 
Czytelników spostrzeżenia, uwagi, pomysły. Zapraszamy do współpracy, 
można ze swoimi uwagami dzwonić, mailować lub przekazywać je osobiście 
w redakcji. 

- w piątek zadzwoniła do nas przedstawicielka nowogardzkiego związku 
kombatantów z ubolewaniem, że tylko wspomniany związek i delegat Biblio-
teki Miejskiej złożyli kwiaty dla uczczenia rocznicy Powstania Warszawskiego 
- nikogo z władz miasta nie było. Podzielamy ubolewanie Czytelniczki i 
dodamy, że również nie wywieszono flag narodowych (oprócz tych na bu-
dynku UM) co byłoby, choć nieobowiązkowe, jednak tego dnia ze wszech 

miar stosowne.

- Czytelnik zaproponował, aby w serwisie informacyjnym DN zamieszczać 
stały komunikat o aktualnych dyżurach nocnych nowogardzkich aptek. Uważa-
my to za dobry pomysł, który w najbliższych dniach zaczniemy realizować.

red

Dla kogo PIT?
Tytułowy PIT to Punkt Informacji Turystycznej otwarty w mieście zapewne  

z myślą o turystach przyjezdnych, a nie rodzimych. Niestety nie spełnia on 
swojej roli, bo w soboty i niedziele jest zamknięty. Pewien turysta rowerowy 
zapragnął potwierdzenia pobytu w naszym grodzie – potrzebny był odcisk 
jakiejkolwiek pieczątki z nazwą miasta w jego turystycznej książeczce. Niestety 
zażenowanie musieli przeżywać najbardziej zainteresowani czyli  cykliści z 
koła Bicykl 50, bo … nie mogli mu pomóc. PIT zamknięty, UM zamknięty, 
na poczcie boją się odcisnąć datownik na innych niż pocztowe papierach, 
ekspedientka w sklepie też nie ryzykuje…

No cóż promocja miasta i takie formy przybiera…
Wysłuchał LMM
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REKLAMA

PRZEPRASZAM
Karolinę Łaszuk 

za komentarze na 
„Naszej klasie”

Erwin Suszwedyk

PRZEPROSINY

Radość mieszkańców 
ul. Ogrodowej

W  czwartek 31 lipca Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba odebrał  I 
odcinek   nowo wybudowanej ulicy Ogrodowej w Nowogardzie.

Przedmiotem umowy było wykonanie drogi o szerokości 6,0m i długości 
264 m z kostki betonowej POLBRUK grubości  8 cm na podbudowie beto-
nowej wraz z obustronnymi  chodnikami  szer. 2,0 m  i wjazdami.  W zakres 
robót wchodziło również wykonanie robót ziemnych, uszczelnienie kolektora 
deszczowego i sanitarnego, regulacja studni i kratek ściekowych, wymiana 
nawierzchni na skrzyżowaniu nowej ulicy Ogrodowej z istniejącą oraz napra-
wa drogi gruntowej łączącej odcinek ulicy Ogrodowej z ul. Poniatowskiego. 
Łączna powierzchnia wykonanej ulicy Ogrodowej  z kostki betonowej wynosi 
2925,50 metrów kwadratowych.  Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowych S.A. z Nowogardu. Roboty wykonane zostały w terminie 4 mie-
sięcy od podpisania umowy. Wartość przeprowadzonej inwestycji wyniosła 
610.705,16 zł.

LMM

Nowe Koła Gospodyń 
Wiejskich

W dniu 30 lipca 2008 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez 
Burmistrza Nowogardu dotyczące działalności Kół Gospodyń Wiejskich na 
terenie gminy Nowogard.

Spotkanie prowadził Pan Kazimierz Ziemba – Burmistrz Nowogardu. W 
spotkaniu wzięły udział 22 panie z miejscowości Grabin, Karsk, Orzechowo, 
Orzesze, Ostrzyca ,Orzechowo i Swierczewo.

Podczas blisko trzygodzinnego spotkania omówione zostały przez Panią 
Ewelinę Gielmuda – Kierownika Działu Obsługi Rozwoju Obszarów Wiejskich 
najważniejsze tematy z zakresu organizacji, rejestracji, pozyskiwania fundu-
szy unijnych, możliwości eksponowania swojej twórczości oraz promowania 
swojej miejscowości.

Efektem biorących udział w spotkaniu, była deklaracja 7 sołectw o przystą-
pieniu do organizacji i rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich.

Opr.LMM 

Goleniów się rozrasta!
Gmina Goleniów chciała być więk-

sza i udało się. W Rozporządzeniu 
Rady Ministrów  Ministrów dnia 28 
lipca 2008 roku czytamy: 
Z dniem 1 stycznia 2009 r. ustala się 

granice następujących gmin:
w województwie zachodniopo-

morskim, w powiecie goleniowskim 
- gminy Goleniów i gminy Osina 
przez włączenie do dotychczasowe-
go obszaru gminy Goleniów części 
obszaru obrębu ewidencyjnego Bo-
dzęcin, to jest działek o numerach: 
1-3, 269/5, 269/8, 269/9, 497/4, 
497/5 i 497/8-497/10 o łącznej po-
wierzchni 6,66 ha z gminy Osina.
O szczegółach (które to konkretnie 

tereny zawładnął Goleniów) napisze-

my w kolejnych wydaniach „DN”. 
Dzisiaj zadajemy tylko pytanie: co 
na to mieszkańcy Bodzęcina?
Pytanie nie jest pozbawione sensu 

znając sytuację w Ełku gdzie miesz-
kańcy okolicznych wiosek nie chcie-
li być „miastowymi”. Czy Osina na 
tym nie traci?

LMM

Rodzina z wędką
Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie organizuje zawody wędkarskie 

pod nazwą Rodzina z Wędką. Zawody odbędą się w sobotę, 9 sierpnia 
2008 roku.

Zbiórka zawodników 
o godz. 15.00 w rejonie 
„Neptuna”.

W sklepie „Wędkarz” 
przyjmujemy zapisy ro-
dzinnych zespołów 3-oso-
bowych. 

Wpisowe – 5 zł dla człon-
ków PZW, oraz 10 zł dla 
niezrzeszonych.

Zarząd Koła
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ŻYCZENIA

z dziećmi

O festiwalu po raz ostatni...

Obserwuję ten festiwal od samego 
początku czyli od 1997 roku, kiedy 
nosił jeszcze nazwę „Szczecińskie 
Lato Filmowe” i był imprezą zaim-
portowaną z Ińska przez nieżyją-
cego już, zasłużonego dla polskiej 
kultury filmowej animatora Rolanda 
Paszkiewicza. Przeszczep udał się 
nadzwyczajnie i na przestrzeni 12 lat 
nikt nie wątpił w sens oraz celowość  
tej masowej imprezy. Nikt też w tak 
hucpiarski sposób nie traktował jej 
organizatorów. Cytuję: „Pan bur-
mistrz Ziemba podczas wystąpienia 
zaznaczył, że festiwal to jest kultura 
przez duże T! Ja również z tym się 
zgadzam, bo z kulturą przez duże 

K ma to coraz mniej wspólnego”. W 
ten oto sposób pan Szafran Tomasz, 
w podpisie zastępca Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej (dla kompresji 
tekstu będę używał ZPRM), daje 
świadectwo swojej kultury osobistej, 
pisanej z małej raczej literki. Skąd 
inąd trudno mu się raczej dziwić, 
bierze przykład z góry. Skoro nasza 
klasa polityczna nie posiada  żadnej 
klasy dlaczego pan ZPRM miałby być 
gorszy. No to  łubu-dubu!  Mimo to 
osobie piastując ej najwyższy urząd w 
tym mieście jakiś szacunek chyba się 
należy. Wystąpienia publiczne burmi-
strza Kazimierza Ziemby uważam za 
udane. Jak mało kto mówi bez kartki, 
zawsze z dużą swadą i poczuciem hu-
moru, a drobne potknięcia językowe 
powinny się znaleźć w zbiorze miejsc 
owych anegdot.

Ubolewam także nad pseudo-rejta-
nowską postawą pana Szafrana, kiedy 
w histerycznym tonie poucza: „ … 
Apeluję do pana , panie burmistrzu, 
niech się pan opamięta, dość z kulturą 
przez duże T” Fiu, fiu, co za subtelna 
złośliwość. O co tu właściwie chodzi? 
Brzmi groźnie jak memento. Tylko 
przed czym? Każdy myślący Czytel-
nik domyśli się jak tani i nadużywany 
jest ten chwyt demagogiczny, mający 
tylko jedno na celu – wyeksponowa-
nie własnej osoby. Bardziej śmieszy 
niż powoduje spodziewany efekt.    I 
jak tu nie wierzyć ojcu Gracjanowi, 
jezuicie z XV wieku, który już wów-
czas z sarkazmem pisał o polskim 
piekiełku: „Wszyscy, którzy robią 
wrażenie głupców są nimi naprawdę, a 
ponadto – jeszcze połowa tych, którzy 
takiego wrażenia nie wywołują”. Ale 
dość dygresji i at rem…

Tegoroczny festiwal jak to w życiu 
bywa miał kilka minusów. Dwa za-
sadnicze – brak większych środków 
finansowych i sprzyjającej imprezie 
plenerowej aury. Większość nakła-
dów pochłonęła organizacja 9-dnio-
wych warsztatów artystycznych dla 
ok. 180 – osobowej grupy młodzieży 
wraz z opiekunami z Polski, Nie-
miec i Serbii. I nie była to chybiona 
inwestycja. Myślę, że na szlachetny 
cel jakim jest wychowanie młodych 
ludzi poprzez sztukę, pomoc w od-
krywaniu ich wewnętrznego makro-
kosmosu, kształtowanie wrażliwości 
estetycznej, doskonalenie nabytych 
umiejętności i zdobywanie nowych 
doświadczeń – ceny nie ma. Że war-
to było świadczą pochlebne opinie 
wszystkich uczestników. Świadczy 
także imponujący projekt powarszta-
towy pt. „Droga” w reżyserii Zbignie-
wa Szymczyka, który z podziwem 
oglądali liczni mieszkańcy pomimo 
kaprysów deszczowej pogody. Plus 
duży mają u mnie organizatorzy z 

NDK za skompletowanie wykła-
dowców o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych, którzy w atrakcyjny i 
profesjonalny sposób warsztaty pro-
wadzili  jak dr Paweł Siedlik (film) i 
dr Tomasz Komorowski (fotografia) 
z Łodzi, Zbigniew Szymczyk (teatr) z 
Wrocławia, Marta Pietruszka (taniec) 
z Krakowa, Dawid Lorenc (taniec) 
z Brukseli, Wanda Badowska-Twa-
rowska (plastyka) z Warszawy i wielu 
innych.

Nieprawda jest jakoby pobyt zna-
nych osobistości kosztował 10 tys. 
Złotych jak twierdzi pan Szafran. 
Prawdą jest, że Krzysztof Zanussi, 
wybitny polski reżyser o światowej 
sławie otrzymał wynagrodzenie 
w wysokości 1 500 złotych.  Sami 
Państwo oceńcie – dużo to czy mało 
jak na zjawiskową postać polskiej 
kultury, która kalendarz spotkan 
ma szczelnie wypełniony do końca 
roku. Na spotkanie z nowogardzką 
publicznością przyleciał samolotem 
ze stolicy i aby zdążyć na poranny 
plan filmowy następnego dnia musiał 
przemieszczać się samochodem prze-
mieszczać się samochodem przez całą 
noc. Czyż nie jest to postawa godna 
podziwu, tym bardziej, że panelowe 
spotkanie z Wielkim Reżyserem było 
przeżyciem emocjonalnym, intelek-
tualnym i wydarzeniem kulturalnym, 
jakiego w Nowogardzie dawno nie 

oglądano, a sala Domu Kultury po 
prostu „pękała w szwach”. Natomiast 
Paweł Okraska, sympatyczny aktor 
znany przed wszystkim z serialo-
wego hitu „M jak miłość”, grający 
także w ostatnich filmach Zanussiego 
otrzymał honorarium w wysokości 
1 tysiąca złotych. Razem nasi goscie 
zainkasowali raptem 2,5 tys. złotych. 
Podając nieprawdziwe, z palca wyssa-
ne dane pan ZPRM Szafran celowo 
wprowadza błąd opinię publiczną, co 
dyskredytuje jego wiarygodność, nie 
mówiąc o zwykłej ludzkiej uczciwości 
i przyzwoitości.                                                                        

W kwestii rzekomo lekką ręką 
wydawanych pieniędzy informuję, 
że pani Joanna Liszowska za przyjazd 
do Nowogardu z własnym monodra-
mem (warunek podstawowy) zaży-
czyła sobie 14 tys. złotych, a przecież 
bynajmniej nie jest gwiazdą pierwszej 
wielkości,  przynajmniej dla tak sta-
roświeckiego człowieka jak ja.

Marian Andrzej Frydryk                                                                                             
Społeczny Rzecznik Festiwalu.   

PS. 
Łaskawych Czytelników przepra-

szam za ten elaborat, ale chciałbym 
wyjaśnić wszystkie zarzuty pana 
Szafrana wobec „organizatorów te-
gorocznego festiwalu. „Odpowiednie 
dać  rzeczy słowo” 

– jakby powiedział CK Norwid. cdn

Opinie czytelników

Pozwólmy działać młodym
Nie zgadzam się z wywodami Czy-

telnika pod adresem Tomasza Szafrana 
(DN nr 59 z dnia 01.08.2008 r). To 
my, mieszkańcy wybraliśmy młodych 
radnych, aby w naszym imieniu  wpro-
wadzali nowe zasady w zarządzaniu 
miastem, aby zmieniali to co stara 
władza robi z przyzwyczajenia i pew-
nych układów. Chcemy by nasze dzieci 
i wnuki miały inny, lepszy Nowogard. A 
zrobić to mogą tylko młodzi radni nie 
uwikłani w żadne powiązania towarzy-
sko-biznesowo – rodzinne. Mieszkańcy 
chcą by nasi przedstawiciele nie robili 

tylko dla siebie i podejmowali decyzje 
odważne, z korzyścią dla wszystkich.

Te niby zamęty to nic innego jak 
walka ze starymi, rutynowymi działa-
niami. Chcemy, by miasto się rozwijało, 
by nasze dzieci były wychowywane 
inaczej. Trzeba zacząć od młodych, 
bo takie będą Rzeczypospolite jak ich 
młodzieży chowanie…

Nie krytykujmy więc młodych ale 
dajmy im szanse wykazać się!

Stały Czytelnik
(dane osobowe do wiadomości 

redakcji).  

Znaleziono klucze

Klucze pozostawione w sklepie do odebrania w redakcji
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Nasze wakacyjne wojaże...

Wolin oblężony przez Wikingów…
Już od 13 lat pierwszy weekend sierpnia upływa w Wolinie pod znakiem 

festiwalu Wikingów i Słowian, którzy przybywają tu by odtworzyć nam 
życie i obyczaje ludów zamieszkujących Europę przed tysiącem lat w 
dobie wczesnego średniowiecza.

Wikingowie i Słowianie w liczbie 1500 osób z 21 państw rozbili obóz na 
wyspie Ostrów gdzie przybyli licznie turyści, mogli przenieść się i poczuć 
klimat tamtych zamierzchłych wieków.

Przez 3 dni czekało na uczestników wiele atrakcji. Zacząć można choćby od 
pokazów wczesnośredniowiecznego rzemiosła. Zainteresowani tą dziedziną 
mogli podziwiać np. wyroby ze skóry i wikliny. Godne uwagi były także dzieła 
bednarzy, kowali, garncarzy oraz złotników, ale jednak najbardziej przyku-
wały uwagę różne elementy uzbrojenia, które można było wypróbować lub 
nabyć na odbywającym się przy tej okazji jarmarku. Punktem kulminacyjnym 

każdego dnia była inscenizacja bitwy średniowiecznej z udziałem ok. 400 
uzbrojonych po zęby wojów, starających się nierzadko aż nazbyt odmalować 
zapalczywość i determinację uczestników bitew sprzed tysiąca lat.

Okazją do ostudzenia emocji po spektakularnym pokazie był uczestnictwo 
w zainscenizowanej ceremonia ślubu słowiańskiego bądź rejs jedną z kilku 
replik łodzi Wikingów zacumowanych u brzegu Ostrowa.

Dla chętnych zaczerpnięcia wiedzy na temat sposobu życia Wikingów i Sło-
wian prowadzone były specjalne poświęcone temu zagadnieniu wykłady.

Na koniec krótka refleksja, która nasunęła mi się w trakcie festiwalu.

P.S
Byłem jednym z uczestników festiwalu. Tak się złożyło, że przyjechałem 

do Wolina pierwszego dnia imprezy to jest 1 sierpnia i spędziłem na Os-
trowie cały dzień. Nie ukrywam festiwal bardzo udany, z kilkunastoletnią 
tradycją i medialnym  oddźwiękiem na miarę czegoś  już z nieco wyższej 
półki. W trakcie imprezy jednak zaniepokoił mnie jeden fakt. Otóż, kiedy 
uczestnicy festiwalu bawili się w najlepsze o godz. 12 i 17 zawyły syreny 
przypominając nam o 64 rocznicy powstania warszawskiego. Ku mojemu 
zdziwieniu stojąca obok mnie grupa młodzieży zachodziła w głowę skąd 
to wycie syren, czyżby jakaś akcja policyjna – zagadnęła pewna młoda 
dziewczyna. Godzina 17, ponowne wycie syren, stoję w zupełnie innym 
miejscu i niestety znowu dochodzą mego słuchu podobne spekulacje. 
Czyżbyśmy w codziennym zabieganiu już całkiem zapomnieli o naszej 
historii, czyli o tym, co nas bezpośrednio dotyczy i powinno być nauką 
dla potomnych? Irytujące jest również to, że organizatorzy chuchając nie-
mal na każdy szczegół nie zadbali o to, aby w tak podniosłej chwili nie 
poprosić uczestników o chwilkę zadumy i refleksji o tych, dzięki którym 
dziś możemy beztrosko spędzać wolny czas. Taki komunikat powinien być 
ogłoszony wcześniej, a  ze względu na uczestnictwo przedstawicieli wielu, 
bo aż 21 krajów Europy nawet odpowiednio przetłumaczony.
Biadolimy często nad faktem, że nie jesteśmy specjalnie lubiani w Europie 

i na świecie ale kto  ma nas uszanować skoro my zapominamy o własnych 
bohaterach?... 

Piotr Słomski

Przemarsz Wikingów i Słowian ulicami Wolina ...

... ostatnie przygotowania do bitwy...

... walka wyglądała naprawdę imponująco...

... a po batalii relaks na  łodzi Wikingów.
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Serdeczne podziękowania 
Jerzemu Furmańczykowi

za pomoc w organizacji 
ceremonii pogrzebowej 

ś.   p. 
Andrzeja Obrębskiego  

składa Żona z Rodziną

Wszystkim przyjaciołom 
i znajomym, 

którzy uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu

naszego kochanego 
Męża i Ojca 

ś.   p. 
Andrzeja 

Obrębskiego 
serdeczne podziękowania

składa
Żona z Rodziną 

KONDOLENCJE

PODZIĘKOWANIA

Padliniarni nie będzie!
Po sesji 25 czerwca 2008 r. można mieć taką nadzieję. Na sesji tej nie przy-

jęto poszerzenia „padliniarskiej” uchwały z 11 lipca 2002 r. o zmianę dróg 
wewnętrznych i dojazdowej do planowanego zakładu utylizacji padliny od 
strony południowej. Stanowiła by ona jedyną drogę łączącą planowany za-
kład z drogą powiatową Miętno – Bochlin, niezbędną do budowy zakładu 
a potem transportu padliny ze zjazdu z północnej obwodnicy. Już w stu-
dium przestrzennego zagospodarowania gm. Nowogard jest zaznaczony 
problem dowozu padliny do zakładu utylizacji w Glicku - przez Nowogard. 
Przypadkiem szukając materiałów na sesję, w naszych archiwach dźwięko-
wych znaleźliśmy wypowiedź byłego wiceburmistrza Jerzego Jabłońskiego, 
który na jednej z konsultacji społecznych dotyczących budowy „padliniar-
ni” w Glicku, odpowiadając na pytanie: którędy będzie przebiegał trans-
port padliny – stwierdził, że: „najlepszy wariant drogi dojazdowej dla 
padliny będzie najdalszy od osiedli ludzkich - trzeci wariant obwodnicy 
północnej, za kościółkiem na osiedlu Bema ze zjazdem za kurnikami”. 
Wariant ten został ustalony nie bacząc na istniejące w pobliżu ujęcia stud-
ni wody pitnej dla ludzi. Oto prawdziwa przyczyna jedynego północnego 
przebiegu obwodnicy – a konsultacje te były w maju 2002 r. i już wówczas 
nie wzięto pod uwagę lepszego południowego wariantu. (Niedowiarkom 
w każdej chwili tę taśmę z nagraniem odtworzymy). Ale musimy zasmucić 
mieszkańców Dąbrowy i Karska że wracające po rozładunku padliny z Gli-
cka ok. 40 tirów dziennie (zapis z wniosku o warunki zabudowy) w ruchu 
jednokierunkowym do obwodnicy, nawet puste - niosłyby za sobą „bu-
kiet kwiatów, hałasu itp.!” Na sesji tej, po odrzuceniu rozszerzenia „pad-
liniarskiej” uchwały  przez radnych z ugrupowań PiS, PO, ugrupowania 
Radnego Marka Krzywani, oraz PSL z małym wyjątkiem. Radny Szafran 
wystosował wniosek do burmistrza o przedstawienie Radzie ekspertyzy 
prawnej skutków anulowania uchwały z 2002 roku. Czy gmina poniesie 
jakieś koszty gdyby radni unieważnili „padliniarską” uchwałę lipca 2002 r.  
Pytamy, czy po analizie wieloletnich niezasadnych zwolnieniach podatko-
wych, nie może okazać się że gmina nic nie będzie musiała płacić. Wręcz 
zadziwia nas postawa wszystkich radnych z ugrupowania SLD! Już podczas 
wystąpienia przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowi-
ska – Eugeniusza Korneluka, ostentacyjnie wyszli na korytarz w momencie 
cytowania merytorycznych wad prawnych w podjętej przez nich w 2002 
r. w/w uchwale. Z tego wynika, że nie interesuje ich zdrowie  i los nawet 
własnych rodzin! Bo przecież solidarność partyjna – ponad wszystko! W 
nieszkodliwość utylizacyjnego perpetum-mobile firmy WABIO lokowane-
go w Glicku, absolutnie wiary nie dali radny Szpilkowski, Kosiński, Ku-
cal i Wasiak. Przedstawiciel firmy WABIO opowiadał – dosłownie bajki, 
omijając prawdziwą doświadczalną metodę, jaką stosują w Niemczech. W 
układach z tą firmą nasz burmistrz Kazimierz Ziemba jest już od wielu lat, 
o czym wypowiada się na czołowej stronie D.N. – nr 81 z 21 października 
2003 r. – cyt. fragment: „Jestem po rozmowach z dwiema  niemieckimi 
firmami (NEWECO sp. Z o.o. i WABIO sp. Z o.o.,) a ich głównym in-
żynierem (dr Jochen Auerbach).” Dlatego pytamy na łamach D.N. Pana 
Kazimierza Ziembę, czy czasami nie jest udziałowcem w budowie zakła-
du utylizacji w Glicku – stąd jego determinacja w dążeniu do realizacji 
tej budowy – wykorzystując do tego piastowane przez siebie stanowisko 
burmistrza i radnych? 
O metodach działania i technologii tej doświadczalnej amerykańskiej fir-

my, mającej swoją filię w Niemczech, a próbującej wejść na polski rynek 
napiszemy w następnych art. 

 Autorzy art.:
- przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska i członek 
Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa  
Ekologicznego – Mgr inż. Eugeniusz Korneluk

- członek Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska oraz członek Za-
rządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa  Ekolo-
gicznego – Edward Ułanowski

I Ty możesz pomóc naszemu 
maleńkiemu dziecku 
Kochani Państwo ! 
 Zwracamy się do wszystkich ludzi 

dobrej woli, do wszystkich ludzi o 
ogromnym, dobrym i ciepłym sercu, 
do ludzi wrażliwych i nieobojętnych 
na trudny los Sewerynka,do instytu-
cji i zakładów o pomoc finansową na 
leczenie naszego kochanego Seweryn-
ka. 
Sewerynek urodził się 01.07.2007 jako 

zdrowe dziecko otrzymał 10 punktów.
Po tygodniu od urodzenia na czole 

Sewerynka pojawiła się różowa plam-
ka, która w ciągu pierwszych dwóch 
miesięcy znacznie się powiększyła 
zmieniając barwę z różowej na ciemno 
czerwoną. Diagnoza medyczna posta-
wiona przez lekarzy brzmiała iż jest to 
naczyniak jamisty.
 Szczególną cechą naczyniaka jest jego 

gwałtowny wzrost. Naczyniak rozlał się 
na czoło, brew łuk brwiowy, powiekę 
oraz oczodół, zaczął rosnąć do środka 
w kierunku oka oraz zaczął się mocno 
uwypuklać na łuku brwiowym i czole. 
Polscy lekarze byli bezradni. Nie potra-
fili ani leczyć naszego Sewerynka, ani 
nie zaproponowali nic konstruktyw-
nego aby ratować dziecko. Naczyniak 
zaczął zagrażać oku. 14. Października 
2007r byliśmy na konsultacji w klinice 
Charite w Berlinie, gdzie konsultował 
i badał naszego Sewerynka profesor 
Milton Waner – światowej sławy chi-
rurg ze Stanów Zjednoczonych, który 
przylatuje do Europy wyłącznie raz na 
dwa, trzy miesiące do Charite Uniwer-
syteckiej Kliniki imieniem Beniamina 
Franklina w Berlinie, na konsultacje i 
operacje dzieci z naczyniakami – le-
czy szczególnie trudne przypadki. W 
dniu 16 Października 2007 Sewerynek 
przeszedł pierwszą operację usunię-
cia części naczyniaka, która zagrażała 
oku. Operacja się powiodła. 
Naszego syna Sewerynka czeka jesz-

cze kilkanaście zabiegów laserowych i 
operacja . 
Naczyniak zniszczył brew, Sewerynek 

będzie musiał przejść operację prze-
szczepu- są to bardzo drogie operacje. 
Jest też zagrożenie uszkodzenia kości 
łuku brwiowego, a co za tym idzie 
może być konieczna jej rekonstrukcja.                                                                                     
Zabiegi i operacje są niezbędne w 

celu całkowitego usunięcia naczynia-
ka. Dzięki nim Sewerynek może mieć 
normalne dziecinstwo, młodość oraz 
normalne życie. Zabiegi i operacja 
w Berlinie to jedyna szansa naszego 
Sewerynka. Zabiegi laserowe wyko-
nywane będą również w klinice Elisa-
beth Klinik w Berlinie, koszt jednego 
zabiegu laserowego to kwota od 3000-
4000€. Nasz syn będzie leczony w tych 
dwóch klinikach. Naczyniaki charak-
teryzują się tym, iż rosną i mogą od-

rastać nawet do 18-go miesiąca życia. 
Nieleczony naczyniak może rozrosnąć 
się na pół twarzy, zniszczyć oko, nos, 
usta i twarz. Za pierwszy zabieg za-
płaciliśmy 6500 € plus 1500€ innych 
dodatkowych kosztów (tłumacz, spe-
cjalne maści, leki, pobyt itd.). Koszty 
leczenia są bardzo wysokie i przekra-
czają nasze możliwości finansowe.
Łączymy podziękowania dla wszyst-

kich wspaniałych ludzi, którzy nie 
pozostaną obojętni na los Sewerynka. 
Prosimy o wsparcie poprzez wpłaty w 
formie darowizny na rzecz leczenia i 
rehabilitacji Sewerynka Weglarza na 
specjalne konto:
PKO B.P. S.A I o. w Bielsku Białej ul. 

11 Listopada 15 
Numer konta:  
26 1020 1390 0000 6402 0215 8137 
Ewa, Jacek Węglarz 
ul. Akademii Umiejętności 81 m. 19 
43-300 Bielsko-Biała                                                                                               

Koniecznie z dopiskiem : Darowizna 
na rzecz Sewerynka Węglarza
Mamy nadzieję, że nasz apel trafi do 

ludzi wielkiego serca, którzy pomogą 
nam finansowo, dzięki czemu nasz syn 
będzie mógł być zdrowy. 

Sewerynek, 
Ewa i Jacek – rodzice Sewerynka

Dawid i Damian
– rodzeństwo Sewerynka

http://www.sewerynek.pl.tl
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W obiektywie  Jana Korneluka - Zaćmienie słońca na parkiecie

Pierwsza taka wystawa
W piątek, 1 sierpnia w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej  

otwarto wystawę pod frapującym tytułem „Świat kolorów w witrażach” au-
torstwa pani Heleny Nowak.

Niezwykle ciekawie prezentuje się również kolekcja biżuterii.
Mamy nadzieję, że prezentowane zdjęcia wykonane przez Jana Korneluka 

zachęcą Państwa do odwiedzenia wystawy, która będzie czynna do końca 
sierpnia…

LMM

I. VIII.2008 r. godz. 12:15
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                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:

- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie 

zatrudni 
nauczyciela
informatyki

tel. (091) 3921 162

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2008 

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

Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu

 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy 

Kandydat powinien spełniać nastę-
pujące kryteria:
a) wykształcenie wyższe
b) trzy lata stażu pracy na stanowisku 
urzędniczym
c) zdolność analitycznego myślenia 
d) umiejętność biegłej obsługi kom-
putera oraz programów Word, Excel, 
Power Point 
e) pełną zdolność do czynności praw-
nych oraz korzysta z pełni praw pub-
licznych
f) niekaralność
g) komunikatywność oraz życzliwość 
w kontaktach z interesantami
h) umiejętność pracy w zespole
i) samodzielność, dyspozycyjność 
oraz kreatywność 

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów Kodeksu Po-
stępowania Administracyjnego, usta-
wy o samorządzie gminnym, ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, 
Prawo działalności gospodarczej, 
ustawy o finansach publicznych
2. ukończone studia podyplomowe 
lub szkolenia z zakresu przygotowa-
nia i zarządzania projektami finan-
sowanymi z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej,
3. dobra znajomość języka niemie-
ckiego lub angielskiego
4. prawo jazdy kategorii B

Zakres zadań wykonywanych 
na ww. stanowisku:
1. opracowywanie programów 
gospodarczych i prognostycznych w 
tym przygotowywanie materiałów i 
działań zmierzających do realizacji 
celów zapisanych w Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard 
na lata 2007-2015
2. opracowywanie rocznych planów 
rozwoju Gminy i przedkładanie ich 
Burmistrzowi
3. pozyskiwanie i uruchamianie 
bezzwrotnych źródeł finansowania
4. opracowywanie zagadnień z zakre-
su celu partnerstwa publiczno-pry-
watnego
5. działania w zakresie pozyskiwania 
inwestorów
6. współdziałanie z organizacjami po-
zarządowymi
7. nadzór nad prowadzoną ewidencją 
przedsiębiorców
8. nadzorowanie spraw związanych z 
wydawaniem zezwoleń na sprzedaż 
napojów    alkoholowych
9. podejmowanie działań związanych 
z promocją gminy i rozwojem 
turystyki 
10. podejmowanie działań na rzecz 
aktywizacji bezrobotnych

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów poświadczają-
cych wykształcenie
5. kopie dokumentów potwierdzają-
cych staż pracy – świadectwa pracy 
lub zaświadczenie od  pracodawcy je-
żeli kandydat jest w stosunku pracy
6. kopie innych dokumentów o posia-
danych kwalifikacjach i umiejętnoś-
ciach, 
7. oświadczenie o niekaralności 
8. aktualne zaświadczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na wskazanym 
stanowisku    
9. oświadczenie o zgodzie na prze-
twarzanie danych osobowych o treści: 
„Wyrażam zgodę na    przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobo-
wych”
10. oświadczenie o treści: „oświad-
czam, że posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystam z 
pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane do-
kumenty należy składać do dnia 7 
sierpnia 2008r. do godz. 15.30 w 
zamkniętych, opatrzonych imieniem 
i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: 
„nabór na stanowisko kierownika wy-
działu Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
„ w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie 
ma możliwości przyjmowania doku-
mentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowych informacji o nabo-
rze udzielać będzie Pan Przemysław 
Sońtka  nr tel. (091)3926293
Na stanowisku przewiduje się wy-
nagrodzenie miesięczne do 3.400 zł 
brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania 
formalne, zostaną telefonicznie za-
proszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 
Dane zakwalifikowanych kandydatów 
do naboru zostaną umieszczone w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski  w Nowogardzie za-
strzega możliwość zatrudnienia wy-
branego/nej kandydata/tki na czas 
próby, a następnie na czas określony 
i nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru bę-
dzie umieszczona na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

AUTOHOLOWANIE
Pomoc Drogowa

tel. 601-16-46-57
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję kawalerki, 2 pokojowego 

mieszkania lub części domku do wy-
najęcia. Tel. 792 234 468.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 091 81 81 802.

• Kupię dom (ok. 120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam garaż os. Gryfitów. Tel. 608 
63 23 25.

• Sprzedam działkę 3000 m kw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw. Tel. 
697 158 327.

• Poszukuję do wynajęcia kawaler-
kę lub mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 
607 061 462.

• Nowogard, nieruchomość niezabudo-
wana, przy ul. Poniatowskiego, o pow. 
26 831 m kw, działka nr 179, 6 obręb 
Nowogardu, w planie zagospodarowa-
nia terenu zabudowa mieszkaniowa 
niska, jednorodzinna i bliźniacza, cena 
30 PLN m2, do negocjacji, mail nas13@
wp.pl, tel. 0660 424 989.

• Sprzedam działkę budowlaną nr 140/2 
obręb 6 m. Nowogard, 850 m kw, ul. 
Poniatowskiego. Tel. 601 500 722.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
bezczynszowe w Dobrej, 2 pokoje 50 m 
kw do remontu, cena 20 000 do uzgod-
nienia. Kontakt 091 39 14 689.

• Wydzierżawię miejsce postojowe 11,5 
m x 3,60 m na terenie dozorowanym. 
693 344 802.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia 
os. Gryfitów. Tel. 889 587 302.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego 
do wynajęcia. 692 489 837.

• Wynajmę pokój kobiecie. Tel. 
603 601 758.

• Posiadam do wynajęcia pokoje 2 oso-
bowe z używalnością kuchni i łazienki. 
Tel. 602 474 266.

• Sprzedam ziemię 5,5 ha w Olchowie 
(kierunek Wyszomierz – ok. 500 m). 
Tel. 695 04 12 35.

• Sprzedam dom jednorodzinny, pod-
piwniczony, dwupoziomowy, jedno-
piętrowy, na działce wiata na dwa 
samochody, pomieszczenia gospo-
darcze, wysoki standard i funkcjo-
nalność, Nowogard, ul. Żeromskiego, 
tel. 609 307 327.

• Pilnie poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia. Tel. 660 183 877.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we lub zamienię na mniejsze. Tel. 
601 441 763.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam działkę z warunkami za-
budowy przy ul. Reymonta i Asnyka 
(Nowogard). Tel. 603 669 427.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w 
Kołobrzegu 40 zł/osoba lub miesz-
kanie 3 pokojowe (150 zł/doba) i 
4 pokojowe (200 zł/doba) tel. 0692 
683 475. 

• Sprzedam 42 ary ziemi w centrum 
Nowogardu z możliwością przekształ-
cenia pod zabudowę. Tel. 609 463 904, 
512 920 687.

•  Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, w 

centrum Nowogardu. Tel. 0501 21 22 47. 

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6 bie-
gów, kolor bordowy metalik, rok. 
prod. 12.2004, model 2005, przebieg 
98000km, bezwypadkowy, garażowa-
ny, książka serwisowa, zadbany, nie 
wymaga żadnego wkładu finansowego. 
Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód 
i tył, wymieniony kompletny rozrząd, 
olej, filtry (kabinowy, oleju powietrza), 
płyn hamulcowy i chłodniczy, przegląd 
klimatyzacji, alufelgi 16” + nowe opo-
ny letnie,. Cena 49 800 zł do uzgodnie-
nia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, 
składak 1997. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 512 335 172. Ubezpieczenie  
i przegląd aktualne.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 r., stan 
dobry. Tel. 607 54 55 42.

• Sprzedam nowy skuter na gwarancji + 
dwa kaski. Tel. 091 39 26 460.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 p, 
ul. Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam tanio Skodę Felicję, 1998 
r., 141 tys. km przebiegu, garażo-
wana, w bardzo dobrym stanie. Tel. 
693 850 197.

• Sprzedam Citroen ZX, 1,4, 1996 r., ben-
zyna + gaz, kombi. Tel. 692 489 837.

• OKAZJA! Sprzedam samochód oso-
bowy VW New Beetle, rok prod. 
1998, poj. 2l, przebieg 46 tys. km, 
stan bardzo dobry, bezwypadkowy, 
drugi nabywca. Tel. 606 945 398.

• Sprzedam Mercedes 190, 1992 r., za-
dbany. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Opel Tigra, 1996 r., mały 
przebieg. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Skoda Octavia 1,6, 2002 r. 
Tel. 783 678 674.

•  Sprzedam hak holowniczy, odpinany, 
pasuje do Opel Vectra kombi 2004 r. 
Tel. 091 39 27 132. 

•  Sprzedam samochód VW Polo, 1994 r., 
stan dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 
091 39 21 988, 503 84 84 35. 

ROLNICTWO  .
• Sprzedam ciągnik rolniczy Forschmit 

323. Tel. 608 356 697.
•  Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, 

Redło. Tel. 603 353 789. 

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadz-

ki – wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Wykonam roboty mini koparką: wy-
kop pod fundamenty, kable, itp. Tanio, 
fachowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.

• DUR-DACH – pokrycia i remonty 
dachów. Tel. 691 621 141.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w 
zakresie: hydrauliki, zakładanie wo-
domierzy, wideofilmowanie, usługi 
glebogryzarką i zakładanie trawników, 
wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpach-
lowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, ogro-
dzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Seweryn 
Durlej. Tel. 607 921 703. Wszelkiego 
rodzaju remonty, malowanie dekora-
cyjne pokoi. Solidnie, dokładnie tanio!

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Język niemiecki – nauczanie indywi-

dualne z zastosowaniem technik suge-
stopedii, tłumaczenia ustne i pisemne 
– od września. Tel. 503 84 84 35.

• Przyjmę zlecenie stałe lub czasowe sa-
mochodem VW T 5 – 9 osób lub towar 
– przewóz. Tel. 608 356 697.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-
LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-
wa muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
511 171 846, 518 097 091.

• Usługi remontowo – budowlane, re-
gipsy, glazura, adaptacja strychów, itd. 
Tel. 784 053 493.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Kompleksowe usługi budowla-

no- remontowe. Szybko, tanio, so-
lidnie. 697 612 803, 784 188 147, 
609 605 621.

• Usługi ogólnobudowlane – tynki ma-
szynowe, regipsy, kafelkowanie, malo-
wanie. Tel. 788 452 943.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi budowlane, remonty mieszkań, 

szpachlowanie, kładzenie płytek, re-
gipsy, panele, ocieplanie poddaszy. Tel. 
693 021 097, 696 945 713.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-

ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Eu-
ropa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 
0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 
601 73 38 92

• Zatrudnię murarza. Tel. 608 817 214.
• Zatrudnię Panią z doświadczeniem 

do pracy z końmi. Praca w Danii. 
Znajomość języka angielskiego lub 
niemieckiego. Tel. 004520294720.

• Kierowca A,B,C, zaświadczenie na 
przewóz rzeczy, doświadczenie po-
dejmie pracę na terenie Nowogardu i 
okolic. Tel. 783 018 845.

• Przyjmę stolarza z doświadczeniem w 
zawodzie. Tel. 091 39 25 128 lub 602 76 
25 26.

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
MYJNIĘ TEL. 0692 683 475.

• Potrzebna opiekunka do dzieci 7 i 11 
lat. Tel. 091 39 25 906.

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające 

się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Poszukuję miejsca przy głównych dro-
gach w celu umieszczenia tablic re-
klamowych z własną konstrukcją. Tel. 
0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwarium 
w kolorze czarnym 81x33x64 cm plus 
drobne wyposażenie: filtr, grzałkę, ko-
rzenie ozdobne. Cena 500 zł. Telefon 
– 600 981 297.

• Sprzedam książki do 1 klasy II LO 
profil informatyczno – matematyczny. 
501 141 655. 

•  Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 
zł. Tel. 783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja I - 
ul. Bankowa 8B (w sklepie z art. gosp. 
domowego); Elegancja II – ul. War-
szawska 2 (przy przystanku na żąda-
nie). Zapraszamy w godz. od 9.00 do 
18.00, w soboty od 9.00 do 14.00. 

• Sprzedam świnkę morską – rozetkę. 
Cena 60 zł. Nowogard ul. Zielona 3. 
Tel. 091 39 20 714.

• Wolne miejsca do wynajęcia na wcza-
sy w sierpniu i wrześniu – Rewal. Tel. 
788 452 943.

• Poszukujemy osoby mogącej zaopie-
kować się kotkiem i pieskiem. Tel. 
887 307 401.

• Poszukuję jamnika czarnego – podpa-
lanego do pokrycia suczki. Tel. 091 39 
22 979.

• Sprzedam wózek dziecięcy dwufunk-
cyjny w bardzo dobrym stanie. Tel. 
0518 67 23 62.

• Sprzedam okno plastikowe, białe, uży-
wane o wymiarach 175 x 145 z parape-
tem. Tel. 604 651 190.

• Sprzedam książki do I klasy SP nr 3 
„Już w szkole”. Tel. 692 524 737.

• Trelinkę, kamień, cegłę kupię. Tel. 
508 211 575.

• Oddam kotki. 509 878 292.
• Sprzedam sztaplarki. Tel. 606 310 774.
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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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91 
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 we wtorki 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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 04.07.2008r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-
chowawca, strażnik więzienny

2. Robotnik budowlany
3. Sprzedawca
4. Sprzedawca – optometrysta 
5. Ślusarz – mechanik 
6.  Pracownik zieleni 
7.  Konserwator terenów zieleni z pra-

wem jazdy kat. B
8.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
9.  Obsługa sprzętu fitness
10.  Księgowa
11.  Nauczyciel informatyki
12.   Traktorzysta
13.  Doradca klienta
14.  Pielegniarka
15.  Doradca zawodowy, specjalista ds. 

szkoleń, lider Klubu Pracy 
16.  Kucharz/ pomoc kuchenna
17.  Hydraulik
18.  Dekarz

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   , ( Goleniów )  ( 

Karnica )
2. Operator wózka widłowego ( Łozie-

nica )
3.  Pomocnik mechanika sam. Osobo-

wych ( Goleniów )
4.  Informatyk ( Łozienica )
5.  Agent ochrony ( Goleniów) 
6.  Nauczyciel przedszkola ( Resko )
7.  Murarz, tynkarz ( Szczecin )
                                             
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiatowe 
urzędy pracy właściwe ze względu na 
siedzibę pracodawcy o wolnych miej-
scach zatrudnienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego. Informując 
o wolnych miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania zawodowego, 
pracodawcy nie mogą formułować wy-
magań dyskryminujących kandydatów 
ze względu na płeć, wiek, niepełno-
sprawność, rasę, pochodzenie etniczne, 
narodowość, orientację seksualną, prze-
konania polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność związ-
kową.”
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 re-
jestrze bezrobotnych  poszukujących 
pracy, a osoba podejmująca pracę jest 
obowiązana złożyć takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej.

Informujemy, że   

8 sierpnia 2008 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Pomorzanin w końcu 
odpowiedział

Już miesiąc upłynął od publikacji zarzutów Olimpii mówiących, że 
Pomorzanin działał nielegalnie. Tyle czasu potrzebował zarząd klubu by 
przygotować kilka zdań wyjaśnienia. 

Przy okazji warto zaznaczyć, że mimo obietnic przysłania odpowiedzi do 
redakcji „Dziennika Nowogardzkiego” takowa do nas nie dotarła. Uzyska-
liśmy ją dopiero w Urzędzie Miejskim. Nasuwa się więc taka refleksja. Jeśli 
pisząc o Pomorzaninie ograniczaliśmy się do relacji z meczów działacze 
chętnie z nami rozmawiali. Gdy w neutralny sposób zajęliśmy się sprawą 
domniemanych nieprawidłowości chcąc przedstawić stanowisko oskarży-
ciela i oskarżonego sytuacja uległa diametralnej zmianie. Dziś prezes nie 
dobiera telefonu, sekretarz odbiera tylko po to by powiedzieć, że nie może ze 
mną rozmawiać. Istny syndrom oblężonej twierdzy. Wynika więc z tego, że o 
Pomorzaninie można pisać albo dobrze albo wcale. Jak o nieboszczyku...

Wróćmy jednak do sedna sprawy i przedstawmy odpowiedź.
Burmistrz Nowogardu

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Pomorzanin” w Nowogardzie w odpowie-
dzi na pismo z dnia 11 lipca 2008 r. (...) uprzejmie wyjaśnia, iż na podstawie po-
siadanych dokumentów Klub zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, 
Rejestrze Związków zawodowych, Stowarzyszeń i Prasy w rejestrze stowarzyszeń 
kultury fizycznej i związków sportowych, dział A poz. 82. W późniejszym czasie 
Sąd Rejonowy w szczecinie celem uskutecznienia wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego wezwał klub do uzupełnienia danych. Przez niedopatrzenie po wybo-
rach wcześniejszych zarządów nie dokonano zmian w powyższej sprawie.
Po ostatnich wyborach (w dniu 7 grudnia 2007 r.) Nowy zarząd zweryfikował 

status prawny Klubu i w stosownym trybie, po złożeniu stosownych dokumentów 
dokonał rejestracji Klubu w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Klub został 
wpisany do ewidencji klubów działających w formie stowarzyszeń, nie prowa-
dzących działalności gospodarczej.
Nadmieniamy, ze klub nigdy nie prowadził i nie prowadzi działalności gospo-

darczej.
Ponadto chcemy wyjaśnić, iż Nowy Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za 

niedociągnięcia w powyższej sprawie. Ewentualne kwestie związane z tym tema-
tem prosimy kierować do poprzednich zarządów.

Pismo podpisał prezes Klubu 
Norbert Dworak.

Znamy już więc odpowiedź Pomorzanina, którego nowy zarząd zrzuca cał-
kowitą winę na poprzednie władze Klubu. Na dalszy ciąg sprawy będziemy 
musieli jeszcze poczekać. 
Przypomnijmy: jeśli potwierdzą się informacje, że Pomorzanin przez kil-

ka lat pobierał dotacje z gminnego budżetu pomimo tego, że formalnie nie 
istniał, będzie musiał zwrócić wszystkie pieniądze wraz z odsetkami. W 
najbliższy czwartek sprawę analizował będzie radca p[rawny nowogardzkie-
go Urzędu Miejskiego. Dopiero gdy on wyda opinię decyzję w tej sprawie 
podejmie burmistrz, który wróci z urlopu dopiero pod koniec sierpnia.

Andrzej Garguliński

Motocross

Kozera 
na podium

Udany powrót na tor po kontuzji 
zaliczył Miachał Kozera, który w 
Obornikach znalazł się na podium. 
Dobrze też zaprezentowała się nasza 
zawodniczka Żaneta Zacharewicz.

Orlik coraz bliżej
Wygląda na to, ze zamieszanie wokół budowy w naszym mieście boiska w 

ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” minęło i powoli zaczynamy 
wychodzić na prostą.

Zawody w Obornikach pod Pozna-
niem były czwartą rundą rywalizacji 
w strefie zachodniej. Wystartowało 
w nich dwoje zawodników KM Cisy: 
Żaneta Zacharewicz i Michał Kozera. 
Szczególnie dla Michała były to waż-
ne zawody, gdyż tego dnia wracał na 
tor po pięciotygodniowej przerwie 
spowodowanej kontuzją. I zaczął 
bardzo udanie od wygranej w tre-
ningu czasowym, 
a w pierwszym 
biegu był drugi. 
Żaneta czasówkę 
ukończyła na po-
zycji dziewiątej, 
a pierwszy bieg 
ukończyła na do-
brym jedenastym 
miejscu.  
Tego dnia w 

Obornikach pa-
nowały upały i 
ze względu na 
bardzo trudne 
warunki atmosfe-
ryczne drugi bieg 
został skrócony 
o trzy minuty 
i trzeba zazna-
czyć, ze decyzja 
ta bardzo ucie-
szyła wszystkich 

Jeszcze niedawno realizacja in-
westycji stała pod dużym znakiem 
zapytania ze względu ma brak po-
zwolenia na budowę, dziś już te 
problemy minęły. Co nie znaczy, 
że nie mogą pojawić się kolejne. 
Niemniej Urząd Miejski ogłosił już 
przetarg na budowę boiska. Zainte-
resowane firmy swoje oferty mogą 
składać do 20 sierpnia i właściwie 
dopiero wtedy będzie można więcej 
powiedzieć na ten temat. Bo choć 
są pieniądze przeznaczone na ten 
cel to nie wiadomo czy uda znaleźć 
się wykonawcę. Wszak podobnych 
boisk w tym czasie będzie powsta-

wać wiele więc nie jest pewne czy 
w ogóle ktoś stanie do przetargu i w 
końcu czy oferowane ceny nie prze-
kroczą przygotowanych funduszy, 
nawet powiększonego o 360 tys. zł 
początkowego miliona. Jednak jeśli 
tych wszystkich problemów uda się 
uniknąć to w listopadzie w okolicy 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
powstanie piękny kompleks boisk. 
Przypomnijmy, ze w jego skład wej-
dzie małe boisko do piłki nożnej, 
boisko dp siatkówki i koszykówki 
oraz budynek zaplecza. Teren będzie 
oświetlony i ogrodzony. 

Andrzej Garguliński

Pierwszy trening Olimpii
Olimpia rozpoczęła przygotowania do swojego pierwszego sezonu w B-

klasie. Pierwszy trening odbył się w piątek na boisku w Wierzbięcinie.

Na pierwszych zajęciach prowa-
dzonych przez trenera Pawła Kacz-
marka wzięło udział dziewiętnastu 
zawodników. Większość z nich, co 
nie jest żadną niespodzianką, to jego 
podopieczni z drużyn juniorskich 
różnych roczników. W treningu 
wzięłoby udział więcej piłkarzy, ale 
część była zwolniona ze względu na 
to, ze w niedzielę sami zawodnicy 

pracowali... przy przygotowaniu do 
gry.
Olimpia rozpocznie sezon 30 sierp-

nia wyjazdowym meczem z Koma-
rexem Komarowo. Do tego czasu 
rozegra pięć sparingów, dwa z A-
klasowym Dębem Dębice oraz gra-
jącym również w tej klasie Orłem 
Łożnica i Fala Międzyzdroje.

Andrzej Garguliński

zawodników. Michał wystartował 
znakomicie i tuż po pierwszym za-
kręcie objął prowadzenie. Niestety, 
dublowany zawodnik spowodował 
jego wywrotkę i w efekcie Michał 
ukończył bieg na piątym miejscu. 
Łącznie po dwóch biegach Michał 
zajął trzecie miejsce i mógł stanąć na 
podium by odebrać puchar. Żaneta 
również może uznać te zawody za 
udane. W drugim biegu wywalczyła 
dwunastą pozycję co, zważywszy na 
doświadczenie jej konkurentów, jest 
sporym sukcesem. 
I na koniec dobra informacja dla 

miłośników motocrossu. W nie-
dzielę 17 sierpnia na Smoczaku 
będziemy mogli zobaczyć wielu no-
wogardzkich zawodników z Żanetą i 
Michałem na czele, którzy będą wal-
czyć w drugiej eliminacji Pucharu 
Bałtyku.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

C M

REKLAMA

375

12,000

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat

•do 150 tys z ł na 9 lat

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
- wykształcenia  średniego
- mile widziane doświadczenie  na
  podobnym  stanowisku

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

z-cę kierownika  magazynu

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

  
kierowcę z kat. C 

oraz pozwoleniem na 
przewóz rzeczy.

REKLAMA

Opiekunowie pilnie poszukiwani
Zwracamy się do ludzi dobrej woli, miłośników zwierząt. Z powodu wyjazdu 

za granice poszukujemy opiekunów dla kotka i pieska. Kotek ma lat 13, jest 
wykastrowany i przebywa tylko w domu. Jest spokojny, bawi się różnymi 
zabawkami, trawkami, nitkami itp. Nie miał kontaktu z innymi kotami, żyje 
w przyjaźni z suczką, która jest z nami od 9 lat. Suczka waży ok. 10 kg, jest 
nieco większa od jamnika. Chodzi na smyczy, lubi biegać po polach i bawić 
się. Wesoła i towarzyska, do innych zwierząt nastawiona przyjaźnie.

Koszty utrzymania pokryjemy.
Telefon kontaktowy – 887 307 401

Z ostatniej chwili:
Otrzymaliśmy sygnał, że na terenie  DPS na Smużynach przebywa bez-

domny piesek – czarna suczka, kundelek. Szuka swojego pana. Apelujemy do 
właściciela o jego odbiór. W przeciwnym wypadku trafi ona do Schroniska w 
Sikorkach, a chyba na to nie zasłużyła…
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Nowogardzki szpital dziś...
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czytaj na s. 4

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

REKLAMA

foto ps
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Sonda uliczna
W związku z tym, że wakacje prze-
kroczyły już półmetek postanowi-
łem zapytać mieszkańców Nowogar-
du jak spędzają letni czas…

Pani Andżelika Wicińska 
z córeczką Leoni
Wakacje spędzam z moim 
dzieckiem. Spacerujemy 
sobie do lasu, na plażę 
nad nasze nowogardzkie 

jezioro. Tego lata byliśmy także nad jeziorem w 
Czaplinku. Myślę, że wybierzemy się jeszcze nad 
morze w któryś weekend.

Pan Jacek Bogusz
Ze względu na to, że jestem no-
wozatrudniony nie planuję w 
te wakacje jakiegoś dłuższego 
wyjazdu. W wolnych chwilach 
jednak, biorąc pod uwagę to, 
że pochodzę z Olsztyna i mam 
jeziora i lasy dokoła, wybieram się więc tam na 
weekendy, jeżdżę rowerem, pływam i żegluję.

Konrad Królik
W wakacje lubię bardzo łowić 
ryby i bawić się na podwórzu z 
kolegami. Niedługo wyjeżdżam 
do cioci i kuzyna. 

Dagmara Kowalska 
i Daria Orpel
Biegamy, bawimy się z ko-
legami i koleżankami, ką-
piemy się w basenie, śpimy 
w namiotach i jeździmy 
konno u babci.

Pan Bogdan Chrzan
Lato spędzam bardzo dobrze. 
Czasami wychodzę na spacer, 
na działkę. Nie planuję jakichś 
dłuższych wyjazdów, chyba, 
że nad morze. Od dzisiejszego 

wieczora do 26 sierpnia będzie u mnie mój wnu-
czek tak więc będzie bardzo wesoło i na pewno 
mu coś zorganizuję.

Państwo Dorota i Rafał 
Sawiccy z córką Helenką
W chwilach wolnych od 
pracy chodzimy z córką 
nad jezioro, karmić kaczki 
lub do lasu. Tego lata by-
liśmy w Chorwacji. Było 
naprawdę pięknie – ciepłe morze i świetna pogoda. 

Pani Sandra Kryszkiewicz
Lato spędzam w Nowogardzie. 
Jestem w ciąży i muszę na siebie 
uważać tak więc ograniczam się 
do krótkich spacerów. Spędzam 
też czas na rozmowach z mamą 
lub koleżanką.

ps

Stypendia dla zdolnych

„Zachodniopomorskie talenty 
- regionalny system stypendialny”

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szcze-
cinie realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 
Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych PO KL 2007-2013

Cel projektu 
Objęcie wsparciem stypendialnym 120 uczniów 
szczególnie uzdolnionych z terenu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu 
przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych 
i podnoszenia jakości kształcenia w regionie. Pro-
jekt ma charakter systemowy i skierowany jest do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, kończących się egzaminem maturalnym, z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Działania prowadzone w ramach projektu 
W ramach projektu przyznawane będą stypendia 
uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w 
kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Sty-
pendia mają charakter motywacyjny i wypłacane 
będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie 
wyższej niż 

6 000,00 zł brutto na cały rok szkolny. Wniosek 
o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie 
pełnoletni; w przypadku ucznia niepełnoletniego 
wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W 
projekt zaangażowani zostaną również opiekuno-
wie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy.

Stypendium przyznawane będzie w oparciu o 
takie kryteria jak:

• średnia ocen,
• status materialny,
• indywidualny plan rozwoju ucznia, który mo-

nitorowany będzie przez cały rok szkolny,
• miejsce zameldowania (ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów pochodzących z obsza-
rów wiejskich oraz miejskich do 25 tyś. mieszkań-
ców).

Działaniem wzmacniającym motywację uczniów 
do jak najlepszej realizacji ich indywidualnych 
planów rozwoju będzie konkurs „Najlepszy z naj-
lepszych". Jego laureatami zostanie 15 najzdolniej-
szych stypendystów, którzy wykażą się najwyższą 
średnią ocen, osiągnięciami naukowymi oraz wy-
sokimi lokatami w konkursach wiedzy na szczeblu 
krajowym. Wyróżnione osoby otrzymają nagrody 
w postaci pomocy naukowo - dydaktycznych, któ-

rych oficjalne wręczenie nastąpi podczas konferen-
cji podsumowującej realizację projektu.

Beneficjenci Ostateczni 
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych (w których edukacja zakończona jest eg-
zaminem maturalnym) - z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych - łącznie 120 osób.

Czas trwania projektu 
Od 1 kwietnia 2008 r. do 30 września 2009 r.

UWAGA! 
Nabór wniosków prowadzony jest do 15 września 
2008 r. do godz. 15:30. Pobrane dokumenty należy 
wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. Rea-
lizacja wypłat nastąpi na początku roku szkolnego 
2008/2009. 
Szczegóły dotyczące zgłaszania się uczniów do 
udziału w projekcie oraz sposobów przyznawania 
stypendiów został zawarty w regulaminie zamiesz-
czonym w zakładce projektu pliki do pobrania. 
Zapraszamy również do zapoznanie się z infor-
macjami umieszczonymi na wewnętrznej stronie 
projektu ważne informacje.

Szukaj: w wyszukiwarce np. google wpisz „Za-
chodniopomorskie talenty”, a po otwarciu strony 
kliknij : Wojewódzki Urząd Pracy – projekt Za-
chodniopomorskie talenty…

Opr. LMM

Zaproszenie 
do Czermnicy

W niedzielę, 9 sierpnia 
o godzinie 10.00

rozpoczyna się w Czer-
mnicy impreza sportowo 
– rekreacyjna. 

Zapraszamy zespoły piłki 
nożnej i siatkowej, chętnych 
do udziału w przeróżnych 
zawodach oraz kibiców i 
gości.

Rada Sołecka i WKS

Gmina Goleniów 
powiększona

Gmina Goleniów została powiększona o 6,7 
ha, które decyzją Rady Ministrów zabrano z 
gminy Osina. 

O taką zmianę wnioskowały zgodnie obie rady 
gmin. Do Goleniowa przyłączono teren leżący tuż 
przy wsi Niewiadowo, będący dotąd częścią wsi 
Bodzęcin. Osoby w tym miejscu mieszkające nie 
miały żadnych związków z gminą Osina, jednak 
były zmuszone wszelkie sprawy urzędowe załatwiać 
właśnie tam. Teraz będzie trochę normalniej.  

LMM
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REKLAMA

AUTOHOLOWANIE
Pomoc Drogowa

tel. 601-16-46-57

Czytelnicy reagują
Wzburzona Czytelniczka informuje, że złożyła kilka dni temu wniosek do 
PUWiS o dokonanie zmiany starej rury wodociągowej od licznika w stu-
dzience do mieszkania.  PUWiS po kilku dniach stwierdził, że nie należy 
to do jego obowiązków oddalając wniosek. Czytelniczka to rozumie,  tylko 
czy tak prosta odpowiedź musiała zająć kilka dni? Nadmieniamy, że obec-
nie Czytelniczka nie ma wody z powodu uszkodzenia dotychczasowej rury 
spowodowanej przez sasiada. 
Podzielamy uwagi naszej informatorki.

***
Jeszcze o ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy.                                          
Czytelnik zauważył, że z powodu braku jednoznacznych oznaczeń wielu 
rowerzystów jeździ po chodniku przeznaczonym dla pieszych i odwrotnie.
Słuszna uwaga. Z naszej strony możemy jeszcze raz podać informację, że dla 
rowerów jest połowa chodnika bliższa jezdni ułożona z czerwonej kostki, ale 
odpowiedzialni powinni wykonać odpowiednie oznaczenia.       

***
Czytelniczka alarmuje - umieszczacie w gazecie informacje o urodzinach 
dzieci, a nie ma informacji o zgonach i pogrzebach. Bywa, że umiera ktoś 
znajomy, a ja nie idę na pogrzeb, bo po prostu nie wiem o tym.
Uwzględnimy Pani uwagę i będziemy takowe informacje zamieszczać w 
„Dzienniku Nowogardzkim” po ustaleniu zasad współpracy z zakładami 
pogrzebowymi.

***
Chciałabym abyście poruszyli na swoich łamach problem placów zabaw dla 
dzieci w naszym mieście.
To co sie w tej chwili dzieje przechodzi ludzkie pojecie.
Dzieci praktycznie nie mają się gdzie bawić.Jestem mamą dwójki małych 
dzieci i odczuwam ogromny brak zainteresowania kogokolwiek tym prob-
lemem.Spółdzielnia pościągała dzieciom huśtawki ponieważ nie posiada-
ły certyfikatu,ale nie poczynili żadnych kroków aby dzieci miały się gdzie 
bawić(nie wliczając piachu z odchodami wszelkich  zwierzaczków).
Problem jest w naszym mieście poważny. Zajmiemy się nim. Dla Spółdzielni 
Mieszkaniowych plac zabaw to poważny wydatek (rzędu 35 tys. złotych na 
jedno podwórko), a w bloku nie wszyscy mają dzieci i nie akceptują takich 
kosztów.

Opr.LMM 

Informacja dla turystów
We wtorkowym wydaniu „DN” opublikowaliśmy tekst pt. Dla kogo PIT?, 

opisując kłopoty przyjezdnych turystów z uzyskaniem potwierdzenia pobytu 
w naszym mieście. Punkt Informacji Turystycznej jest bowiem czynny tylko 
od poniedziałku do piątku. Dzisiaj z  przyjemnością informujemy, że takowe 
poświadczenie można uzyskać w soboty i niedziele w Referacie Obrony Cy-
wilnej UM. Siedziba ROC to piwnice budynku banku PKO BP 

przy pl. Wolności.
LMM 
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Nowogardzki szpital dziś…
W związku z podpisanym 1 lipca nowym kontraktem z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia pojawiły się nowe plany i możliwości realizacji celów, 
które mogą być pokryte w jego ramach. Szerszych informacji na ten temat 
zaczerpnęliśmy w trakcie rozmowy z dyrektorem nowogardzkiej placówki 
Kazimierzem Lembasem.

Ostatnio szpital podpisał nowy 
kontrakt z NFZ. Czy jest Pan z nie-
go zadowolony i proszę kilka zdań 
na jego temat.

Dnia 1 lipca pod-
pisaliśmy nowy 
kontrakt z Naro-
dowym Fundu-
szem Zdrowia na 
usługi szpitalne 
na drugie półrocze 
2008. Mamy tutaj 

do czynienia z pewna nowością w służ-
bie zdrowia gdyż wszedł w życie nowy 
system rozliczania usług i przychodów 
szpitalnych tzw. jednorodne grupy pa-
cjentów. System ten wdrażamy jest u 
nas od 28 lipca ponieważ z tym dniem 
podpisaliśmy umowę kontraktową. Z 
tym dniem także uruchomiony został 
system komputerowy, który umożliwia 
nam przeliczanie, z którego wynika, że 
w tym półroczu kontrakt będzie o 50 
tysięcy złotych wyższy miesięcznie niż 
w zeszłym półroczu. 
Spodziewam się, że szpital w tym roku 
w ogóle uzyska 7 milionów złotych. 
Porównując z zeszłym rokiem jest to 
o prawie 1 milion złotych więcej. Tak 
więc przychody będą lepsze i poprawi 
się znacznie kondycja szpitala. 
Czy pieniądze z kontraktu pozwalają 
na zbilansowanie bieżącej działalno-
ści wraz z obsługą programu restruk-
turyzacyjnego? 
Program restrukturyzacyjny został 
zakończony, mamy pewne zobowią-

zania wynikające z tego programu i 
obecnie szpital spłaca wszystkie zobo-
wiązania bieżące i te dotyczące spłaty 
wynikające z tego programu. Wynik 
za pierwsze półrocze wynosi 15 tysię-
cy złotych straty, czyli jest on bardzo 
znikomy biorąc pod uwagę przychody 
z amortyzacji w wysokości 130 tysięcy 
złotych.
Jak wygląda dziś oferta usług specja-
listycznych?
Mamy obecnie w naszym szpitalu 
poradnie – kardiologiczną, neurolo-
giczną, nefrologiczną i chirurgiczną. 
Świadczymy tu pełen zakres usług. 
Dzięki pomocy gminy kupiliśmy w 
tym roku specjalistyczny sprzęt dla 
bloku operacyjnego, który pozwala 
lepiej i szybciej wykonywać zabiegi 
operacyjne, które dla pacjenta są bez-
pieczniejsze. W tym zakresie jest wiele 
nowości w naszym szpitalu. Pacjent 
znacznie krócej i lepiej jest przez tę 
aparaturę operowany niż w poprzed-
nim okresie. 
Czyli gmina jako organ założycielski 
udziela znacznej pomocy szpitalowi. 
Jak wysokie są to kwoty?
Oczywiście. W tym roku  w budżecie 
mamy zapewnioną kwotę 100 tysięcy 
złotych i dodatkowo otrzymaliśmy na 
ten nowy sprzęt, o którym wspomnia-
łem 35 tysięcy, czyli pomoc z gminy za-
mknie się w tym roku w kwocie ok.140 
tysięcy złotych. W poprzednich latach 
pomoc ta była dużo większa ze wzglę-
du na realizację programu restruktu-

ryzacyjnego. Natomiast dzisiaj gmina 
dotuje tylko i wyłącznie zakup sprzętu 
medycznego i poważniejsze remonty. 
Ostatnio zakończyliśmy przetarg na 
wymianę stolarki okiennej, na który 
to cel otrzymaliśmy 50 tysięcy złotych 
z budżetu gminy i dalsze 50 tysięcy z 
budżetu powiatu. 
Czy planowane są jeszcze jakieś do-
datkowe inwestycje sprzętowe?
Tak. Potrzeby są ogromne. Czeka nas 
m.in. informatyzacja szpitala – na 
pewno pochłonie to sporą ilość pienię-
dzy. Przydałyby się również urządze-
nia, bez których w późniejszym czasie 
nie będzie można pracować, mam tu 
na myśli np. wymianę całej aparatury 
rentgenowskiej na nowoczesną. Po-
trzeba także urządzeń zabezpiecza-
jących pacjentów po operacji. Jest to 
sprzęt z górnej półki- drogi ale nie-
zbędny ze względu na bezpieczeństwo 
pacjentów , a ono  jest najważniejsze. 
To bardzo ważne ale skąd pozyskać 
środki na te inwestycje?
Źródłem na pewno będą gminy, które 
my odsługujemy. Na urządzenie, o któ-
rym mowa powyżej złożyły się cztery 
gminy: Nowogard, Osina, Dobra i Ma-
szewo. Otrzymaliśmy od nich w sumie 
65 tysięcy złotych. Myślę, że co roku z 
tych środków jakiś sprzęt należałoby 
kupować. A gdy kondycja finansowa 
szpitala poprawi się jeszcze bardziej to 
zaczniemy również korzystać z włas-
nych środków.
Ponadto szukając dodatkowych wpły-
wów  z działalności medycznej posze-
rzyliśmy bazę świadczonych usług w 
zakresie nocnej i świątecznej pomocy 
medycznej i utworzyliśmy dodatkowe 
punkty wykonywania usług w Barlin-
ku, Chojnie, Gryfinie, Trzebiatowie, 
Gryficach i objęliśmy również swoim 
działaniem teren Dobrej Nowogardz-
kiej. Uzyskujemy z tego tytułu znaczne 

przychody, które pozwalają nam prze-
znaczyć dodatkowe środki na utrzy-
manie szpitala. Jest to rocznie ok. 2,5 
miliona złotych, czyli bardzo znaczący 
zastrzyk środków finansowych, które 
przekazujemy na pokrywanie wydat-
ków szpitalnych, których nie można 
pokryć w ramach kontraktu z NFZ. 
Dziś szpital osiąga bardzo dobre wyni-
ki, 15 tysięcy złotych straty za 6 mie-
sięcy to strata niewielka, w granicach 
błędu. W poprzednim okresie straty 
szpitalne wynosiły od 500 do 600 ty-
sięcy złotych. Tak więc postęp jest 
znaczny.  Wszystko co szpital zarabia 
przeznaczane jest od razu na potrzeby 
jego rozwoju…
… a co z niedokończoną częścią bu-
dynku?
Obliczam, że na jej wykończenie po-
trzebowali będziemy ok. 12 milionów 
złotych. Środki takie można byłoby 
zdobyć uzyskawszy kredyt, który móg-
łby zaciągnąć szpital z tym, że porę-
czenia za ten kredyt musiałaby udzie-
lić gmina i następnie w jakiejś części 
partycypować w jego spłacie ponieważ 
szpital nie udźwignąłby takich kosztów. 
Innym sposobem może być uzyskanie 
pomocowych środków zewnętrznych, 
co dzisiaj też nie jest łatwe gdyż pula 
tych środków na ten czas jest zbyt ni-
ska. Tak więc albo szpital bierze kredyt 
i wtedy pomaga mu go spłacać gmina 
albo kredyt zaciągnie gmina i wtedy 
spłacałaby go jako właściciel. Tak np. 
zrobiono w Świnoujściu, gdzie szpital 
wyremontowany został za ponad 30 
milionów złotych.
Nowa część szpitala jest niezbędna 
gdyż do 2012 roku szpital musi spełnić 
wszystkie wymogi unijne a stara część 
tych wymogów niestety nie spełnia. 

Dziękuję za rozmowę.
wywiad przeprowadził

Piotr Słomski

Jak zwykle zabrakło 
wyobraźni…
Niedawno do naszej redakcji zgłosiła 
się Pani Wanda Kamińska zamieszka-
ła w bloku nr 12 przy ul. 15-Lutego. 
Budynek ten zarządzany jest przez 
spółdzielnię mieszkaniową „Cisy”. 
Skarżyła się, że ogródek, który od lat 
był pod oknem został przez zarządcę 
nieruchomości zlikwidowany. Siłą rze-
czy zlikwidowane zostały także kwiaty, 
które pielęgnowała pod swoim oknem. 
Likwidacja została przeprowadzona 
na początku maja br., mimo tego, że 
mieszkańcy spółdzielni, po tym jak 
dowiedzieli się w lutym o planowanej 
likwidacji, 15 marca przedłożyli pismo 
o  treści: My mieszkańcy bloku nr 12 
przy ul. 15-go lutego wyrażamy zgodę 
na kwiaty, które są tuż za blokiem nr 

12 i upiększają teren zielony. Prosimy 
by nie likwidować kwiatów.
O wyjaśnienia w tej sprawie poprosi-
liśmy zastępcę prezesa w spółdzielni 
mieszkaniowej „Cisy” Pana Wiesława 
Piotrowicza - oto jego stanowisko:
Na początku, kiedy blok został oddany 
do użytku mieszkańcy otrzymali po-
zwolenie na zagospodarowanie prze-
strzeni za budynkiem mieszkalnym nr 
12 przy ul. 15-go lutego, tzn. na posa-
dzenie w tym  miejscu roślin. Niestety 
kiedy kwiaty, drzewa i krzewy zaczęły 
rosnąć, ogródek stał się miejscem gdzie 
np. zwierzęta zaczęły pozostawiać po 
sobie nieczystości, ponadto wyrzuca-
no tam również śmieci. Sytuacja taka 
przez lata irytowała mieszkańców, 

którzy składali liczne skargi i telefony 
do spółdzielni aby odpowiednio zare-
agowała. W lutym postanowiono ten 
ogródek usunąć. Prawdą jest, że wielu 
mieszkańców wyraziło swój sprzeciw i 
prośbę o pozostawienie kwiatów, która 
jednak ze względu na opisaną sytuację 
nie mogła być uwzględniona. Decyzja 
ogłoszona została w lutym, natomiast 
likwidacja nastąpiła na początku maja. 
Tak więc był czas aby niektóre rośliny 
odgrodzić i nie 
byłoby wtedy 
problemu. W 
trakcie likwi-
dacji ogród-
ka Pani Ka-
mińskiej nie 
było w domu. 
P r z y z n a m , 
że trochę się 
zapędziliśmy 
podczas usu-
wania ogród-

ka, gdyż była możliwość zachowania 
jej kwiatów. W związku z tym zapro-
ponowaliśmy Pani Kamińskiej formę 
rekompensaty, której niestety jak dotąd 
nie zechciała przyjąć.
Tyle wyjaśnienia, jak wynika z ich tre-
ści sprawę można było jednak załatwić 
nieco inaczej, niestety jak zwykle za-
brakło wyobraźni.   

ps

Tu do niedawna był piękny ogródek ...
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P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
- wykształcenia  średniego
- mile widziane doświadczenie  na
  podobnym  stanowisku

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

magazyniera

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

  
kierowcę z kat. C 

oraz pozwoleniem na 
przewóz rzeczy.
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Róże są piękne, bo kwiaty mają.
Lecz są nietrwałe, bo przekwitają. 
A Wasza miłość niech się rozwija.  

Niech trwa na wieki i nie przemija!

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji 25 rocznicy ślubu

kochanym rodzicom 
Janinie i Krzysztofowi 

Kubiak
składają dzieci. 

Z okazji 
I rocznicy ślubu 

Marcie i Danielowi 
Błaszczyk 

Aby szli przez życie 
z dobrocią w sercu, 

otoczeni ludźmi, 
których kochają, 
silni poczuciem 

bezpieczeństwa i szczęścia 
– nierozłączni!

życzą 
Rodzice z Mateuszem

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Prawnik Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy wyjaśnia…

Czy jednostka OSP (Ochotnicza 
Straż Pożarna) może starać się o 
dofinansowanie z funduszu Unii 
Europejskiej?

Kategorie beneficjentów, którzy 
mogą starać się o dofinansowanie 
realizowanych projektów z funduszy 
strukturalnych lub Funduszu Spójności, 
określa bezpośrednio dany Program 
Operacyjny lub Szczegółowy opis osi 
priorytetowych programu operacyj-
nego, tzw. uszczegółowienie programu 
operacyjnego.

Interpretację związaną z definicją 
poszczególnych kategorii beneficjen-
tów wydaje, w oparciu o odpowiednie 
przepisy, Instytucja Zarządzająca Pro-
gramem Operacyjnym.

Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej działa 
na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. - „Prawo o stowarzyszeniach”, 
dlatego OSP jako stowarzyszenie może 
być beneficjentem dofinansowania 
UE.

W szczególności będą to projekty 
związane z inwestycjami w sprzęt oraz 
szkoleniami. Wszystkie RPO posiadają 
działania, z których mogą korzystać 
NGO (RPO dla woj. przewiduje za-
opatrzenie w wozy pożarnicze,  wypo-
sażone w sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków kata-
strof w ramach działania Infrastruktura 
ochrony środowiska przyrodniczego).

Organizacja pozarządowa, jaką jest 
OSP, może również skorzystać z Fun-
duszu dla Organizacji Pozarządowych, 
w ramach komponentu II Ochrona 
Środowiska i zrównoważony rozwój, 
gdzie maksymalna kwota dotacji to 
250.000 EU

Opr. LMM

Andrzejowi Kani 
w odpowiedzi ...
Jestem zniesmaczony listem prezesa Wiejskich Klubów Sportowych Andrzeja 
Kani, który ukazał się w jednym z poprzednich wydań „Dziennika”. Wywód 
dotyczy problemów w uzyskaniu gminnych dotacji przez WKS. Pominę to, że 
emanuje chamstwem i pomówieniami.  Prezes Kania ma w nim pretensje do 
całego świata, że 30 tys. zł otrzymała Olimpia, a nie jego organizacja.
Prezes WKS twierdzi, że działacze Olimpii nie wykazali się w swojej działalno-
ści niczym. Zapraszam go, więc na stadion w Wierzbięcinie, gdzie trwa remont 
budynku klubowego. Budowlańcy, materiały i sprzęt, za pomocą, których rui-
na zmienia się w eleganckie pomieszczenia pochodzą od hojnych sponsorów.  Z 
naszej inicjatywy postaje coś trwałego, co będzie służyło mieszkańcom wioski 
przez lata. Jestem ciekaw czy prezes WKS potrafiłby zorganizować takie przed-
sięwzięcie. Prezes Kania ma przecież swój biznes. Może pomógłby skromnie?
Wspomnę jeszcze o meczach sparingowych, które nasi piłkarze rozgrywają od 
kilku miesięcy. Wyjazdy np. do Międzyzdrojów, Mechowa czy Dębic były fi-
nansowane także przez sponsorów. Gdyby prezes Kania dobrze przyglądał się 
naszej działalności, to wiedziałby, że od kilku miesięcy prowadzimy zajęcia z 
młodzieżą w Wierzbięcinie. Wiedziałby także, że trenerzy dojeżdżają tam z 
Nowogardu za własne pieniądze, czasem nawet po cztery razy w tygodniu. 
Tego zaangażowania nie sposób porównać z wiejskimi spartakiadami (z ca-
łym szacunkiem dla ich uczestników). Olimpia jest zrzeszona w ZZPN i służy 
propagowaniu sportu kwalifikowanego. Nie jest organizacją kilku ludzi, którzy 
pod płaszczykiem idei sportu organizują sobie na wioskach kampanie wybor-
czą. Mam tu na myśli radnego Tomasza Szafrana, blisko związanego z WKS. 
To, że WKS nie dostał pieniędzy nie jest wcale takie dziwne, skoro w swych 
szeregach ma takich ludzi jak Szafran. Radny ten skonfliktowany jest chyba 
z każdym środowiskiem w Nowogardzie. Dlaczego? Od kilku lat za pomocą 
różnych przedsięwzięć  stara się realizować swe partykularne interesy politycz-
ne. Nic dziwnego, że budzi małe zaufanie wśród społeczeństwa, a także ludzi 
przydzielających dotacje. Widocznie komisja wybrana w demokratycznym 
głosowaniu Rady Miejskiej miała do nas większe zaufanie. Znała nasze do-
tychczasowe zaangażowanie i odpowiednio je doceniła. 
Czasem nawet współczuje burmistrzowi Kazimierzowi Ziembie, że musi on 
współpracować z takimi zadymiarzami i godzić ich interesy z dobrem gminy. 
I dopowiedź na ostatni zarzut. WKS ma więcej członków niż nasza organi-
zacja. Nic nadzwyczajnego skoro spartakiady organizuje na każdej wiosce w 
gminie. Nie liczy się jednak ilość, tylko jakość. 
Przykro mi, że nowa organizacja zaatakowała nową. Mam jednak nadzieję, 
że to incydent, który nie przerodzi się w wojnę. Najbardziej skorzystają na tym 
te stare organizacje, które zawiodły. 

Marcin Nieradka 
prezes LKS Olimpia Nowogard

PS. 
Uprzedzam, że nie mam zamiaru reagować na odpowiedzi radnego Szafrana. 
Dziwię się, że Redakcja drukując jego teksty tak często daje upust jego fru-
stracji, propagując destrukcyjne i oszłomskie wizje. „Z głupkami nie ma sensu 
dyskutować, przed głupkami trzeba się bronić” – niech ten cytat z Wojciecha 
Cejrowskiego stanie się dla nas wyznacznikiem. Nie hodujmy na własnej skó-
rze pasożyta. Dla niego najgorszą karą będzie cisza, milczenie i pomijanie. 

Goleniów

Będzie Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i 
Zarządzania

Studia wyższe?

Rekrutacja na miejscu
Prywatne Liceum Ogólnokształcące przy ul. Zielonej (budynek po SM 

Gardno) prowadzi także punkty informacyjno-rekrutacyjne na uczelnie:
Collegium Balticum w Szczecinie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi i 
Stargardzka Szkoła Wyższa - rekrutacja trwa do końca września

LMM

Zapadła decyzja w sprawie utworzenia w Goleniowie Zamiejscowego 
Ośrodka Dydaktycznego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i 
Zarządzania z Łodzi
 
Informujemy, że do wtorku, 5 sierpnia 54 osoby złożyły komplet dokumentów na 
studia
I stopnia Zarządzania Logistyką, które będą prowadzone w Zamiejscowym Ośrod-
ku Dydaktycznym w Goleniowie. Wczoraj też zapadła decyzja, że taki ośrodek w 
Goleniowie na pewno powstanie. Władze uczelni są zadowolone z dotychczaso-
wego naboru i wierzą że liczba ta będzie się wciąż zwiększać. Wiara ta jest tym 
głębsza, gdyż do punktu rekrutacyjnego, który mieści się w sekretariacie Gim-
nazjum nr 1, dzwonią osoby przebywające obecnie na urlopach i dowiadują się, 
czy jeszcze we wrześniu będzie można składać dokumenty. Oczywiście uczelnia 
przyjmować je będzie do końca września.
Uwaga! - jeszcze do piątku składać można podania nie płacąc przy tym opłaty 
rekrutacyjnej.
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi pragnie zwią-
zać się szczególnie mocno z miastem, między innymi poprzez wspierania indy-
widualnych inicjatyw jej mieszkańców. W związku z tym, zdecydowała się zostać 
jednym ze sponsorów IX Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych BRAMAT.

Opr. LMM
PS. Szczegółowe informacje -  Bartosz Izbiński - tel kom. 664495870
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DOFINANSOWANIE 
do zakupu podręczników szkolnych

1.  dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym rocz-
ne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podsta-
wowej i w  klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 

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 podręczni-
ków na różnych etapach kształtuje się następująco:
Klasa 0 – 70 zł
Klasa I – 130 zł
Klasa II – 150 zł
Klasa III – 170zł.

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 2008/2009 ( do wniosku dołącza się 
zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie 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 podręczni-

ków lub – w przypadkach braku możliwości okazania dowodu zakupu 
– oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.

4. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników  dostępne są w szkołach 
podstawowych , których organem prowadzącym jest Gmina Nowogard.

STYPENDIUM SZKOLNE 
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 
2008/2009 wydawane będą  od 20 sierpnia 2008 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 publicznych 

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 
ukończenia 24 roku życia,

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych,  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym 
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obo-
wiązku 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 material-
nej, 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 
– wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepeł-
na .

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania 
się  o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 złotych.

Termin przyjmowania w/w wniosków od 1 do 15 września 2008 r. 

Usługi ogólnobudowlane: 
 - docieplanie budynków, 
 - malowanie zewnętrzne, wewnętrzne
 - glazura, terakota,
 - hydraulika, 
 - regipsy, 
 - podłogi. 
Kom. 0600626268
e-mail: tanie-remontowanie@wp.pl

Informujemy, 
że dnia 

22.08.2008 roku 
rozpoczyna się kurs 

na operatora wózka 
widłowego 

z wymianą butli gazowej.

Szczegółowe informacje 
i zapisy pod nr 

tel. 0913927467 

ZAPRASZAMY!!!!!

Lokal do wynajęcia 
ul. 3 Maja Nowogard, 

pow. 81 m2
 

 Tel. kontaktowy 512 402 188

Hurtownia Ogrodnicza 
„GWARANT” 

ul. Wojska Polskiego 54 

Oferuje szeroki asortyment jesien-
nych CEBUL KWIATOWYCH 
Ceny już od 0,20 gr za sztukę

Zarząd Powiatu
podaje do publicznej 

wiadomości, 
że w budynku 

Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie 

przy ul. Dworcowej 1 
na tablicy ogłoszeń została podana 

informacja o przeznaczeniu do 
oddania w najem 

na okres 3 lat lokalu nr 418 
o pow. 17,46 m2 usytuowanego na 

IV piętrze w budynku 
przy Pl. Wolności 9 

w Nowogardzie.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W BŁOTNIE 

ZATRUDNI 
NAUCZYCIELA JĘZYKA

 ANGIELSKIEGO. 
TEL. 508105333

ŚRODA 13.08.2008
(GODZ. 12:00-13:00)

     NOWOGARD
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

UL. PLAC WOLNOŚCI 
Kontakt 

tel. 094 348 01 01
Tel.kom.: +48 692 036 034
e-mail: info@maz.com.pl

REKLAMA REKLAMA

Sprostowanie

W wydaniu DN z dnia 01.08.2008 r podając program nowego roku dzia-
łalności NDK podaliśmy błędnie nazwisko prowadzącej nowo tworzone 
koła. Instruktorką będzie pani Anna Gumienna. 

LMM                                                                                                      

Uczcijmy pamięć Zygmunta Siepki
Grupa mieszkańców Osiny postanowiła czcić pamięć Zygmunta Siepki 

organizując co roku okolicznościową imprezę. W ich imieniu zapraszamy 
wszystkich chętnych, którzy pragną przyłączyć się do jej organizacji. Mile 
widziane wszelkie pomysły organizacyjne i programowe. Na dzień dzisiejszy 
organizatorzy proponują Festyn z bogatym programem, który miałby się 
odbyć w sobotę 27 września.

Planuje się uroczystą mszę świętą, rozgrywki sportowe, konkurencje za-
bawowo-rekreacyjne, spotkania z przedstawicielami władz z terenu powiatu, 
występy artystyczne oraz zabawę ludową z odpowiednim nagłośnieniem.

Formuła jest otwarta, a termin daleki – istnieją więc wszelkie możliwości 
wzbogacania programu. Apelujemy do ludzi aktywnych, którym Zygmunt 
Siepka był bliski – zgłaszajcie się, razem wypracujemy i zorganizujemy 
wspaniałą imprezę!

Prosimy o kontakt:
Telefony: 0 91 39 103 57, 606 648 524 
lub e-mail: marek.gorecki@gmail.com 
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W obiektywie  Jana Korneluka - Pomidory olbrzymy.

 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

Wiktoria córka Elżbiety i 
Janusza ur. 30.07.08 
z Miętna

Zuzanna córka Marzeny 
i Arkadiusza Howsa ur. 
30.07.08 z Dobrej

Pola córka Joanny i Krzysz-
tofa Godowska ur. 30.07.08 
z Miękowa

Anna córka Elżbiety i 
Tomasza ur. 30.07.08 
z Warnkowa

Amelia córka Katarzyny i 
Rafała ur. 31.07.08 
ze Szczecina

Syn Alicji Grzejdak 
ur. 3.08.08 z Wrześna

Syn Doroty Łapkowskiej 
ur. 1.08.08 ze Słajsina

Córka Wiolety Adydant 
ur. 4.08.08 z Nowogardu

Córka i syn Magdaleny Zieleśkiewicz ur. 4.08.08 
z Nowogardu

Piotr syn Joanny i Radosława 
ur. 1.08.08 z Reska

Syn Moniki Kłos ur. 5.08.08 
z Rzęśnicy

WITAMY WŚRÓD NAS...

Kazia i Julian Martynowicz wyhodowali takie pomidory (1szt=1,33 kg)
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W   y    k    a   z
nieruchomości przeznaczonej  do dzierżawy zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Lp. Położenie 
nieruchomości

Nr działki Oznaczenie nieruchomości 
wg. księgi wieczystej 

Powierzchnia 
działki w m

Opis nieruchomości i jej przeznaczenie Forma 
przetargu

Cena wywoławcza dzierżawy Stan 
władania

1. Obręb nr 3 No-
wogard, ul. Pro-
menady 2

121 30790 1.2881 Na nieruchomości położone jest kąpielisko 
miejskie na którym posadowione są obiek-
ty – domki wczasowe do zamieszkania
- sanitariaty
-budynki magazynowe
- urządzenia rekreacyjne 
- budynek dyżurki
Na dzierżawionej nieruchomości będzie 
prowadzona działalność polegająca na 
świadczeniu usług sportowo -rekreacyj-
nych, wynajmu pokoi, wypożyczaniu 
sprzętu pływającego, wynajmu miejsc na 
placu biwakowym

Przetarg 
pisemny 
nieograni-
czony 

2000 zł
Ustalona w przetargu opłata 
dzierżawna będzie płatna do 15 
każdego miesiąca na konto Wy-
dzierżawiającego. 
Wysokość czynszu będzie wzra-
stała każdego roku o średniorocz-
ny wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług  konsumpcyjnych 
ogłaszany przez Główny Urząd 
Statystyczny za rok ubiegły, do 
końca lutego każdego roku. 

Dzierżawa
na 10 lat

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 31 lipca 2008 r. do 21 sierpnia 2008 r.               Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Firma DREWPOL Osina – wiodący producent frontów meblowych 
poszukuje kandydatów na stanowisko:  PRACOWNIK PRODUKCJI
- mile widziany staż w branży meblowej na stanowisku stolarza.
 Wybranemu kandydatowi oferujemy:atrakcyjne wynagrodzenie oraz premię uzależnioną od 
realizacji założonych planów. Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie ofert (CV,list mo-
tywacyjny) pod adres: Drewpol Sp. z o.o. Osina 27A, 72-221 Osina lub m.go@drewpol.pl
   Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29.08.97 o ochronie danych 
osobowych,Dz.U.z 2002r.,nr101,poz.926).Zastrzegamy sobie również prawo do weryfikacji 
wybranych kandydatów przez podmiot zewnętrzny.

PUB „U OSKARA” 
(piwnica w Hotelu „Oskar”) 

zaprasza
9 sierpnia 2008 r. 

godz. 20.00. 
NA DYSKOTEKĘ 

z muzyką 
lat 80-tych i 90-tych 

Wstęp w promocji tylko 5 zł 

Tel. 091 39 20 091. 

Biznes Park Gryfice 
zatrudni : KSIĘGOWĄ.

Miejsce wykonywania pracy 
ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice.  

Oferujemy pracę w nowoczesnej 
firmie, zapewniamy miła atmosferę 
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

 Zainteresowane osoby prosimy o 
składanie podania i CV na adres 
podany wyżej;

 dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem 

telefonu 091 384 70 28. 

Firma z branży mięsnej
zatrudni 

do sklepu firmowego
w Nowogardzie

SPRZEDAWCZYNIE
(Kierownik sklepu)

Wymagania:
- rzetelność i uczciwość
- dyspozycyjność
- doświadczenie handlowe

(najlepiej w sklepie mięsnym)
Oferujemy:

- pracę w stabilnej firmie
- atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt  tel.  0 601 057 130
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie 

zatrudni 
nauczyciela
informatyki

tel. (091) 3921 162

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:

- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2008 

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

                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-

gardzie. Tel. 091 81 81 802.
• Kupię dom (ok. 120 m kw). Tel. 

603 688 266.
• Sprzedam garaż os. Gryfitów. Tel. 608 63 

23 25.
• Sprzedam działkę 3000 m kw, na wsi, 

media obok działki 16 zł/ m kw. Tel. 
697 158 327.

• Nowogard, nieruchomość niezabudo-
wana, przy ul. Poniatowskiego, o pow. 
26 831 m kw, działka nr 179, 6 obręb 
Nowogardu, w planie zagospodarowania 
terenu zabudowa mieszkaniowa niska, 
jednorodzinna i bliźniacza, cena 30 PLN 
m2, do negocjacji, mail nas13@wp.pl, tel. 
0660 424 989.

• Sprzedam działkę budowlaną nr 140/2 
obręb 6 m. Nowogard, 850 m kw, ul. Po-
niatowskiego. Tel. 601 500 722.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe w Dobrej, 2 pokoje 50 m kw 
do remontu, cena 20 000 do uzgodnienia. 
Kontakt 091 39 14 689.

• Wydzierżawię miejsce postojowe 11,5 
m x 3,60 m na terenie dozorowanym. 
693 344 802.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia os. 
Gryfitów. Tel. 889 587 302.

• Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do 
wynajęcia. 692 489 837.

• Wynajmę pokój kobiecie. Tel. 
603 601 758.

• Posiadam do wynajęcia pokoje 2 osobo-
we z używalnością kuchni i łazienki. Tel. 
602 474 266.

• Sprzedam ziemię 5,5 ha w Olchowie (kie-
runek Wyszomierz – ok. 500 m). Tel. 695 
04 12 35.

• Sprzedam dom jednorodzinny, podpiw-
niczony, dwupoziomowy, jednopiętro-
wy, na działce wiata na dwa samochody, 
pomieszczenia gospodarcze, wysoki 
standard i funkcjonalność, Nowogard, 
ul. Żeromskiego, tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe lub za-
mienię na mniejsze. Tel. 601 441 763.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowy przy ul. Reymonta i Asnyka (No-
wogard). Tel. 603 669 427.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w Ko-
łobrzegu 40 zł/osoba lub mieszkanie 3 
pokojowe (150 zł/doba) i 4 pokojowe 
(200 zł/doba) tel. 0692 683 475. 

•  Mieszkanie do wynajęcia, 3 pokoje, w 
centrum Nowogardu. Tel. 0501 21 22 47. 

•  Sprzedam kawalerkę bezczynszową , 
stan idealny. Cena 85 tys. zł , w części 
umeblowana lub zamienię na mieszka-
nie 3-pokojowe z dopłatą. Może być do 
remontu. Tel. 604 154 316. 

•  Sprzedam garaż murowany przy ul. Za-
mkowej. Tel. 0664 083 682. 

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie, os. Gryfitów pow. 
69,7 m kw, 3 pojoje, kuchnia, osobno 
łazienka i wc. Cena 220 000,00 zł. Tel. 
509 702 817. 

•  Mieszkanie 50 m kw, 2-pokojowe, do wy-
najęcia w centrum Nowogardu. Tel. 0880 
290 835.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/

R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 

CDTI (diesel, 6 biegów, bordowy metalik, 
rok. prod. 12.2004, przebieg 105000km, 
bezwypadkowy, książka serwisowa, za-
dbany. Nowe tarcze i klocki hamulcowe 

przód i tył, kompletny rozrząd, olej, filtry, 
przegląd klimatyzacji, nowe opony letnie 
16``. Cena 47 500 zł do uzgodnienia, tel: 
0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, 
składak 1997. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 r., stan do-
bry. Tel. 607 54 55 42.

• Sprzedam nowy skuter na gwarancji + 
dwa kaski. Tel. 091 39 26 460.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 p, ul. 
Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam tanio Skodę Felicję, 1998 r., 
141 tys. km przebiegu, garażowana, w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 693 850 197.

• Sprzedam Citroen ZX, 1,4, 1996 r., ben-
zyna + gaz, kombi. Tel. 692 489 837.

• OKAZJA! Sprzedam samochód oso-
bowy VW New Beetle, rok prod. 1998, 
poj. 2l, przebieg 46 tys. km, stan bardzo 
dobry, bezwypadkowy, drugi nabywca. 
Tel. 606 945 398.

• Sprzedam Mercedes 190, 1992 r., za-
dbany. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Opel Tigra, 1996 r., mały 
przebieg. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Skoda Octavia 1,6, 2002 r. Tel. 
783 678 674.

•  Sprzedam samochód VW Polo, 1994 r., 
stan dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 
091 39 21 988, 503 84 84 35. 

•  Sprzedam Opel Corsa B; 1,4 16 V, rok 
produkcji 1997, instalacja gazowa, auto-
alarm, centralny zamek, abs, elektryczne 
szyby, alufelgi, poduszka powietrzna, 
komplet kół z oponami zimowymi. Cena 
6500 (do uzgodnienia) Tel. 506 382 151. 

•  Sprzedam Renault Laguna Kombi 1,8 i 
+ gaz, 1995, 7000 zł do uzgodnienia. Tel. 
506 150 425. 

•  Sprzedam Nissan Micra, 1991 r., poj. 1,2 
benzyna, oc i przegląd do końca roku. 
Cena 1300 zł. Tel. 607 713 414. 

•  Sprzedam Fort Escort, 1991 r. Cena 
1200zł. Tel. 607 289 902 lub 607 289 903. 

ROLNICTWO  .
• Sprzedam ciągnik rolniczy Forschmit 

323. Tel. 608 356 697.
•  Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, Redło. 

Tel. 603 353 789. 
•  Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 17 334. 

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadz-

ki – wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Wykonam roboty mini koparką: wykop 
pod fundamenty, kable, itp. Tanio, facho-
wo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 01 
39 95.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w zakre-
sie: hydrauliki, zakładanie wodomierzy, 
wideofilmowanie, usługi glebogryzarką 

i zakładanie trawników, wykaszanie łąk. 
Tel. 600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, montaż paneli 
podłogowych, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, tynkowanie, montaż okien 
i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Seweryn 
Durlej. Tel. 607 921 703. Wszelkiego 
rodzaju remonty, malowanie dekora-
cyjne pokoi. Solidnie, dokładnie tanio!

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Język niemiecki – nauczanie indywidu-

alne z zastosowaniem technik sugesto-
pedii, tłumaczenia ustne i pisemne – od 
września. Tel. 503 84 84 35.

• Przyjmę zlecenie stałe lub czasowe sa-
mochodem VW T 5 – 9 osób lub towar 
– przewóz. Tel. 608 356 697.

• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 
600 382 214.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPILA-
CJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 
muzyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• Usługi remontowo – budowlane, regip-
sy, glazura, adaptacja strychów, itd. Tel. 
784 053 493.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Kompleksowe usługi budowlano- remon-

towe. Szybko, tanio, solidnie. 697 612 803, 
784 188 147, 609 605 621.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi budowlane, remonty mieszkań, 

szpachlowanie, kładzenie płytek, re-
gipsy, panele, ocieplanie poddaszy. Tel. 
693 021 097, 696 945 713.

•  Usługi dekarsko-blacharskie, więźby, 
solidnie i fachowo. Tel. 508 170 846, 
508 170 869. 

•  Usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 
0661 495 492. 

•  Tynki maszynowe, cementowo wapienne, 
gipsowe. Tel. 0512 765 501. 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barma-
na/kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 
091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z doświad-
czeniem Potuliniec przyjmę stawka od 
1500 zł netto + umowa. Tel. 0 601 73 38 
91 i 0 601 73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 601 
73 38 92

• Zatrudnię murarza. Tel. 608 817 214.
• Przyjmę stolarza z doświadczeniem w za-

wodzie. Tel. 091 39 25 128 lub 602 76 25 
26.

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
MYJNIĘ TEL. 0692 683 475.

• Potrzebna opiekunka do dzieci 7 i 11 lat. 
Tel. 091 39 25 906.

•  Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożyw-
czego oraz kelnerkę. Tel. 602 474 266. 

•  Zatrudnię mechaników z doświadcze-
niem na terenie Nowogardu. Tel. 0696 
443 643. 

•  Młody mężczyna potrzebny do pracy w 
Niemczech tel. 091 39 21 538.

•   Inwalida podejmie lekką pracę. 
Tel. 698 908 275. 

•  Kierowca rencista kat. A.B.C.E.T. chętnie 
podejmę pracę. Kont. tel. 603 499 269. 

•   Pub-dyskoteka zatrudni bar-
mana, kelnera. Tel. 503 045 960.   

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające się 

na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.
• Poszukuję miejsca przy głównych dro-

gach w celu umieszczenia tablic rekla-
mowych z własną konstrukcją. Tel. 0693 
682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium profilo-
wane 85x35x40 cm z pokrywą oświetle-
niową, szafkę pod akwarium w kolorze 
czarnym 81x33x64 cm plus drobne wy-
posażenie: filtr, grzałkę, korzenie ozdob-
ne. Cena 500 zł. Telefon – 600 981 297.

•  Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja I - 
ul. Bankowa 8B (w sklepie z art. gosp. 
domowego); Elegancja II – ul. War-
szawska 2 (przy przystanku na żądanie). 
Zapraszamy w godz. od 9.00 do 18.00, w 
soboty od 9.00 do 14.00. 

• Sprzedam świnkę morską – rozetkę. Cena 
60 zł. Nowogard ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714.

• Poszukujemy osoby mogącej zaopie-
kować się kotkiem i pieskiem. Tel. 
887 307 401.

• Sprzedam okno plastikowe, białe, używa-
ne o wymiarach 175 x 145 z parapetem. 
Tel. 604 651 190.

• Trelinkę, kamień, cegłę kupię. Tel. 
508 211 575.

• Oddam kotki. 509 878 292.
• Sprzedam sztaplarki. Tel. 606 310 774.
•  Oddam czternaście 35-letnich to-

poli w zamian za ich wycięcie. Tel. 
603 529 865. 

•  Sprzedam kojec dla dziecka, huśtawkę 
pokojową, spacerówkę, fotelik na rower. 
Tel. 693 422 577. 
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Informujemy, że   

8 sierpnia 2008 r.
piątek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

375

12,000

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat

•do 150 tys z ł na 9 lat

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa
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Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna
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MÓWIĄC POWAŻNIE
Dosyć już patosu i powagi,
Zostawmy trochę miejsca dla blagi.

SZYMPANS O PUBLICZNOŚCI
Szympans włożył w swój występ
Cały kunszt i zapał.
Gdy rozległy się 
potem słabiutkie oklaski,
Uspokajał pogromcę 
co pobladł i sapał:
„Nie martw się mój mistrzu 
żem wypadł z ich .łaski, 
Że publiczność talentu 
mego nie docenia…
Przecież to zapóźnione 
w rozwoju stworzenia!”.

WSPOMNIENIA
Gdzież te czasy, gdy panienki,
Pałały rumieńcem,
Skoro się spotkały
Z młodzieńcem!
Te spojrzenia ukradkiem,
Pocałunek ręki,
Niewinne zaloty,
Coś niby to przypadkiem,
Dłoni dotyk,
Zamyślenie,
Uśmiech płochliwy jak ptak.
Właśnie rumieniec,
Właśnie zawstydzenie,
Jakieś „nie”, jakieś „tak”…
Gdzież te czasy!

WYZNANIE
Skoro zajmuję się pisaniem,
Utworów satyrycznych – muszę
Wykpić to niedorzeczne zdanie:
Że człowiek ciało ma i duszę.
Choć głupio mi i nieprzyjemnie,
Chcę nazwać prawdę po imieniu:
Ja – nie mam duszy!
Wyszła ze mnie!
I siedzi, psiakrew, na ramieniu.

U LARYNGOLOGA
Na drzwiach gabinetu
Napis widziałem ciekawy:
„Proszę nie wtykać nosa
W nie swoje sprawy”.

Rozwiązania krzyżówki nr 30 – PÓŁMETEK WAKACJI – nadesłali: 
Józef Dobrowolski z Dąbrowy, Elżbieta Lewandowska ze Strzelewa, Agnieszka Pluta z Błotna, Iwona 
Kochelska z Błotna, Agnieszka Skowrońska ze Strzelewa, Maria Olszewska z Brzozowa, Regina Czar-
nowska z Osowa, Maria Gortat z Czermnicy, Bogumiła Urtnowska z Kulic oraz z Nowogardu: Anna 
Baran, Jagoda Socha, Adam Stefański, Grażyna Jurczyk, Katarzyna Saja, Jerzy Siedlecki, Bogumiła 
Czupryńska, Teresa Powalska, Władysława Kubisz, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 
Halina Kawczyńska, Szczepan Falaciński, Teresa Januszonek.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Adam Stefański z Nowogardu,
- Regina Czarnowska z Osowa,
- Maria Olszewska z Brzozowa.

Gratulujemy!    
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

          Nowogard 07.08.2008r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-
chowawca, strażnik więzienny

2. Robotnik budowlany
3. Sprzedawca
4. Sprzedawca – optometrysta 
5. Konserwator terenów zieleni z pra-

wem jazdy kat. B
6.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
7.  Fryzjer
8. Księgowa
9.  Nauczyciel informatyki
10.    Doradca klienta
11.  Pielegniarka
12.    Hydraulik
13.  Dekarz
14. szwaczka

 OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   , (Goleniów )  ( 

Karnica ) ( Modlimowo)
2. Informatyk ( Łozienica )
3.   Murarz, tynkarz ( Szczecin )
4. Nauczyciel: fizyki, Angielskiego, 

Przyrody, Techniki, Plastyki, Infor-
matyki, Matematyki, Chemii, W-F, 
WOS, Jęz. Polskieg, wychowawca 
świetlicy ( OSINA )

5. Traktorzysta (Bienice)
                                             

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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe 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 zawodowe-
go, pracodawcy nie mogą formuło-
wać 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 związ-
kową.”

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 pra-
cy, a osoba podejmująca pracę jest 
obowiązana złożyć takie oświad-
czenie.” 

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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O niszczeniu sportu 
wiejskiego……
     W „Dzienniku Nowogardzkim” z dnia 1-4.08.2008 ukazał się list prezesa 
WKS Andrzeja Kani p.t. „Panie burmistrzu, niech pan nie niszczy sportu 
wiejskiego!”. Nie mogę i nie chcę pozostawić go bez echa. Pragnę przed-
stawić mój punkt widzenia na poruszany przez Kolegę temat sportu wiej-
skiego, który jest podporządkowany (celowo powtarzam to stwierdzenie) 
LZS-om nie przez ostatnie lata, lecz przez dziesięciolecia. Radzę zapoznać 
się z historią LZS-ów.

 A teraz do sedna sprawy. Tak się zło-
żyło, że stosunkowo niedawno zosta-
ły przeprowadzone w LZS-ach de-
mokratyczne wybory, w których brał 
udział również Kolega Andrzej i inni 
zbuntowani działacze, na których 
zostały wybrane nowe władze Rady 
Miejsko – Gminnej LZS. Wybory za 
zgodą działaczy były jawne, ponie-
waż nasza inicjatywa, podkreślam 
nasza, gdyż byłem zdecydowanym 
zwolennikiem wyborów tajnych, 
nie uzyskała akceptacji zebranych 
delegatów. Tych delegatów – działa-
czy, którzy w krótkim czasie założyli 
WKS-y. Wypadałoby więc zapytać, 
co stało na przeszkodzie, aby w taj-
nych wyborach wybrać taki zarząd 
i takiego prezesa LZS-ów, który by 
spełniał Wasze – nasze oczekiwania? 
Wniosek nasz, aby wybory były tajne 
poparło tylko kilka osób. Być może 
jawne głosowanie spowodowało, że 
kandydatem na funkcję prezesa LZS 
był tylko Jan Tandecki. Oczywiście 
nie podważam wyników jawnych 
wyborów, które odbyły się zgodnie z 
wolą delegatów i zgodnie ze statutem 
LZS. Następna sprawa to osoba pre-
zesa, budząca tyle emocji, jest rów-
nież dla mnie nie do przyjęcia. Za-
znaczam, że nie zamierzam bronić 

J. Tandeckiego, ani być jego rzeczni-
kiem. Stwierdzam tylko tyle, że całą 
działalnością Zarządu Rady Miejsko 
– Gminnej LZS nie kieruje tylko 
prezes. Jest on jedynie przedstawi-
cielem, który wykonuje i realizuje 
zalecenia i uchwały członków w niej 
działających. To właśnie działacze, a 
więc i członek Zarządu kolega An-
drzej, decydowali, co w LZS-ach ma 
się dziać i na co wydawać społecz-
ne pieniądze. Więc chyba zabrakło 
Kolegom determinacji w tejże dzia-
łalności, a być może zadecydowały 
inne względy pozasportowe, które 
zresztą przyczyniły się do powstania 
WKS-ów.
     Proszę mnie źle nie zrozumieć. 
Nie jestem przeciwko WKS-om. 
Wręcz przeciwnie! Uważam, że do-
brze się stało, że jest alternatywa 
dla mieszkańców wsi, którzy mogą 
działać i spełniać się w jednej lub 
drugiej organizacji sportowej. Ry-
walizacja jeszcze nikomu nie za-
szkodziła. Tylko niech ta inicjatywa 
wpłynie pozytywnie na nasze wiej-
skie środowisko, nie dzieląc go po-
przez doprowadzanie do konfliktów, 
wzajemnych oskarżeń oraz pretensji. 
Sami Koledzy jeszcze niedawno de-
klarowaliście, że będziecie dążyli do 

tego, aby była sportowa rywalizacja 
i współpraca, więc niech tak będzie. 
Piszesz Kolego, że na spartakiady 
LZS-ów przyjeżdżają 3 – 4 zespoły. Z 
osobistych obserwacji wiem, że tak  
nie jest - przynajmniej tam gdzie by-
łem osobiście podczas tych imprez. 
Uważam, że forma spartakiad jest, a 
przynajmniej powinna być otwarta 
dla wszystkich zespołów, niezależnie 
od tego gdzie są zrzeszeni czy nie-
zrzeszeni. Więc nie widzę przeszkód, 
aby w spartakiadach LZS-ów brały 
udział zespoły WKS-ów i odwrot-
nie. 

N i e c h  s p o r t  n a s  ł ą c z y,  
a  n i e  d z i e l i.
     Następną sprawą jest sprawa kon-
kursu na środki z budżetu gminy na 
działalność sportową, a konkretnie 
te niewykorzystane 30 tys. zł, które 
przez niedotrzymanie ustalonych 
wcześniej zasad ich wydatkowania 
przez poprzedni podmiot sportowy, 
zostały w kasie gminnej i były po raz 
drugi rozpatrywane przez społeczną 
komisję konkursową. Każdy z czte-
rech złożonych wniosków został do-
kładnie rozpatrzony. Wszystkie środ-
ki finansowe zostały przyznane LKS 
„Olimpia”. Komisja doceniła ideę po-
wstania i prowadzenia działalności 
sportowej wśród dzieci i młodzieży 
na terenie wsi, doceniła to, że ta dzia-
łalność jest prowadzona społecznie 
od początku tego roku. Moja taka, a 
nie inna ocena wynika stąd, że mimo 
wszystko wyżej oceniam systema-
tyczną pracę szkoleniową przez cały 
rok, niż wakacyjne spartakiady orga-
nizowane spontanicznie. Nie mam 
nic przeciwko spartakiadom, ale w 
tym konkretnym przypadku, kiedy 
mam do wyboru czy przeznaczyć 
społeczne pieniądze na szkolenie 

dzieci i młodzieży, którzy regular-
nie przez cały rok trenują i biorą 
udział w zawodach sportowych 
organizowanych przez ZZPN w 
Szczecinie, a organizowaniem tyl-
ko jednodniowych spartakiad - to 
zawsze będę „za” systematycznym i 
profesjonalnym szkoleniem. 
     A swoją drogą to dziwię się Ko-
lego Andrzeju, że tak negatywnie 
oceniasz pracę społeczną działaczy 
i trenerów tegoż klubu, którzy swój 
czas i pieniądze przeznaczyli na to, 
aby mimo różnych zawirowań, w 
wyniku których nie mogli korzystać 
z przyznanych funduszy na działal-
ność klubu potrafili prowadzić sy-
stematyczną pracę ze sportowcami 
wiejskimi. Myślę, że ta negatywna 
ocena wynikała z nieznajomości te-
matu.
     Inną sprawą, która mnie osobiście 
bulwersuje, jest Twój apel do burmi-
strza, aby nie uznał wyboru doko-
nanego przez komisję, lecz podzie-
lił pieniądze wg własnego uznania. 
Mogę zrozumieć rozżalenie Twoje 
i Kolegów z WKS-ów wynikające z 
niesatysfakcjonującego Was wyniku 
konkursu, ale nie mogę zrozumieć 
dlaczego podważacie obiektywizm 
członków tejże komisji. Myślę, że 
nie marzą się Wam Koledzy zwycza-
je panujące jeszcze na Białorusi. Te 
czasy u nas na szczęście już dawno 
minęły.
     Kończąc apeluję do Was szanowni 
Koledzy z WKS-ów i LZS-ów -  czas 
skończyć kłótnie i swary, a rozpocząć 
współpracę i rywalizację sportową, 
dla dobra wszystkich mieszkańców 
naszych wsi!
Ze sportowym pozdrowieniem

Mieczysław Laskowski
Czytaj także strona 6

Sparingi Pomorzanina

Kolejny udany sprawdzian
Hokejowym wynikiem zakończył się sparing Pomorzanina z IV ligową 
Vinetą Wolin. Mimo porażki trener Gumienny jest zadowolony z postawy 
swoich zawodników.
Mecz zaczął się od naporu Pomo-
rzanina i skutecznych akcji Vinety, 
która błyskawicznie zdobyła dwie 
bramki. Nasz zespół odpowiedział 
golem Noska z rzutu karnego po-
dyktowanym za faul na Cyranie. 
Tuż przed przerwą Vineta zdobyła 
kolejną bramkę i do szatni piłkarze 
Pomorzanina schodzili przegrywa-
jąc 1:3.
Początek drugiej połowy należał zde-
cydowania do Nowogardzian. W 47. 
minucie po faulu na Nosku sędzia 
dyktuje kolejny rzut karny, który na 

bramkę zamienia K. Miklas. Dwie 
minuty później po dośrodkowaniu z 
rzutu wolnego i zamieszaniu w polu 
karnym do piłki dopada Laszkiewicz 
i celnym strzałem zdobywa bram-
kę na 3:3. To jednak nie był koniec 
emocji. Niedługo potem Vineta zdo-
była czwartą bramkę, a ponownie do 
remisu strzałem z 20. metrów w 70. 
minucie doprowadził Nosek. Pomo-
rzanin mógł strzelić kolejne bramki, 
ale Nosek trafił w spojenie, świetnej 
okazji nie wykorzystał K. Miklas... 
Vineta po raz kolejny okazała się 

skuteczniejsza i w ostatnich dziesię-
ciu minutach zdobyła trzy bramki i 
mecz zakończył się wynikiem 7:4
„Jestem zadowolony z tego meczu. 
- powiedział po spotkaniu trener 
Zbigniew Gumienny – Z takim prze-
ciwnikiem zdobyliśmy cztery bram-
ki a mogliśmy zdobyć jeszcze kilka i 
wygrać to spotklanie. Na tle czwarto-
ligowca zaprezento-
waliśmy się bardzo 
dobrze i to mnie cie-
szy.”
Pomorzanin wy-
szedł na boisko w 
składzie: Krupski 
– Laszkiewicz, Ł. 
Marszałek, Soska, 
Cyran, Dobrowol-
ski, Tomporowski, 
Piotrowicz, Nosek, 
Gronowski, Jędras. 

Na zmiany wchodzili: Ebert, T. Mar-
szałek, M. Skórniewski, K. Miklas, 
Skrzecz, Wielgus, Balejko.
W najbliższy weekend Pomorzanin 
miał zagrać u siebie sparing ze Spar-
tą Gryfice. Niestety, mecz organizo-
wać będą Gryficzanie i odbędzie się 
gdzieś w okolicy tego miasta.

Andrzej Garguliński

Foto arch.
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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

foto Adam Hlib czytaj na s. 6 

Karambol na Radosławiu



2 Nr 62 (1699)

Kronika policyjna Sonda uliczna
W związku z poruszanym na łamach DN tema-
tem nowogardzkiego szpitala, postanowiłem 
zapytać mieszkańców Nowogardu jak oceniają 
ośrodki opieki zdrowotnej, z których korzysta-
ją na terenie naszego miasta.

Pani Marianna Wybrzak
Służbę zdrowia w naszym mieście 
oceniam bardzo dobrze. Jestem 
odpowiednio leczona, lekarze 
dobrali mi dobre lekarstwa po-
nieważ byłam chora i słaba a teraz 
jest wszystko w porządku. 

Pan Waldemar Gawłowski
Bardzo rzadko chodzę do le-
karza. Na szczęście nigdy nie 
leżałem w szpitalu tak więc 
nie wiem jakie są warunki. 
Mam swojego lekarza, który 
jest dobry, nigdy na niego nie 
narzekam. 

Pani Edyta Czerwacz
Jestem zadowolona. Rejestru-
ję się w danym dniu i zawsze 
termin pasuje w przychodni, 
nie trzeba nic przekładać. Nasi 
lekarze to prawdziwi profesjo-
naliści. Ponadto mają świetne 
podejście do pacjentów.

Pan Zdzisław Madej
Naszą lokalną służbę zdrowia 
oceniam bardzo dobrze. Szcze-
gólnie mojego lekarza rodzin-
nego Pana dra Dariusza Szarka.

Pani Irena
Nie oceniam zbyt dobrze, gdyż 
nie dają skierowań na szczegó-
łowe badania. Niedawno kar-
diolog ze Szczecina dał mi za-
świadczenie do mojego lekarza 
rodzinnego, aby ten skierował 
mnie na badanie kręgosłupa. 
Lekarz rodzinny natomiast 

powiedział, że takie skierowanie powinien wydać 
właśnie kardiolog. Tak więc są problemy kto ma dać 
takie skierowanie - lekarz specjalista czy lekarz ro-
dzinny? Ponadto niechętnie też kierują na badania, 
które należałoby przeprowadzić ponieważ uważają, 
że są zbyt drogie. 

Pan Szymon Dobrowolski
Ośrodki zdrowia oceniam do-
brze. Lekarze tam pracujący za-
wsze niosą odpowiednią pomoc. 
Nie widzę jakichś problemów.

Pani Iwona Kubiak
Służbę zdrowia w Nowogardzie oceniam pozy-

tywnie. Nigdy nie spotkałam 
się z jakimiś problemami, że 
np. nie mogłam się dostać 
sama bądź z dzieckiem do le-
karza. Tak więc nie mam żad-
nych zastrzeżeń.

ps

Poniedziałek
Zgłoszono kradzież tablic 

rejestracyjnych od Volkswagena 
Golfa. Do zdarzenia doszło przy 
ul. 5 Marca. 

Policja ujęła Henryka B., który 
jadąc rowerem miał 2,94 promila 
alkoholu we krwi.

Czwartek 
Wieczorem policja powia-

domiona została przez pewną 
kobietę o pijanym rowerzyście. 
Zatrzymany miał 2,7 promila 
alkoholu we krwi.

Piątek 
Tuż po 14 policja powiado-

miona została o kolizji drogowej, 
do której na trasie nr 6 doprowa-
dziła osoba kierująca Fordem. 

Osoba ta została ujęta przez 
policję dzięki kierowcy, który 
podążał za Fordem i nakierował 
na niego radiowozy policyjne.

W tym dniu doszło do gwał-
townego uderzenia wiatru i 
deszczu w wyniku czego doszło 
do powalenia drzew na trasie nr 
6 w okolicach Wojcieszyna i na 
drodze między miejscowościami 
Błotno i Gorzele. 

Sobota
Doszło do wypadku przy ul. 

Bohaterów Warszawy. Zderzyły 
się dwa pojazdy Nissan Patrol 
i Volkswagen Passat. Cztery 
osoby, które ucierpiały w wy-
padku zostały przewiezione do 
szpitala. 

W godzinach wieczornych 
przy ul. Bohaterów Warsza-
wy, policja podczas kontroli 
drogowej ujęła Norberta Z., 
kierującego Fordem Transitem. 
Zatrzymany miał 3,23 promile 
alkoholu we krwi.

Powiadomiono policję, że w 
Olchowie znajdowały się dzieci, 
którymi nikt się nie opiekuje. 
Na miejsce w związku z tym 
przybyła policja. Stwierdzono, 
że matka pozbawionych opieki 
dzieci Anna K. miała 3,40 pro-
mila alkoholu we krwi. Dzieci 
oddane zostały pod opiekę osób 
odpowiedzialnych.

ps

Tragedia nad jeziorem
W ubiegły piątek nad naszym rejonem przeszła nawałnica, która powaliła wiele drzew w okolicy. W  
Nowogardzie natomiast szalejący przez dłuższy czas wicher i oberwanie chmury doprowadziły do 
śmiertelnego wypadku. W czasie nawałnicy nad jeziorem, w okolicach ul. Waryńskiego, znajdował 
się mężczyzna, na którego runęła ogromna gałąź. O tragedii policję i pogotowie powiadomili po pew-
nym czasie mieszkańcy, którzy zauważyli martwego mężczyznę leżącego na brzegu jeziora. Na miejscu 
stwierdzono, że zgon nastąpił w wyniku silnego uderzenia gałęzi w głowę.

ps

Skandal ekologiczny w Osowie
25 czerwca w miejscowości Osowo doszło do zatrucia pszczół znajdujących się w okolicznych pasie-

kach. Jak wynika z ekspertyzy Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w trakcie oprysków prowadzo-
nych na plantacjach rzepaku  zastosowano substancje szkodliwe, których stężenie wywołało wśród 
pszczół śmiercionośny skutek. 

Właścicielem plantacji rzepaku jarego, na której 
25 czerwca od godz. 9 rano dokonywano oprysku 
środkami ochrony roślin Cyperkill Super 25 EC, 
Dimezyl 400 EC oraz Tebu 250 EW, jest należąca 
do niemieckiego inwestora firma STIMEX-AGRO 
z siedzibą w Osowie (nr 13). 

Zatruciu uległo 6 pasiek. 26 sierpnia burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba powołał specjalną 
komisję w celu zbadania i określenia zakresu strat 
w rojach pszczelich właścicieli pasiek. Pasieki te 
znajdują się na terenie miejscowości Wierzbię-
cin, koloni Wierzbięcin, Bieniczki i Jarchlino. 
W skład tej komisji weszli Michał Bociarski z 
Polskiego Związku Pszczelarskiego, Agnieszka 
Data z Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin, 
Leszek Douhań z Powiatowej Inspekcji Wete-
rynarii oraz Władysław Leyk z Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie. Komisja ta 26 czerwca 
przeprowadziła szczegółowe oględziny pasiek 
i sporządziła protokół, na którego podstawie 
ustalono wysokość strat, jakie ponieśli właści-
ciele pasiek.

Pszczoły, które uległy zatruciu należą do ro-
dzaju tzw. pszczoły lotnej, tzn., że są to pszczo-
ły, które pracują poza pasieką zbierając nektar 
do ula, którym żywią się pozostałe pszczoły  
pracujące w ulu, ta zależność powoduje, że po-
szkodowani gospodarze oprócz pszczół lotnych 

utracili również miód, którego nie mogli wybrać 
gdyż bez niego pozdychałyby  pszczoły pracujące 
w ulu.Na chwilę obecną 6 gospodarzy, którzy po-
nieśli straty w wyniku przeprowadzonego oprysku 
chce załatwić sprawę odszkodowania polubownie. 
Jeżeli mimo ugodowej postawy poszkodowanych 
nie uda się dojść do porozumienia z właścicielem 
plantacji rzepaku, sprawa zostanie przekazana 
prokuraturze. 

ps
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REKLAMA

Czytelnicy reagują

„Dach przecieka, budynek niszczeje, a administracja nie reaguje” – tak mówi 
zatroskany mieszkaniec budynku wielorodzinnego przy ul. Promenady 4. 

Sprawdziliśmy – faktycznie gospodarskiej troski tam nie widać. A szkoda, 
bo budynek jest okazały, architektonicznie ciekawy i położony tuż przy wejściu 
na teren domków kampingowych. Co o nas myślą przyjezdni?   

Problem w tym, że obecnie jest to formalnie wspólnota - formalnie, bo 
jeden i jedyny z właścicieli, który mieszkanie wykupił inicjatywy żadnej nie 
przejawia…

Kierownik ZBK przebywa na urlopie.
***

Czytelnik dzieli się z nami spostrzeżeniem o pladze os jaka nawiedziła nas 
tego lata. Potwierdzamy ten fakt – zauważamy, że śmietniki i uliczne kosze na 
odpadki są okupowane przez te dokuczliwe owady. Grillowanie na działkach 
też utrudnione.

Niestety nie mamy złotego środka na zwalczenie tej uciążliwości…
LMM

Pojazdy weekendowe?
Poniedziałek, godz. 13. 00. Przez 5 minut zamknięty przejazd kolejowy. Ko-

lejka samochodów na jezdni ul. Boh. Warszawy od torów za budynek redakcji. 
A specjaliści mówią, że ruch z tzw. południa to tylko ruch weekendowy.

LMM

Pomoc dla uczniów
Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Oddział w Nowogardzie ul.700-lecia 
14 zawiadamia  rodziny wielodziet-
ne i o niskich dochodach z terenu 
miasta i gminy Nowogard,że w dniu 
27 sierpnia br. od godz.10-tej wy-
dawać będzie w swojej siedzibie ar-
tykuły szkolne i obuwie dla dzieci i 
młodzieży. 

Nie potrzeba żadnego skierowania 
tylko dowód osobisty. Obuwie i ar-
tykuły szkolne zakupiono z przyzna-
nych przez Urząd Miasta w Nowo-
gardzie środków finansowych .

Jadwiga Cichecka 
wiceprezes Zarządu PKPS  

Oddział w Nowogardzie

Docinki GG
Na swoim portalu internetowym Gazeta Goleniowska odnotowuje fakt 

kontroli skarbowej w naszym LKS Pomorzanin. Kontrola ma wyjaśnić czy 
klub miał prawo do gminnych dotacji skoro nie był wpisany w Rejestrze Są-
dowym. I to jest rzetelna informacja. Nie można jednak już tego powiedzieć o 
komentarzu jaki zamieszcza Cezary Martyniuk. Pytanie dlaczego  pan Cezary 
Nowogardu nie lubi pozostaje bez odpowiedzi…

 Oto treść komentarza:
„Coś dziwnego jest w gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi w Nowogar-

dzie. A to setki tysięcy złotych podatków umarza się posłowi-aferzyście, a to 
wypłaca jeszcze większą kasę klubowi, który być może formalnie nie istnieje. 
Mogłoby być inaczej, gdyby w urzędzie pracował audytor, czyli fachowiec nad-
zorujący prawidłowość jego pracy. Ale burmistrz K. Ziemba zatrudnić audytora 
nie chce. Mówi, że jest niepotrzebny. Czyżby?”

LMM

Spartakiada w Dąbrowie
Rada Sołecka oraz WKS w Dąbrowie zapraszają wszystkich chętnych na 
spartakiadę do Dąbrowy w dniu 17.08.2008, początek o godz. 10.00.
W programie:
-rozgrywki w piłkę nożną (Memoriał Edwarda Łuczaka)
-rozgrywki w piłkę siatkową
-konkurs siłacza
-przeciąganie liny
-konkursu dla dzieci
Spartakiadę uświetni loteria fantowa, zaopatrzony bufet oraz 
niespodzianka dla dzieci.

                                Rada Sołecka

Znaleziono klucze
Przy bloku wojskowym 

(ul. Wiejska) w dniu 07.08.2008. 

W piątek 08 
sierpnia przy 
ul. Ogrodo-
wej. 

Po odbiór 
prosimy 
zgłaszać się 
do redakcji 
DN przy ul. 
Bohaterów 
Warszawy 
7A.
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Serdecznie dziękujemy 
wszystkim przybyłym 

na uroczystość 
pogrzebową 

ś.    p. 
Sławka 

Krawczyka
pogrążona w smutku 

Rodzina

PODZIĘKOWANIA

Wakacyjne wojaże nowogardzian

35 Ińskie Lato Filmowe

W Ińsku wszystko jest filmowe!
Do położonego z dala od głównych 

szlaków komunikacyjnych Ińska do-
tarłem w upalne popołudnie 1 sierp-
nia br. Właśnie startuje największy 
festiwal filmowy w naszym regionie:  
XXXV Ińskie Lato Filmowe. To taka 
moja podróż sentymentalna, ponie-
waż bywałem na pierwszych, skrom-
nych odsłonach tego festiwalu w 1973 
roku jako rezydent zapraszany przez 
fantastycznego kompana nieżyjące-
go już Dolanda Paszkiewicza. To On 
wspólnie z Bohdanem Kowalskim, 
ówczesnym kierownikiem Wydziału 
Kultury w Stargardzie całą imprezę 
wymyślił. Warto było czekać na ten 
jubileusz! Maleńkie Ińsko z Kop-
ciuszka urosło na dojrzałą urodziwą  
Księżniczkę. Może to majak sierp-
niowego wieczoru, ale w tym zakątku 
Pojezierza Ińskiego nagle wszystko 
wydało mi się „filmowe” – wyzłocone 
słońcem rozległe jezioro, tajemna zie-
leń lasów, foremny murek okalający 
brzeg od strony promenady, olbrzymi 
rak zastygły w metalowym pancerzu, 
a nawet brązowe ławeczki, których 
wytarto ostatni pyłek kurzu (sic!) O 
funkcjonalnych drewnianych pomo-
stach, małej gastronomii z tradycyjną 
rybką, prawie „angielskich” trawni-
kach nie wspomnę. Widać troskę lo-
kalnych władz o zagospodarowanie 
terenów wokół jeziora, które jest skar-

bem tego schludnego miasteczka. Fir-
ma „Handwit” buduje tu osiedle „Nad 
jeziorem” pod reklamowym hasłem : 
”Zamieszkaj wśród czystych lasów i 
jezior”. Muszę przyznać, że patrząc na 
widoczne efekty mój lokalny patrio-
tyzm  doznał poważnego uszczerbku. 
Tam wszyscy w przeciwieństwie do 
niektórych „młodych gniewnych” z 
Nowogardu stają murem za tym fe-
stiwalem, a środki pozyskane przez  
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe  
były w tym roku o niebo większe niż 
w ubiegłym. Z okazji jubileuszu wy-
dano piękną książkę napisaną przez 
opiekuna i dobrego ducha festiwalu  
wspomnianego już Bohdana Kowal-
skiego. Jest to szczegółowy zapis, bar-
dzo dokładna rekonstrukcja tego co 
zdarzyło się przez 35 lat w filmowym 
Ińsku.    
Inauguracja
Na pasażu przed kinem „Morena” 

można było oglądać ciekawie zaaran-
żowaną wystawę – duże formaty zdjęć 
z których patrzą na zwiedzających ak-
torzy i reżyserzy goszczący na ILF. O 
godzinie 19.00 na scenie przytulnego 
kina, bez żadnej celebry i wielkiego 
zadęcia burmistrz Ińska pan Andrzej 
Racinowski  dokonał uroczystego ot-
warcia XXXV Ińskiego Lata Filmo-
wego. Sekundowali mu Adam Bartnik 
– prezes Stopklatki i zarazem Stowa-
rzyszenia Ińskie Lato Filmowe oraz 
Przemek  Lewandowski  dyrektor ar-
tystyczny Festiwalu. Okazałymi upo-
minkami i bukietami  kwiatów nagro-
dzono ludzi zasłużonych dla Ińskiego 
Festiwalu, m.in. mojego druha Bohda-
na Kowalskiego (wzruszył się do łez), 
Kazimierza Deca – byłego dyrektora 
miejscowego Domu Kultury, panią 
Teresę Działoszewską byłą burmistrz 
miasta , prof. Andrzeja Wernera i 
Adama Horoszczaka , znanych kryty-
ków filmowych związanych z Ińskiem 
od samego początku i wielu innych…                                                                                 
Następnie minutą ciszy uczczono tych, 
którzy odeszli na drugą stronę „Białe-
go Ekranu”, a swoją obecnością zosta-
wili ślad we wdzięcznej pamięci miesz-
kańców Ińska i  „starych” uczestników 
Festiwalu. Ze wzruszeniem obejrzano 
10-minutową impresję  filmową uka-
zująca ludzi i miasto w historycznym 
acz dowcipnym kontekście na prze-
strzeni minionych lat. Uroczystość 
zakończyła projekcja głośnego filmu :
Sekrety” w reżyserii Alice Nellis – to 
tegoroczny zdobywca Czeskiego Lwa  
w kategorii najlepszy film i jednocześ-
nie czarująca wizualnie opowieść  o 
rozgoryczeniu codziennym życiem, 
wypełniona ciepłem, błyskotliwym 
dialogiem i doskonałą muzyką. 
Bankiet
Po filmie zaproszeni goście udali się 

na przyjęcie wydane przez organizato-
rów w pobliskiej restauracji „Srebrna 

Rybka”  - notabene gustownie odno-
wionej z panoramicznymi oknami na 
jezioro i sympatycznym ogródkiem 
pod parasolami. Przy zapalonych 
świecach , na dobry poczatek serwo-
wano danie obiadowe w postaci duże-
go kotleta (chyba z indyka) przybra-
nego pieczarkami i ćwikłą na liściach 
sałaty. Dość oryginalny pomysł jak 
na mój gust . Przystawki ułożone pie-
czołowicie na tzw. “szwedzkim stole” 
każdy wybierał sam; ryba po grecku, 
jajka w majonezie, sałatka owocowa, 
sieja wędzona na którą nie zdążyłem 
się „załapać”, pieczone kurczaki, ro-
ladki z szynki i żółtego sera. Menu 
raczej bez ekstrawagancji. Standard. 
Żadnych piw ani drinków. Za to w ką-
cie sali rasowy barman z wielką wpra-
wą napełniał gościom naczynka tzw. 
aqua vitą co niekoniecznie oznacza 
wodę życia. Do kropli ostatniej i bez 
żadnych ograniczeń. Odświeżyłem 

parę znajomości z kumplami jacy mi 
jeszcze zostali m.in. z Jankiem Sta-
warzem, znanym z kultowego filmu 
Janusza Kondraciuka „Dziewczyny 
do wzięcia”, a który zagrał świetny 
epizod w filmie „Rezerwat” Łukasza 
Polkowskiego ubiegłorocznym zdo-
bywcy „Złotej Rybki” w Ińsku. Jest 
to naprawdę hit z wyrazistą kreacją 
Soni Bohosiewicz. Każdemu pole-
cam. Pogawędziłem także na luzie 
z Krzysztofem Kiersznowskim roz-
poznawalnym aktorem charaktery-
stycznym – zwłaszcza po obejrzeniu 
obu części „Va bank” J. Machulskiego 
– sympatyczna rola jąkającego się szo-
penfeldziana. I tak pierwszy wieczór 
największego na Pomorzu Zachod-
nim święta kina dobiegł końca. Sta-
rałem się w dużym skrócie przybliżyć 
Państwu klimat imprezy. Efektu nie 
jestem pewien. 

Marian Andrzej Frydryk

Głosy Czytelników

Na co cierpi nowogardzka kultura?
Na tak postawione pytanie można by odpowiedzieć po prostu, że na to samo, co 

kultura w Polsce! Byłoby w tym sporo racji, szczególnie w świetle GIGAntycznie 
niekulturalnych zachowań podczas obchodów rocznicowych rozreklamowanych 
(dosłownie, bez cudzysłowu) ze stolicy na cały kraj, jednak zbyt mało dla każdego, 
kto życzyłby sobie 
(i nie tylko sobie) w tym zakresie jakiejkolwiek zmiany na lepsze. Co zatem można 

by tu jeszcze dodać?
No cóż! Dodawać można jeszcze wiele, ale jeden z problemów poruszyłem już w 

wywodzie pt. „Pigułka”, gdzie starałem się przedstawić swój punkt widzenia na 
przyczyny niechęci niektórych nowogardzian w odniesieniu do festiwalu „Lato z 
Muzami”. Wspomniane tam zagadnienia rzutują także (przynajmniej w moim 
przekonaniu) na społeczną ocenę całorocznego funkcjonowania Nowogardzkiego 
Domu Kultury.
Domy kultury, ze względu na swą specyfikę, w większym stopniu niż np. bibliote-

ki, wymagają wielopoziomowego zarządzania w zakresie opracowywania realnego 
programu działania, a dopiero w następnej kolejności realizowania przyjętych w 
tym programie celów. Właśnie tu dopatruję się najpoważniejszego schorzenia, na 
które cierpi nowogardzka kultura!
Usilne próby upolitycznienia (nie mylić z uspołecznieniem) niemal wszystkiego 

- także programów działania - to cecha naszych czasów. W takich przypadkach 
znalezienie rozsądnego kompromisu niemal graniczy z cudem. To z kolei prowadzi 
do zniechęcenia wielu skądinąd zdolnych, aktywnych i kompetentnych osób, które 
zamiast „zainfekować” innych swym zaangażowaniem, przyczyniaj ą się do roz-
propagowywania bierności. Stąd do jawnej wrogości już tylko maleńki kroczek.(?)
Nie sądzę, bym musiał rozpisywać się, aby udowodnić, że taki mechanizm jest 

szkodliwy w sferze wszelakiej kultury i w każdym miejscu, ale w Nowogardzie, któ-
ry jeszcze nie jest miejscowością spontanicznych spotkań środowisk artystycznych 
i gdzie odbiorcami propozycji kulturalnych w zdecydowanej większości są sami 
mieszkańcy, w szczególności!!!
Każdy, kto potrafi zgodzić się z tak przedstawionym tokiem rozumowania, zapew-

ne potrafił zauważyć, że kolejna bitwa o zmianę na stanowisku dyrektora, to bój 
nie tyle o osobę na tym stanowisku, co o przechwycenie sterowania. Ostrze mieczów 
używanych w tym boju najdotkliwiej ranią poczucie lokalnego patriotyzmu, uczu-
cia, bez którego trudno wyobrazić sobie prawidłowy rozwój miejscowej kultury.
W takiej atmosferze drobna skądinąd sprzeczka „sąsiadek”, które poróżniła wieść 

z rodzaju tych, co to „ktoś... komuś... coś...”, urasta do rangi społecznego konfliktu. 
Jeszcze gorzej, gdy za indolencję czy wprost zaniedbania jednych, cynicznie próbuje 
się obwiniać innych! Jest również niedobrze, gdy ktoś z konieczności musi „ciągnąć 
zbyt wiele srok za ogon”, pomimo, że nie jest „złotą rączką” i nie czuje się „alfą i 
omegą”. Ale to już inne tematy. Tymczasem...
Aby zaspokoić większość oczekiwań mieszkańców naszej gminy, ze względów oczy-

wistych bardzo zróżnicowanych, konieczne staje się podjęcie trudu (wbrew wszel-
kim przeciwwskazaniom) opracowania społecznego programu działania! Sposób 
realizacji celów wynikających z tak opracowanego programu mógłby być dopiero 
podstawą do oceniania pracy danej placówki kulturalnej.

Lech Jurek



512-14.8.2008 r. 

Festyn w Olchowie
W  niedzielę 3 sierpnia nad jeziorem w Olchowie dorośli i dzieci bawiły 

się na festynie rekreacyjno – sportowym odbywającym się w ramach cyklu 
imprez, któremu patronują Wiejskie Kluby Sportowe.

Sprawdzonej formuły się nie zmie-
nia i zgodnie z tradycją głównymi 
turniejami sportowymi były rywali-
zację piłkarzy i siatkarzy. W turnie-
ju piłki nożnej wystąpiło 7 drużyn. 
Najlepiej w tej stawce zaprezento-
wała się ekipa WKS Ostrzyca przed 
gospodarzami czyli WKS Olchowo i 
WKS Osowo. Indywidualne nagro-
dy przypadły reprezentantom naj-
lepszej drużyny. Królem strzelców 
turnieju został Mariusz Stachowiak, 
a najlepszym bramkarzem uznano 
Łukasza Pędziwiatra.
Rywalizacja siatkarzy miała nieco 

większą obsadę, bo do turnieju zgło-
siło się dziesięć drużyn. Wygrała 
ekipa WKS Czermnica, drugie miej-

sce zajął WKS Miętno a trzecie WKS 
Olchowo. Najlepszym siatkarzem 
turnieju wybrano Grzegorza Kryst-
kiewicza z WKS Czermnica.
Puchary i piłki dla zwycięzców 

ufundowali Artur Dobruchowski i 
sołtys Olchowa Wiesław Olesiński.
Kolejna tradycją wiejskich sparta-

kiad są konkurencje dla najmłod-
szych podczas których mają  oka-
zję wywalczyć atrakcyjne nagrody. 
Również z myślą o nich organizato-
rzy sprowadzili kolejkę, która woziła 
dzieci po okolicy. 
Organizatorzy podkreślają, że im-

preza z cyklu festyny Wiejskich Klu-
bów Sportowych nie jest
współfinansowana z pieniędzy bu-

dżetu gminy Nowogard. Dziękują 
natomiast sponsorom, którzy przy-
czynili się do przygotowania festynu 
w Olchowie: Jarosławowi Koladyń-
skiemu, Arturowi Dobruchowskie-
mu, Andrzejowi Paszkiewiczowi, 
Zbigniewowi Łokajowi, Zenonowi 
Łokajowi, Mirosławowi Sachajdzie, 
Piotrowi Stefańskiemu, Ewie i Ry-
szardowi Tomkowskim, Wiesła-
wowi, Marcinowi i Leokadii Lub-

czyńskim, Helenie Polewiak, Sła-
womirowi Zielińskiemu, Piotrowi i 
Dariuszowi Dębskim, Zdzisławowi 
Miturze i Jerzemu Andrzejwskiemu 
oraz radnemu Tomaszowi Szafra-
nowi. Równie serdeczne podzięko-
wania dla osób , które włożyły dużo 
pracy przy przygotowaniu boisk i 
prowadzeniu konkursów.

Andrzej Garguliński

Koło Miejsko – Gminne PZW

Rodzina z wędką
Zarząd Koła Miejsko –Gminnego 

PZW w Nowogardzie zaprosił w sobot-
nie popołudnie nowogardzkie rodziny 
do wspólnego wędkowania.

Pomysł był trafiony bo do zabawo-
wych, ale jednak zawodów stanęło aż 
19 zespołów trzyosobowych. Gdy to tej 

liczby dodamy liczną grupę kibiców to 
okaże się , że impreza przerodziła się 
w masowe wędkarskie święto. Pogoda 
była dobra, ale nie dla wędkowania 
– ryby nie bardzo brały. 

Chociaż zwycięscy mieli odrębne 
zdanie…

Wśród kibiców pojawił się sponsor 
głównego pucharu burmistrz Ka-
zimierz Ziemba, który też nagrody 
wręczał.

2060 pkt wystarczyło do zdecydowa-
nego zwycięstwa drużyny kierowanej 
przez Krzysztofa Pędziszczaka. II miej-
sce zajęła ekipa Alberta Czernowskiego 
(1860 pkt.), a III miejsce zdobył Leszek 
Paszkiewicz z najmłodszym uczestni-
kiem zawodów Oliwierem.

Największa ryba uhonorowana 

pucharem to leszcz złowiony przez 
drużynę Włodzimierza Wiatra (na-
grodzony leszcz zapewnił drużynie 
IV miejsce).

V miejsce zajęli wędkarze z drużyny 
mistrza Jana Zamary, VI miejsce dla 
zespołu Przemysława Leśniewskiego, 
a VII Jana Leśniewskiego.

Wszystkie te drużyny nagrodzone 
zostały cennymi upominkami z … 
patelnią włącznie.

Tekst i foto LMM
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Lokal do wynajęcia 
ul. 3 Maja Nowogard, 

pow. 81 m2
 

 Tel. kontaktowy 512 402 188

Biznes Park Gryfice 
zatrudni : KSIĘGOWĄ.

Miejsce wykonywania pracy 
ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice.  

Oferujemy pracę w nowoczesnej 
firmie, zapewniamy miła atmosferę 
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

 Zainteresowane osoby prosimy o 
składanie podania i CV na adres 
podany wyżej;

 dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem 

telefonu 091 384 70 28. 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W BŁOTNIE 

ZATRUDNI 
NAUCZYCIELA JĘZYKA

 ANGIELSKIEGO. 
TEL. 508105333

REKLAMA

Karambol na Radosławiu
W kronice policyjnej przeczytacie Państwo o wypadku jaki zdarzył się 

w sobotę, 9 sierpnia na jezdni ul. Bohaterów Warszawy. Krótka bezduszna 
notatka – zderzenie, ranni, odwieziono do szpitala. A co pokazują zdjęcia? 
Tragedia!

Wygląd pojazdów po zderzeniu  wprost krzyczy: kierowcy opamiętajcie 
się, nie jesteście sami na drodze!  A kto pamięta o roli pomocy medycznej i 
strażaków? Poszkodowani winni im są nieopisaną wprost wdzięczność …  

LMM, 
zdjęcia Adam Hlib

Komisarek najszybszy
Od 1 do 3 sierpnia odbył się XVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour 

de la Region de Lodz. V ostatni etap liczący 107,1 km wygrał Artur Komisa-
rek. Popularny „Zeniu” bo taką ma ksywkę w peletonie uchodzi w kraju za 
najszybszego kolarza szosowego wśród Juniorów. W generalnej klasyfikacji 
Artur ukończył wyścig na wysokim VII miejscu. 

Henryk Sawicki

Artur Komisarek zmęczony ale szczęśliwy
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W obiektywie  Jana Korneluka - Nowogardzki sport „Wczoraj”

Jakiej dyscyplinie sportowej towarzyszyło takie zainteresowanie?
Odpowiedź w następnym numerze.

PA I N T B A L L
Rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej 
walki przy użyciu MARKERÓW, urządzeń zbliżonych kształtem i 
zasadą działania do broni pneumatycznej, które za pomocą sprę-
żonego powietrza, propanu lub dwutlenku węgla wyrzucają żela-
tynowe kulki wypełnione barwnikiem spożywczym. Po trafieniu 
przeciwnika kulka rozbija się pozostawiając kolorowy ślad przez 
paintballowców zwany „splatem”.
Scenariusze gier oparte są na historycznych rozgrywkach jak np.:  
„Alamo”, „Gettysburg” lub „Obrona Częstochowy”, operacjach taktycznych - „Ochrona Prezydenta”, czy 
grach sztucznie stworzonych -  „Terminator”,  „Klasyczne Wystrzelanie”  lub „Zdobywanie Flagi”. Oczy-
wiście dużo zależy od fantazji osób grających. 
Wspaniała zabawa dla rodziny, przyjaciół czy grup znajomych chcących aktywnie i nowocześnie spę-
dzić wolny czas. To propozycja firmy „A.D.W.-RELAKS”, która oferuje leśną odmianę tej dyscypliny.
Cennik:  
50 zł za komplet, w skład którego wchodzą:
    - marker czyli karabinek
    - mundur
    - maska ochronna
    - pełny magazynek kulek /200 szt./
15 zł za każde następne 100 kulek

Nasz adres: A.D.W.- RELAKS

ALEKSANDRA WACŁAWEK

OLCHOWO 80

TEL: 0 667 830 499

0 697 769 948

Prace powarsztatowe - Lato z Muzami 2008
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                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:

- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2008 

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

AUTOHOLOWANIE
Pomoc Drogowa

tel. 601-16-46-57

W   y    k    a   z
nieruchomości przeznaczonej  do dzierżawy zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Lp. Położenie 
nieruchomości

Nr działki Oznaczenie nieruchomości 
wg. księgi wieczystej 

Powierzchnia 
działki w m

Opis nieruchomości i jej przeznaczenie Forma 
przetargu

Cena wywoławcza dzierżawy Stan 
władania

1. Obręb nr 3 No-
wogard, ul. Pro-
menady 2

121 30790 1.2881 Na nieruchomości położone jest kąpielisko 
miejskie na którym posadowione są obiek-
ty – domki wczasowe do zamieszkania
- sanitariaty
-budynki magazynowe
- urządzenia rekreacyjne 
- budynek dyżurki
Na dzierżawionej nieruchomości będzie 
prowadzona działalność polegająca na 
świadczeniu usług sportowo -rekreacyj-
nych, wynajmu pokoi, wypożyczaniu 
sprzętu pływającego, wynajmu miejsc na 
placu biwakowym

Przetarg 
pisemny 
nieograni-
czony 

2000 zł
Ustalona w przetargu opłata 
dzierżawna będzie płatna do 15 
każdego miesiąca na konto Wy-
dzierżawiającego. 
Wysokość czynszu będzie wzra-
stała każdego roku o średniorocz-
ny wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług  konsumpcyjnych 
ogłaszany przez Główny Urząd 
Statystyczny za rok ubiegły, do 
końca lutego każdego roku. 

Dzierżawa
na 10 lat

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 31 lipca 2008 r. do 21 sierpnia 2008 r.               Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Firma DREWPOL Osina
 – wiodący producent frontów meblowych 

poszukuje kandydatów na stanowisko:  
PRACOWNIK PRODUKCJI

- mile widziany staż w branży meblowej na stanowisku stolarza.
 Wybranemu kandydatowi oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie oraz 
premię uzależnioną od realizacji założonych planów. 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie ofert 
(CV,list motywacyjny) pod adres: 

Drewpol Sp. z o.o. Osina 27A, 72-221 Osina lub m.go@drewpol.pl
   Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Usta-
wą z 29.08.97 o ochronie danych osobowych,Dz.U.z 2002r.,nr101,poz.926).
Zastrzegamy sobie również prawo do weryfikacji wybranych kandydatów 
przez podmiot zewnętrzny.

Firma z branży mięsnej
zatrudni 

do sklepu firmowego
w Nowogardzie

SPRZEDAWCZYNIE
(Kierownik sklepu)

Wymagania:
- rzetelność i uczciwość
- dyspozycyjność
- doświadczenie handlowe

(najlepiej w sklepie mięsnym)
Oferujemy:

- pracę w stabilnej firmie
- atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt  tel.  0 601 057 130

Usługi ogólnobudowlane: 
 - docieplanie budynków, 
 - malowanie zewnętrzne, wewnętrzne
 - glazura, terakota,
 - hydraulika, 
 - regipsy, 
 - podłogi. 
Kom. 0600626268
e-mail: tanie-remontowanie@wp.pl

Hurtownia Ogrodnicza 
„GWARANT” 

ul. Wojska Polskiego 54 

Oferuje szeroki asortyment jesien-
nych CEBUL KWIATOWYCH 
Ceny już od 0,20 gr za sztukę
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w No-

wogardzie. Tel. 091 81 81 802.
• Kupię dom (ok. 120 m kw). Tel. 

603 688 266.
• Sprzedam działkę 3000 m kw, na wsi, 

media obok działki 16 zł/ m kw. Tel. 
697 158 327.

• Nowogard, nieruchomość niezabudo-
wana, przy ul. Poniatowskiego, o pow. 
26 831 m kw, działka nr 179, 6 obręb 
Nowogardu, w planie zagospodaro-
wania terenu zabudowa mieszkanio-
wa niska, jednorodzinna i bliźniacza, 
cena 30 PLN m2, do negocjacji, mail 
nas13@wp.pl, tel. 0660 424 989.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
bezczynszowe w Dobrej, 2 pokoje 50 
m kw do remontu, cena 20 000 do 
uzgodnienia. Kontakt 091 39 14 689.

• Wydzierżawię miejsce postojowe 
11,5 m x 3,60 m na terenie dozoro-
wanym. 693 344 802.

• Posiadam do wynajęcia pokoje 2 
osobowe z używalnością kuchni i ła-
zienki. Tel. 602 474 266.

• Sprzedam ziemię 5,5 ha w Olchowie 
(kierunek Wyszomierz – ok. 500 m). 
Tel. 695 04 12 35.

• Sprzedam dom jednorodzinny, 
podpiwniczony, dwupoziomowy, 
jednopiętrowy, na działce wiata na 
dwa samochody, pomieszczenia 
gospodarcze, wysoki standard i 
funkcjonalność, Nowogard, ul. Że-
romskiego, tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we lub zamienię na mniejsze. Tel. 
601 441 763.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w 
Kołobrzegu 40 zł/osoba lub miesz-
kanie 3 pokojowe (150 zł/doba) i 4 
pokojowe (200 zł/doba) tel. 0692 
683 475. 

•  Sprzedam kawalerkę bezczynszo-
wą , stan idealny. Cena 85 tys. zł , 
w części umeblowana lub zamienię 
na mieszkanie 3-pokojowe z do-
płatą. Może być do remontu. Tel. 
604 154 316. 

•  Sprzedam garaż murowany przy ul. 
Zamkowej. Tel. 0664 083 682. 

•  Sprzedam mieszkanie własnościo-
we w Nowogardzie, os. Gryfitów 
pow. 69,7 m kw, 3 pojoje, kuch-
nia, osobno łazienka i wc. Cena 
220 000,00 zł. Tel. 509 702 817. 

•  Do wynajęcia kawalerka tel. 503 12 65 05. 
•  Zamienię mieszkania własnościowe 

3-pokojowe i 2-pokojowe w centrum 
na domek wolnostojący w Nowogar-
dzie. Tel. 601 724 492. 

•  Mieszkanie 3 pokojowe do wynaję-
cia os. Gryfitów tel. 506 086 825. 

•  Tanio sprzedam ziemię w Nowo-
gardzie 42 ary, z możliwością prze-
kształcenia pod każdą zabudowę tel. 
512 920 687, 609 463 904. 

•  Zamienię mieszkanie 2-pokojowe 
z garażem, bezczynszowe, na więk-
sze w okolicach ul. Poniatowskie-
go, Żeromskiego, 15 Lutego, tel. 
662 608 833. 

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel, 6 biegów, bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, przebieg 
105000km, bezwypadkowy, książka 
serwisowa, zadbany. Nowe tarcze i 
klocki hamulcowe przód i tył, kom-
pletny rozrząd, olej, filtry, przegląd 
klimatyzacji, nowe opony letnie 
16``. Cena 47 500 zł do uzgodnienia, 
tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, 
składak 1997. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 512 335 172.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 r., stan 
dobry. Tel. 607 54 55 42.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 
p, ul. Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• OKAZJA! Sprzedam samochód 
osobowy VW New Beetle, rok prod. 
1998, poj. 2l, przebieg 46 tys. km, 
stan bardzo dobry, bezwypadkowy, 
drugi nabywca. Tel. 606 945 398.

• Sprzedam Skoda Octavia 1,6, 2002 r. 
Tel. 783 678 674.

•  Sprzedam samochód VW Polo, 1994 
r., stan dobry. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 091 39 21 988, 503 84 84 35. 

•  Sprzedam Opel Corsa B; 1,4 16 V, 
rok produkcji 1997, instalacja gazo-
wa, autoalarm, centralny zamek, abs, 
elektryczne szyby, alufelgi, poduszka 
powietrzna, komplet kół z oponami 
zimowymi. Cena 6500 (do uzgod-
nienia) Tel. 506 382 151. 

•  Sprzedam Renault Laguna Kombi 
1,8 i + gaz, 1995, 7000 zł do uzgod-
nienia. Tel. 506 150 425. 

•  Sprzedam Fort Escort, 1991 r. 
Cena 1200zł. Tel. 607 289 902 lub 
607 289 903. 

•  Sprzedam Skoda Octawia Elegant 
1,9 TDi, 2001 r., 110 KM, 207 tys. 
km, klimatronik. Tel. 603 852 270. 

•  Sprzedam Golf II rok 1990, poj. 
1600D, rejestracja w Niemczech, jest 
w kraju. Tel. 788 452 943. 

•  Sprzedam traktorek-kosiarka do 
trawy „Poulan” silnik 17,5 KM, rok 
prod. 2006, szer. koszenia 1 m, biegi 
6+1. tel. 788 452 943. 

ROLNICTWO
•  Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, 

Redło. Tel. 603 353 789. 
•  Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 

17 334. 

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• Wykonam roboty mini koparką: 
wykop pod fundamenty, kable, itp. 
Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 079 02 
43 575.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 0695 085 470, 091 39 
72 575.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w za-
kresie: hydrauliki, zakładanie wodo-
mierzy, wideofilmowanie, usługi gle-
bogryzarką i zakładanie trawników, 
wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tynko-
wanie, montaż okien i drzwi, parape-
ty, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Se-
weryn Durlej. Tel. 607 921 703. 
Wszelkiego rodzaju remonty, ma-
lowanie dekoracyjne pokoi. Solid-
nie, dokładnie tanio!

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 

600 382 214.
• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DE-

PILACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
511 171 846, 518 097 091.

• Docieplenia budynków. 
664 189 336.

• Kompleksowe usługi budowla-
no- remontowe. Szybko, tanio, so-
lidnie. 697 612 803, 784 188 147, 
609 605 621.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi budowlane, remonty miesz-

kań, szpachlowanie, kładzenie pły-
tek, regipsy, panele, ocieplanie pod-
daszy. Tel. 693 021 097, 696 945 713.

•  Usługi dekarsko-blacharskie, więźby, 
solidnie i fachowo. Tel. 508 170 846, 
508 170 869. 

•  Usługi remontowo-wykończeniowe. 
Tel. 0661 495 492. 

•  Tynki maszynowe, cementowo wa-
pienne, gipsowe. Tel. 0512 765 501. 

•  Remonty 695 770 724. 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-

dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do mon-
tażu okien. Fabryka Okien i Drzwi 
„Okno” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kon-
takt 0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 
601 73 38 92

• Zatrudnię murarza. Tel. 
608 817 214.

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW 
NA MYJNIĘ TEL. 0692 683 475.

•  Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego oraz kelnerkę. Tel. 
602 474 266. 

•  Zatrudnię mechaników z doświad-
czeniem na terenie Nowogardu. 
Tel. 0696 443 643. 

•  Młody mężczyna potrzebny do pra-
cy w Niemczech tel. 091 39 21 538.

•   Inwalida podejmie lekką 
pracę. Tel. 698 908 275. 

•  Kierowca rencista kat. A.B.C.E.T. 
chętnie podejmę pracę. Kont. tel. 
603 499 269. 

•   Pub-dyskoteka za-
trudni barmana, kelnera. Tel. 
503 045 960.   

• Zatrudnię kierowcę prawo jaz-
dy kat. B.E  C.E.Tel. 609 099 626, 
609 099 627. 

•  Zatrudnię krawcową do szycia plan-
dek. Tel. 091 39 20 303, 601 373 129. 

•  Zatrudnię kierowcę kat. B, mile wi-
dziane C. tel. 606 877 595. 

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
„ELA” tel. 091 39 21 373, po 20.00 
091 39 20 420. 

•  Zatrudnię barmana, kelnera, kel-
nerkę  w dyskotece „U Oskara” tel. 
602 474 266.  

•  Zatrudnię do klejenia plandek. Tel. 
091 39 20 303, 601 373 129. 

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające 

się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Poszukuję miejsca przy głównych 
drogach w celu umieszczenia tablic 
reklamowych z własną konstrukcją. 
Tel. 0693 682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium pro-
filowane 85x35x40 cm z pokrywą 
oświetleniową, szafkę pod akwarium 
w kolorze czarnym 81x33x64 cm 
plus drobne wyposażenie: filtr, grzał-
kę, korzenie ozdobne. Cena 500 zł. 
Telefon – 600 981 297.

•  Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 
zł. Tel. 783 484 836.

• Sprzedam świnkę morską – rozetkę. 
Cena 60 zł. Nowogard ul. Zielona 3. 
Tel. 091 39 20 714.

• Poszukujemy osoby mogącej za-
opiekować się kotkiem i pieskiem. 
Tel. 887 307 401.

• Oddam kotki. 509 878 292.
•  Oddam czternaście 35-letnich to-

poli w zamian za ich wycięcie. Tel. 
603 529 865. 
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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
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)
Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91 
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 we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczel-

ny, Karina Czernicka sekretarz redakcji, 

Andrzej Garguliński. Redaktor techniczny Damian Rutkowski. Współpracują: 

Stanisław Marek, Henryk Szczupak, Lesław M. Marek, Jan Korneluk, Irene-

usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-

wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 11.08.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Inż. Budownictwa, psycholog, 

wychowawca,  
strażnik więzienny

2. Robotnik budowlany
3. Sprzedawca
4. Sprzedawca – optometrysta 
5. Konserwator terenów zieleni z 

prawem jazdy kat. B
6.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
7.  Fryzjer
8. Księgowa
9.  Nauczyciel informatyki, przed-

miotów zawodowych(poj.sa-
mochodowe)

10.  Pracownik zieleni
11.  Pielegniarka
12.   Hydraulik
13.  Dekarz
14.  Szwaczka

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E, (Goleniów)  

(Karnica) (Modlimowo)
2. Informatyk    (Łozienica)
3. Murarz, tynkarz    (Szczecin)
4. Nauczyciel: fizyki, Angielskiego, 

Przyrody, Techniki, Plastyki, In-
formatyki, Matematyki, Chemii, 
W-F, WOS, Jęz. Polskieg, wycho-
wawca świetlicy    (OSINA)

5. Traktorzysta   (Bienice)
6. Tokarz,spawacz,frezer,ślusarz,el

ektryk   (Miękowo k/Goleniowa)
                                             
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 informo-
wać powiatowe urzędy pracy 
właściwe ze względu na siedzi-
bę 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, na-
rodowość, orientację seksualną, 
przekonania polityczne i wy-
znanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powie-
rzeniem jej innej pracy zarobko-
wej jest obowiązany uzyskać od 
niej pisemne oświadczenie o 
pozostaniu lub nie pozostaniu w 
rejestrze bezrobotnych  poszu-
kujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana 
złożyć takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest 
obowiązany zawiadomić w for-
mie 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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Na początek Mewa Resko
Już w najbliższą sobotę rozgrywki rozpocznie klasa okręgowa, w której w tym sezonie występować będzie nowogardzki Pomorzanin. Nasz zespół roz-

pocznie rywalizację od wyjazdowego meczu z Mewą Resko. W drugiej kolejce czeka ich wyjazdowa potyczka z drugim zespołem szczecińskiej Pogoni. 
Pierwsze spotkanie na swoim boisku podopieczni Zbigniewa Gumiennego zagrają dopiero w trzeciej kolejce 30 sierpnia, kiedy na stadionie przy ulicy 
Wojska Polskiego podejmować będą Radovię Radowo Małe.

ag

Pomorzanin Nowogard

Ostatni sparing na remis
Remisem ze Spartą Gryfice zakończyli serię sparingowych spotkań piłka-

rze Pomorzanina Nowogard. W sobotę podopieczni Zbigniewa Gumienne-
go zagrają pierwszy ligowy mecz.

Terminarz rundy jesiennej
1 kolejka
16-08  Dąbrovia Stara Dąbrowa - Pogoń II Szczecin
16-08  Ehrle Polska Dobra Szczecińska 
 - Vielgovia Szczecin-Wielgowo
16-08  Korona Stuchowo - Flota II Świnoujście
16-08  KP Chemik II Police - Promień Mosty
16-08  Ina Ińsko - Wicher Brojce
16-08   Mewa Resko - Pomorzanin Nowogard
16-08   Masovia Maszewo - Radowia Radowo Małe
17-08   Fagus Kołbacz - Światowid Łobez
2 kolejka
23-08  Radowia Radowo Małe - Mewa Resko
23-08  Wicher Brojce - Masovia Maszewo
23-08  Promień Mosty - Ina Ińsko
23-08  Flota II Świnoujście - KP Chemik II Police
23-08  Światowid Łobez - Korona Stuchowo
23-08  Vielgovia Szczecin-Wielgowo 
 - Fagus Kołbacz
23-08  Dąbrovia Stara Dąbrowa 
 - Ehrle Polska Dobra Szczecińska
24-08   Pogoń II Szczecin - Pomorzanin Nowogard
3 kolejka
30-08  Ehrle Polska Dobra Szczecińska  

 - Pogoń II Szczecin
30-08  Korona Stuchowo  

 - Vielgovia Szczecin-Wielgowo
30-08  KP Chemik II Police - Światowid Łobez
30-08  Ina Ińsko - Flota II Świnoujście
30-08  Masovia Maszewo - Promień Mosty
30-08  Mewa Resko - Wicher Brojce
30-08  Pomorzanin Nowogard - Radowia Radowo Małe
31-08   Fagus Kołbacz - Dąbrovia Stara Dąbrowa
4 kolejka
06-09  Wicher Brojce - Pomorzanin Nowogard
06-09  Promień Mosty - Mewa Resko
06-09  Flota II Świnoujście - Masovia Maszewo
06-09  Światowid Łobez - Ina Ińsko
06-09  Vielgovia Szczecin-Wielgowo 
 - KP Chemik II Police
06-09  Dąbrovia Stara Dąbrowa - Korona Stuchowo
06-09  Ehrle Polska Dobra Szczecińska  

 - Fagus Kołbacz
07-09 Pogoń II Szczecin - Radowia Radowo Małe
5 kolejka
13-09  Korona Stuchowo  

 - Ehrle Polska Dobra Szczecińska
13-09  KP Chemik II Police - Dąbrovia Stara Dąbrowa
13-09  Ina Ińsko - Vielgovia Szczecin-Wielgowo
13-09  Masovia Maszewo - Światowid Łobez
13-09  Mewa Resko - Flota II Świnoujście
13-09  Radowia Radowo Małe - Wicher Brojce
14-09  Pomorzanin Nowogard - Promień Mosty
14-09   Fagus Kołbacz - Pogoń II Szczecin

6 kolejka
20-09  Promień Mosty - Radowia Radowo Małe
20-09  Flota II Świnoujście - Pomorzanin Nowogard
20-09  Światowid Łobez - Mewa Resko
20-09  Vielgovia Szczecin-Wielgowo  

 - Masovia Maszewo
20-09  Dąbrovia Stara Dąbrowa - Ina Ińsko
20-09  Ehrle Polska Dobra Szczecińska 
 - KP Chemik II Police
21-09   Pogoń II Szczecin - Wicher Brojce
21-09   Fagus Kołbacz - Korona Stuchowo
7 kolejka
27-09  Korona Stuchowo - Pogoń II Szczecin
27-09  KP Chemik II Police - Fagus Kołbacz
27-09  Ina Ińsko - Ehrle Polska Dobra Szczecińska
27-09  Masovia Maszewo 
 - Dąbrovia Stara Dąbrowa
27-09  Mewa Resko - Vielgovia Szczecin-Wielgowo
27-09  Radowia Radowo Małe - Flota II Świnoujście
27-09  Wicher Brojce - Promień Mosty
27-09  Pomorzanin Nowogard - Światowid Łobez
8 kolejka
04-10  Flota II Świnoujście - Wicher Brojce
04-10  Światowid Łobez - Radowia Radowo Małe
04-10  Vielgovia Szczecin-Wielgowo 
 - Pomorzanin Nowogard
04-10  Dąbrovia Stara Dąbrowa - Mewa Resko
04-10  Ehrle Polska Dobra Szczecińska 
 - Masovia Maszewo
04-10  Korona Stuchowo - KP Chemik II Police
05-10  Pogoń II Szczecin - Promień Mosty
05-10   Fagus Kołbacz - Ina Ińsko
9 kolejka
11-10  KP Chemik II Police - Pogoń II Szczecin
11-10  Ina Ińsko - Korona Stuchowo
11-10  Masovia Maszewo - Fagus Kołbacz
11-10  Mewa Resko - Ehrle Polska Dobra Szczecińska
11-10  Pomorzanin Nowogard 
 - Dąbrovia Stara Dąbrowa
11-10  Radowia Radowo Małe 
 - Vielgovia Szczecin-Wielgowo
11-10  Wicher Brojce - Światowid Łobez
11-10  Promień Mosty - Flota II Świnoujście
10 kolejka
18-10  Światowid Łobez - Promień Mosty
18-10  Vielgovia Szczecin-Wielgowo - Wicher Brojce
18-10  Dąbrovia Stara Dąbrowa 
 - Radowia Radowo Małe
18-10  Ehrle Polska Dobra Szczecińska 
 - Pomorzanin Nowogard
18-10  Korona Stuchowo - Masovia Maszewo
18-10  KP Chemik II Police - Ina Ińsko
19-10   Pogoń II Szczecin - Flota II Świnoujście
19-10   Fagus Kołbacz - Mewa Resko

11 kolejka
25-10  Ina Ińsko - Pogoń II Szczecin
25-10  Masovia Maszewo - KP Chemik II Police
25-10  Mewa Resko - Korona Stuchowo
25-10  Pomorzanin Nowogard - Fagus Kołbacz
25-10  Radowia Radowo Małe 
 - Ehrle Polska Dobra Szczecińska
25-10  Wicher Brojce - Dąbrovia Stara Dąbrowa
25-10  Promień Mosty 
 - Vielgovia Szczecin-Wielgowo
25-10  Flota II Świnoujście - Światowid Łobez
12 kolejka
01-11  Vielgovia Szczecin-Wielgowo 
 - Flota II Świnoujście
01-11  Dąbrovia Stara Dąbrowa - Promień Mosty
01-11  Ehrle Polska Dobra Szczecińska - Wicher Brojce
01-11  Korona Stuchowo - Pomorzanin Nowogard
01-11  KP Chemik II Police - Mewa Resko
01-11  Ina Ińsko - Masovia Maszewo
02-11   Pogoń II Szczecin - Światowid Łobez
02-11   Fagus Kołbacz - Radowia Radowo Małe
13 kolejka
07-11  Masovia Maszewo - Pogoń II Szczecin
07-11  Mewa Resko - Ina Ińsko
07-11  Pomorzanin Nowogard - KP Chemik II Police
07-11  Radowia Radowo Małe - Korona Stuchowo
07-11  Wicher Brojce - Fagus Kołbacz
07-11  Promień Mosty  

 - Ehrle Polska Dobra Szczecińska
07-11  Flota II Świnoujście - Dąbrovia Stara Dąbrowa
07-11  Światowid Łobez 
 - Vielgovia Szczecin-Wielgowo
14 kolejka
15-11  Dąbrovia Stara Dąbrowa - Światowid Łobez
15-11  Ehrle Polska Dobra Szczecińska 
 - Flota II Świnoujście
15-11  Korona Stuchowo - Wicher Brojce
15-11  KP Chemik II Police - Radowia Radowo Małe
15-11  Ina Ińsko - Pomorzanin Nowogard
15-11  Masovia Maszewo - Mewa Resko
16-11   Pogoń II Szczecin 
 - Vielgovia Szczecin-Wielgowo
16-11  Fagus Kołbacz - Promień Mosty
15 kolejka
22-11  Mewa Resko - Pogoń II Szczecin
22-11  Pomorzanin Nowogard - Masovia Maszewo
22-11  Radowia Radowo Małe - Ina Ińsko
22-11  Wicher Brojce - KP Chemik II Police
22-11  Promień Mosty - Korona Stuchowo
22-11  Flota II Świnoujście - Fagus Kołbacz
22-11  Światowid Łobez 
 - Ehrle Polska Dobra Szczecińska
22-11  Vielgovia Szczecin-Wielgowo 
 - Dąbrovia Stara Dąbrowa

Gra Sparty w tym spotkaniu wyglądała korzystniej, ale gryficcy piłkarze 
mieli problem ze stworzeniem sytuacji strzeleckiej. Rywali musieli wyręczyć 
nasi piłkarze. W 42. minucie akcję ofensywną Sparty próbował przerwać 
Jędras, ale zrobił to tak niefortunnie, że wpakował piłkę do własnej bramki. 
Nasz zawodnik zdołał zrehabilitować się w drugiej połowie, a dokładnie w 
53. minucie kiedy bezpośrednio z rzutu wolnego zdobył bramkę wyrównu-
jącą. Mimo kilku świetnych okazji m.in. Noska ,K. Miklasa i D. Gruszczyń-
skiego bramka już nie padła i mecz zakończył się remisem 1:1.
„Jestem zadowolony z okresu przygotowawczego, zrobiliśmy wszystko co so-

bie zaplanowaliśmy, ale wszystko zweryfikuje liga. Najważniejsze, ze mamy 
dużo zawodników do grania i jest w kim wybierać. Frekwencja na treningu też 

dopisuje, na zajęciach zjawia się 18 - 19 zawodników.” - podsumował okres 
przygotowawczy trener Zbigniew Gumienny.
W wyjściowej jedenastce na mecz ze Spartą znaleźli się: Krupski, Tom-

porowski, Laszkiewicz, Ł. Marszałek, Jędras, Dobrowolski, Piotrowski, D. 
Gruszczyński, Cyran, Nosek, K. Miklas. Na zmiany wchodzili: Ebert, M. Mi-
klas, T. Marszałek, Nieradka, gronowski, Skrzecz.

Andrzej Garguliński

Olimpia Nowogard

Wygrana z Dębem na początek
Pierwszy sparing okresu przygotowawczego nowogardzka Olimpia ma już 

za sobą. W wyjazdowym spotkaniu z Dębem Dębice zanotował wygraną.
Mecz był raczej wyrównany, ale w końcówce pierwszej połowy M. Stacho-

wiak wykorzystał błąd defensorów Dęba i będąc sam przed bramkarzem 
zdobył prowadzenie dla swojego zespołu. Wynik spotkania w drugiej odsło-
nie meczu strzałem z rzutu wolnego ustalił Kubski.

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

C M

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

  
kierowcę z kat. C 

oraz pozwoleniem na 
przewóz rzeczy.

P.H Hurtpol  
ul. Młynarska  1a  

Wymagamy:
- wykształcenia  średniego
- mile widziane doświadczenie  na
  podobnym  stanowisku

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie

Oferty: kadry@hurtpol.pl 
lub tel. 091 579 29 18

magazyniera

PUB „U OSKARA” 
(piwnica w Hotelu „Oskar”) 

zaprasza
w soboty od 20.00. 

NA DYSKOTEKĘ 
z muzyką 

lat 80-tych i 90-tych 
Wstęp w promocji tylko 5 zł

od 18.00 do 20.00
PODAJEMY PIWO 

z 30% RABATEM 
Tel. 091 39 20 091. 

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

YK

REKLAMA

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

REKLAMAREKLAMA

15 sierpnia 1920 - Cud nad Wisłą

Wojciech Kossak
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Uwaga!
W nocy 10 sierpnia 2008 r. 

ukradziono lawetę do przewożenia łodzi, 
zabrano ją spod bloku przy ul. Boh. Warszawy 69. 
Oferuję nagrodę za wszelkie informacje dotyczące lawety. 

Cechy szczególne: 5 m z wyraźnym przystosowaniem do transportu łodzi. Tel. 516 130 943

Święto - odpust w parafii 
Wniebowzięcia NMP
„...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i 
Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony 
przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po za-
kończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały nie-
bieskiej” – tymi słowami w roku 1950 w obecności ok. 1600 ojców Kościoła 
i ogromnej rzeszy wiernych zebranych w murach bazyliki Świętego Piotra 
w Rzymie, papież Pius XII (w Konstytucji apostolskiej Munificentissimus 
Deus) ogłosił dogmat o Wniebowzięciu NMP.
Co roku tę ogłoszoną światu prawdę świętuje się w całym Kościele Katoli-
ckim. W związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem Wniebowzięcia 
NMP i odpustem w najstarszej nowogardzkiej parafii przeprowadziliśmy 
rozmowę z księdzem dziekanem Grzegorzem Zakliką, proboszczem parafii 
pw. WNMP.

REKLAMA

Parafia pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia NMP jest dziś jedną z 
trzech, jakie działają w Nowogar-
dzie. Należy do niej 9.588 wiernych. 
Oprócz kościoła parafialnego w jej 
skład wchodzą także kościoły fi-
lialne m.in. w Olchowie, Dąbrowie, 
Karsku i Wojcieszynie. Obejmujemy 
również naszą pracą duszpasterską 
szpital, dwa domy pomocy społecznej 
i więzienie. Każdego roku w naszej 
parafii odbywa się ok. 100 chrztów, 
do pierwszej komunii świętej przy-
stępuje ok. 100 dzieci, we wcześniej-
szych latach liczba ta była większa. 
Do sakramentu bierzmowania na-
tomiast rocznie przystępuje ponad 
100 kandydatów. Każdego tygodnia 
w parafii zawiera się od 1 do 3 a w 
okresie letnim nawet 4 związków 
małżeńskich. Tyle krótkiej staty-
styki, którą przedstawia proboszcz 
ksiądz Grzegorz Zaklika. 
Do najważniejszych problemów, 
z jakimi dzisiaj boryka się parafia, 
należy ostateczne zakończenie od-
budowy kościoła. Od wczoraj roz-
poczęły się prace na głównej części 
wierzy – frontonie. Ta część jest naj-
bardziej zniszczona. Okazuje się, że 
pożar spowodował większe straty niż 
się wydawało. W górnej części wierzy 

mury pod wpływem 
ognia i akcji gaszenia 
uległy znacznemu 
osłabieniu. Jeszcze w 
tym roku pragniemy 
także przygotować się 
do pracy nad reno-
wacją murów całego 
kościoła. Na początek 
listopada natomiast 
mamy w planie in-
auguracyjny koncert 
nowych organów, któ-
rych strojenie specja-
liści zaplanowali na 
okres późnojesienny, 

gdyż wtedy panuje najwłaściwsza 
temperatura dla przeprowadze-
nia tej skomplikowanej czynności 
– mówi ksiądz proboszcz. W swej 
wypowiedzi nawiązał on również 
do problemów związanych z dusz-
pasterzowaniem wśród ludzi mło-
dych: Problemy duszpasterskie wiążą 
się ściśle z przygotowaniem dzieci do 
pierwszej komunii św. oraz młodzie-
ży do bierzmowania, daje się wtedy 
szczególnie zauważyć główny prob-
lem  katechizacyjny spowodowany 
trudnościami w nawiązaniu rze-
czywistego i głębokiego kontaktu ze 
współczesną młodzieżą ale również 
dziećmi. Ponadto dużo trudności 
sprawia utrzymanie dostatecznej dy-
scypliny. Kiedyś było to o wiele prost-
sze. Mamy więc nadzieję, że młody, 
niedawno wyświęcony ksiądz Do-
minik Szczygielski, który niebawem 
przybędzie z Choszczna do naszej 
parafii będzie potrafił jakoś zachęcić 
młodzież zarówno do przyswajania 
katechezy jak i poszerzania szeregów 
grup duszpasterskich – co dość po-
myślnie udawało się dotąd księdzu 
Marcinowi Szczodremu, który ma 
podjąć wkrótce studia na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim.

Szczególnego podejścia wymaga 
wypełnianie duszpasterskiej mi-
sji w murach więziennych: jestem 
dość mocno zaangażowany w po-
sługę kapłańską wśród więźniów. 
W zakładzie karnym jestem 2 razy 
w tygodniu. W każdą niedzielę od-
prawiam tam Mszę świętą. Sprawu-
ję najświętszą ofiarę raz lub dwa w 
zależności od tego ilu więźniów się 
na nią zapisze. Jednakże nie przy-
chodzi wielu. Drugi raz przychodzę 
w poniedziałek. Wtedy odbywam z 
więźniami spotkania indywidualne, 
podczas których mogą ze mną po-
rozmawiać. O godz. 16 po południu 
natomiast sprawuje Mszę św. dla 
tzw. więźniów chronionych.
Oprócz sprawowania Mszy św., 
rozmów itp. przygotowuję również 
więźniów do przyjęcia sakramentów 
świętych. Specyfika przygotowania 
więźnia do sakramentu polega na 
tym, że procedura przysposobienia 
go do jego przyjęcia musi być znacz-
nie przyspieszona, gdyż nigdy nie 
wiadomo czy więzień nie znajdzie 
się w następnym miesiącu w innym 
zakładzie karnym.
Cieszy mnie w tym wszystkim to, 
że wielu odsiadujących swoje wyro-
ki odnajduje, w trakcie odbywania 
kary, Pana Boga.
Tyle o problemach związanych z 
pracą duszpasterską. Na życie ma-
cierzystej parafii składają się rów-
nież działania wynikające z zaanga-
żowania wiernych w różne dzieła. 
Wiele dobra wnosi tu m.in. wspól-
nota Domowy Kościół, ministran-
tura, koła żywego różańca, dusz-
pasterstwo młodzieży itd. Jednym 
z dzieł wspólnego zaangażowania 
świeckich i kapłanów naszego Koś-
cioła jest miesięcznik „Poszukiwa-
nia”. Będzie to już bodajże siedem-
dziesiąty numer. Nasze pismo rozsy-
łamy również do parafii w różnych 
zakątkach Polski, m.in. do Kotliny 
Kłodzkiej w woj. dolnośląskim i Koś-
ciana w Wielkopolsce. Cieszy mnie 
i zdumiewa to, że ludzie z tak da-
leka interesują się naszą parafią. W 
Kościanie np. moi znajomi (jeszcze 
z czasów mojego dwuletniego wika-
riatu w jednej z tamtejszych parafii) 
mówią, że czytają „Poszukiwania” 

od deski do deski. Nasza parafia 
zainteresowała ich do tego stopnia, 
że zamierzają odwiedzić Nowogard 
pod koniec sierpnia lub na początku 
września – mówi ksiądz Grzegorz 
Zaklika.
Inną formą wspólnego zaangażo-
wanie jest również pielgrzymowa-
nie: Nowogard ma już dość długą 
tradycję pielgrzymkową. Dowodem 
na to może być liczna grupa wier-
nych z naszego miasta i dekanatu, 
która wyrusza w sierpniu każdego 
roku na jasnogórski szlak. Ponadto 
staramy się organizować pielgrzym-
ki w ciągu roku. Udajemy się w róż-
ne zakątki naszej ojczyzny. W tym 
roku byliśmy w mieszkańcami domu 
pomocy społecznej w Kotlinie Kłodz-
kiej gdzie odwiedzaliśmy sanktuaria 
i inne ciekawe miejsca. Pod koniec 
września natomiast pielgrzymować 
będziemy śladami Ojca Świętego po 
ziemi krakowskiej.

Jak mówi ksiądz proboszcz, parafia 
pw. Wniebowzięcia NMP może być 
nazwana parafią papieską:  … od 
momentu odejścia Jana Pawła II do 
domu Ojca kościół nasz pozostaje ot-
warty. Podjąłem taką decyzję reflek-
tując się nad słowami Ojca Świętego, 
które wypowiedział tuż po konklawe 
1978 roku „Nie lękajcie się, otwórz-
cie drzwi Chrystusowi”. Uświado-
miłem sobie, że zamykanie kościoła 
na dzień jest jakimś przejawem bra-
ku odwagi, odwagi, której nie może 
braknąć a dzięki której można po-
zyskać więcej ludzi dla Chrystusa. 
Ponadto myślimy o wzniesieniu po-
mnika lub popiersia Jana Pawła II 
w miejscu gdzie kiedyś był sklep pod 
chórem.

Księdzu proboszczowi, kapłanom i 
siostrom zakonnym a także osobom 
zaangażowanym w życie parafii z 
okazji parafialnego święta, życzymy 
wytrwałości i wielu łask Bożych w 
codziennych staraniach i trosce o 
Kościół, który jest wspólnym do-
brem wszystkich wiernych.

Serdecznie dziękuję,
rozmowę przeprowadził

Piotr Słomski
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REKLAMA

AUTOHOLOWANIE
Pomoc Drogowa

tel. 601-16-46-57

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Święto parafialne
Parafialne uroczystości uświetnią msze święte odprawiane w godzinach: 

7.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00 i 18.00. 
- O godzinie 15.00 msza św. zostanie odprawiona w intencji ludzi chorych 

i chorych podeszłym wieku – udzielany będzie Sakrament chorym, a pod 
koniec mszy błogosławieństwo.

- O godzinie 17.00 zapraszamy do kościoła wszystkich modlących się na 
różańcu z całego dekanatu. Godzinna modlitwa różańcowa poprzedzi główną 
mszę świętą odpustową.

- O godzinie 18.00 zostanie odprawiona główna msza święta odpustowa. 
Oprawi ją  i słowo Boże wygłosi ks. Dominik, który już należy do naszej parafii 
(oficjalnie od 24 sierpnia).

Na zewnątrz kościoła organizowany jest tradycyjnie festyn parafialny 
– można kupić książki religijne, dewocjonalia, pismo święte i losy (każdy 
los wygrywa – prosimy o fanty loteryjne – zbieramy je w zakrystii i w domu 
parafialnym). Można także skosztować ciasta. Cały dochód przeznaczony 
jest na fundusz organowy.

Opr. LMM

Dzień Wojska Polskiego,
który obchodzimy w dniu 15 sierpnia 

stanowi szczególną okazję do wyrażenia wdzięczności 
wszystkim, którzy ofiarnie służą Ojczyźnie  w naszych siłach 
zbrojnych. Zwracam się do nowogardzkich  żołnierzy w służ-

bie czynnej, emerytów, rencistów i kombatantów oraz Ich 
rodzin z wyrazami szacunku i wdzięczności 

– oby Wasze oddanie na rzecz wspólnego dobra cieszyło się 
zawsze należytym szacunkiem i uznaniem.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

ŻYCZENIA

Pomoc dla uczniów
Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Nowogardzie ul.700-lecia 14 
zawiadamia  rodziny wielodzietne i o niskich dochodach z terenu miasta i 
gminy Nowogard,że w dniu 27 sierpnia br. od godz.10-tej wydawać będzie 
w swojej siedzibie artykuły szkolne i obuwie dla dzieci i młodzieży. 
Nie potrzeba żadnego skierowania tylko dowód osobisty. Obuwie i artykuły 
szkolne zakupiono z przyznanych przez Urząd Miasta w Nowogardzie środ-
ków finansowych .

Jadwiga Cichecka 
wiceprezes Zarządu PKPS  Oddział w Nowogardzie
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Z okazji 
30 rocznicy ślubu 
Zdzisławie i Romanowi 

Polakowskim 
dużo zdrowia, 

radości, 
ciepła rodzinnego 

i błogosławieństwa 
Bożego 

życzą dzieci

Z okazji 

80 urodzin
oraz imienin 

Marii Mielczarek 
serdeczne życzenia 

długich lat życia 
przepełnionych zdrowiem 

i szczęściem, pogody ducha, 
dni pełnych słońca i radości 

życzy 
mąż oraz córka Krystyna 

z mężem i dziećmi

Dużo szczęścia 
i radości,

które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, jasnej duszy
i niech wszystkie żale głuszy

z okazji imienin 
i 80 urodzin

dla 
Marii Mielczarek 

z domu Parkasiewicz
życzy 

córka Teresa z mężem, 
córkami, zięciem i wnusią

ŻYCZENIA ŻYCZENIA ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Refleksje 

Bez wody daleko nie zajedziesz
Od dłuższe-
go czasu z 
kilkunasto-
dniową re-
gularnością 
regionalne 
media do-
noszą o ko-
lejnych wy-

łączeniach z eksploatacji ujęć wody 
pitnej w wielu miejscowościach na-
szego regionu. Powodem pozbawie-
nia tysięcy ludzi czystej wody nie są 
na ogół awarie techniczne ale zatru-
cia ujęć wodnych różnego rodzaju 
bakteriami bądź ich zanieczyszcze-
nie w tym zanieczyszczenie substan-
cjami ropopochodnymi. Częstotli-
wość tych wydarzeń musi budzić 
niepokój! Przy okazji uświadamiamy 
sobie jak wrażliwe są zasoby wodne 
na wszelkie skutki działalności czło-
wieka i jakiej wymagają ostrożności i 
wyobraźni w planowaniu i realizacji 
różnych działań, które mogą skutko-
wać zagrożeniem dla stanu czystości 
wód głębinowych. Niewątpliwie ta-
kimi działaniami są też inwestycje 
drogowe  w tym przygotowywana 
budowa obwodnicy Nowogardu. 
Planowane obejście miasta trasą 
północną, która miałaby przebiegać 
nad głónymi ujęciami wody pitnej 
dla Nowogardu usytuowanymi w 
pobliżu Warnkowa w kontekście 
opisanych na wstępie ostatnich do-
świadczeń tym wyraźniej jawi się 
jako działanie skrajnie nieodpowie-
dzialne. Po raz kolejny zwracamy na 
to uwagę aby uniknąć błędów ucząć 
się na doświadczeniach innych a nie 
na własnej skórze. Mądry wszakże 
nie musi sparzyć się aby nie wkła-
dać ręki do ognia. Czy w związku z 
tymi mnożącymi się doniesieniami 
o zanieczyszczeniach wody   nastąpi 

właściwe  poruszenie wśród nowo-
gardzkiego establismentu w sprawie 
zagrożenia naszych ujęć wodnych w 
związku z planowaną trasą obwod-
nicy? Czy wyzwoli się działanie? 
Śmiem nie wątpić , ponieważ trzeba 
mieć albo złą wolę albo przedkładać 
prywatę nad dobro wspólne albo 
niestety szwankować rozumem aby 
nie podjąć właściwych do możliwo-
ści i stopnia odpowiedzialności dzia-
łań w celu uniknięcia oczywistego 
zagrożenia. Największe możliwości 
mają i najwyższą odpowiedzialność 
w tej sprawie ponoszą radni zasia-
dający w Radzie Miasta i Burmistrz 
Gminy. Razem  nie tylko reprezen-
tują  mieszkańców ale są ustawowy-
mi organami samorządu wyposażo-
nymi w odpowiednie kompetencje. 
Wołamy więc do nowogardzkich 
decydentów;  „czyń  Waść swoją po-
winność” . Wołamy tym głośniej ,że 
w poprzednich latach nasi decyden-
ci nie ustrzegli gminy przed takimi 
potencjalnymi źródłami zanieczysz-
czeń jak działalność osławionej firmy 
Poldanor wylewającej  dwa razy do 
roku tysiące ton gnojownicy na pola 
w okolicach Miętna. Kto zaręczy , że 
za kilka lat nie nastąpi przeciek do 
wód podziemnych?    Warto w tym 
miejscu zauważyć, że nowogardzki 
PUWIS  zarządzający sieciami wod-
nymi zarówno naszymi jak i w wie-
lu miejscowościach w regionie nie 
odnotował na terenie swojego dzia-
łania  przywołanych w tym tekście 
przypadków zatruć. Niewątpliwie 
świadczy to dobrze o naszej firmie, 
oby w rezultacie braku wyobraźni w 
sprawie nowogardzkich ujęć wody 
ta chwalebna karta nie uległa znisz-
czeniu bezpowrotnemu. 

Marek Słomski
PS. Czytaj także artykuł „Wojewoda apeluje”

Wojewoda apeluje 
do samorządowców 

Częstsze kontrole dotyczące gospodarki ściekowej zarówno w przed-
siębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, jak i w rolnictwie oraz gospodar-
stwach domowych, wyznaczenie stref ochronnych wokół ujęć wodnych i 
przygotowanie awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę, to część 
zaleceń skierowanych do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przez 
Wojewodę Marcina Zydorowicza. 

 „Występujące w ostatnim okresie 
na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego przypadki zanieczysz-
czenia chemicznego i mikrobiolo-
gicznego wody do spożycia oraz w 
kąpieliskach, pozbawiły mieszkań-
ców wielu miejscowości możliwości 
zaspokajania codziennych potrzeb 
bytowych, higienicznych i rekrea-
cyjnych. Stworzyły także zagrożenie 
dla ich zdrowia i życia” – czytamy 
w piśmie wojewody Zydorowicza do 
samorządowców. 

W tym roku brak przydatności 
wody do spożycia stwierdzono w  24 
zachodniopomorskich wodociągach. 
Według inspekcji sanitarnej i służb 
ochrony środowiska jedną z głów-
nych przyczyn zanieczyszczeń jest 
dysproporcja pomiędzy liczbą osób 
mających dostęp do wodociągów, a 
tych, które podłączone są do kana-
lizacji – na wsi proporcja ta wynosi 
84% do 36%. Taki stan powoduje, 
że do wód powierzchniowych i do 
ziemi odprowadzanych jest 60% z 
ogólnej ilości wymagających oczysz-
czenia ścieków, wytworzonych przez 
gospodarkę komunalną. Znaczne 

zanieczyszczenie wód powodują 
także wypłukiwane z pól i terenów 
rolniczych m.in. związki ochrony 
roślin, oraz nieoczyszczone wody 
opadowe z terenów miejskich.

- Moją intencją jest zmobilizo-
wanie służb podległych wójtom, 
burmistrzom i prezydentom do 
podjęcia wszelkich działań, które 
pozwolą uniknąć sytuacji, w której 
mieszkańcy kolejnych miejscowo-
ści muszą korzystać z wody pitnej 
dowożonej beczkowozami – pisze 
wojewoda Zydorowicz. – Zależy mi 
też na dobrej współpracy władz lo-
kalnych z przedsiębiorstwami wod-
no-kanalizacyjnymi w zakresie pla-
nowania inwestycji. Część urządzeń 
technicznych i oczyszczalni ścieków 
potrzebuje pilnych remontów i mo-
dernizacji, które nawet niewielkim 
kosztem poprawią ich stan. 

Przytoczyłem Państwu apel Woje-
wody z dnia 11 sierpnia. Chyba nie 
jest dobrze gdy przy tak dramatycz-
nej sytuacji Wojewoda może tylko 
apelować!

LMM

Festyn rodzinny w Błotnie!
W dniu 16 sierpnia (sobota), o godzinie 15.00 na boisku sportowym w Błot-

nie rozpoczyna się festyn rodzinny z bogatym programem dla wszystkich:
 – gry i zabawy „od wnuczka do dziadka”:
- mecz siatkówki „kawalerowie kontra żonaci”,
- mecz piłkarski „nasi kontra wasi”.
To tylko krótka zapowiedź – musicie to koniecznie zobaczyć!
Zapraszamy mieszkańców Błotna i okolic!

Stowarzyszenie Przyjaciół Błotna „Antonówka”                                                                                    
Wiejski Klub Sportowy Błotno

W dniu Twojego Święta, 
dużo zdrówka i miłości, 

moc uśmiechu i słodkości. 
Mało smutku oraz łez, 

pełni szczęścia - jeśli chcesz 

Z okazji urodzin
Kochanej 

Ani Wrzesień 
najserdeczniejsze 
życzenia składa 

Damian
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Duża firma dystrybucyjna 

zatrudni 
Kierowców

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz 
   rzeczy

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie

 Oferty: kadry1974@o2.pl  
lub tel.091 579 29 18
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Szpital w oczach lekarzy...
W nawiązaniu do wywiadu z dyr. Kazimierzem Lembasem „Nowogardzki 
szpital dziś…”, jaki ukazał się w ubiegłym numerze DN w drugiej części 
przedstawiamy relację z rozmów z kilkoma lekarzami pracującymi w no-
wogardzkiej placówce, w której pogłębimy niektóre aspekty funkcjonowa-
nia tej ważnej instytucji miasta.

Lekarze zwrócili uwagę na wiele kwe-
stii, zarówno takich, które nastrajają 
optymistycznie jak i takich, które syg-
nalizują zagrożenia i winny powodo-
wać u osób odpowiedzialnych właś-
ciwe działania zaradcze. Moimi roz-
mówcami byli dr Andrzej Buragas – 
lekarz specjalista, pediatra,ordynator 
oddziału dziecięco-noworodkowego, 
dr Zbigniew Szychowski – specja-
lista ginekolog, ordynator oddziału 
ginekologicznego, dr n. med. Andrzej 
Kwiatkowski – specjalista gineko-
log i dr Tomasz Rokicki – ordynator 
oddziału wewnętrznego. Pierwszym 
problemem, na który zwrócili uwagę 
lekarze jest brak odpowiednio du-
żej przestrzeni, co niewątpliwie jest 
skutkiem wciąż nieoddanej do użytku 
nowej części szpitala, która od wielu 
lat czeka na wykończenie. Ponad-
to czas nagli, ponieważ rok 2012 to 
ostateczny termin wypełnienia wy-
mogów unijnych, których realizacja 
w obecnych warunkach lokalowych 
jest niemożliwa. Aby zapewnić bar-
dziej dogodne warunki i uprzyjemnić 
nieco pacjentom czas, który muszą 
spędzić na naszym oddziale, potrzeba 
jest znacznie więcej przestrzeni niż 
mamy do tej pory. Większa ilość miej-
sca ułatwiałaby także pracę lekarzom 
i pielęgniarkom. Tak więc najważniej-
szym według mnie problemem szpitala 
jest dziś dokończenie nowej części: po-
wiedział dr Andrzej Buragas. Problem 
ciasnoty lokalowej dokuczliwy jest 
również na oddziale wewnętrznym, 
czyli popularnej internie. Lokal nie 
jest jeszcze przystosowany do wymo-
gów UE, które będą obowiązywały już 
za 4 lata. Według niej sale muszą być 
dwu maksymalnie trzyosobowe. Po-

nadto każda z nich będzie 
musiała posiadać węzeł sa-
nitarny a tego jeszcze u nas 
nie ma, niektóre pokoje są 
nawet siedmioosobowe. Nie 
ma też specjalnych pokoi 
odwiedzin. Odwiedziny od-
bywają się w salach chorych, 
co jest niedobre z punktu 
widzenia epidemiologiczne-
go. Salę chorych odwiedzić 
może naraz wiele osób, które 
mogą przynieść z sobą różne 
infekcje. Nic dziwnego, że 
czasami po takich odwie-
dzinach gorączkuje nawet 
kilku pacjentów – mówi dr 
Tomasz Rokicki. Również 

dr Zbigniew Szychowski, dostrzega 
nowe perspektywy dla swojego od-
działu związane z wykończeniem 
nowej części: sądzę, że idealnie byłoby 
gdyby do użytku oddana została nowa 
część szpitala. Stałby się wtedy bardziej 
konkurencyjny, ponieważ należałby 
do nielicznych szpitali w naszym wo-
jewództwie o takich możliwościach lo-
kalowych. Tak, więc wraz z otwarciem 
nowej części nasza konkurencyjność 
wzrosłaby wybitnie. Tam byłyby odpo-
wiednie sale z zapleczem sanitarnym. 
Z rozmów, jakie przeprowadziliśmy z 
lekarzami wynika, że innym pojawia-
jącym się w coraz liczniejszych pla-
cówkach i doskwierającym również 
naszemu szpitalowi problemem jest 
brak personelu. Najczęściej brakuje 
lekarzy jednakże problem ten ujaw-
nia się również w malejącej liczbie 
chętnych do pracy pielęgniarek. W 
związku z tymi niedostatkami szpitale 
rozpoczęły już jakiś czas temu swoistą 
walkę o wykwalifikowanych pracow-
ników zarówno lekarzy jak i coraz 
częściej, pielęgniarki. Placówki prze-
ścigają się w uatrakcyjnianiu ofert aby 
zapełnić luki personalne: Istotnym 
dziś problemem jest brak kadr. Potrze-
bujemy ludzi do pracy. Ostatnio głośno 
było o fali wyjazdów młodych lekarzy 
za granicę zapewne związane jest z 
tym wzajemne podbieranie lekarzy 
przez szpitale na zasadzie licytacji - kto 
da więcej? Teraz odbywa się już także 
walka o pielęgniarki - mówi dr An-
drzej Buragas. A oto, co w tej sprawie 
powiedział dr Tomasz Rokicki: jest 
to już problemem mniejszych szpitali 
gminnych czy powiatowych, że brak 
im kadry. I to pod każdym względem. 

Jeżeli chodzi o pielęgniarki to w No-
wogardzie może nie jest tak najgorzej. 
Mamy pełny skład. Jednak ta pełna ob-
sada jest z takim zastrzeżeniem, że nie 
ma oddzielnego personelu na salę ER, 
ze względu na to, że oddział jest mały 
a sala ER jest obok dyżurki pielęgnia-
rek. Gorzej pod tym względem jest z 
lekarzami gdyż brakuje specjalistów w 
właściwie każdej dziedzinie. Być może 
sytuacja jest nieco lepsza w dużych 
szpitalach, u nas natomiast jest ciężko. 
Nawet w sezonie pozaurlopowym nie 
można myśleć o wyjazdach na jakieś 
szkolenia, gdyż nie miałby kto praco-
wać. Problem jest także w sezonie urlo-
powym, gdyż obecnie na oddziale jest 
tylko dwoje specjalistów. Gdyby nie 3 
kolegów z POZ Praxis dziś byłby duży 
problem z zapełnieniem grafiku dyżu-
rów. Z innych POZ-ów nikt nie chce z 
nami współpracować ze względu na to, 
że stawki za dyżury są bardzo niskie. 
W dużym mieście np. Szczecinie stawki 
są większe, dlatego tam nie ma proble-
mu obsady dyżurów. 
Prócz problemów lokalowych i perso-
nalnych lekarze zwrócili uwagę także 
na problemy związane ze sprzętem. 
Jeżeli chodzi o braki w sprzęcie to in-
teresują nas przede wszystkim lampy 
operacyjne, ponieważ te, które mamy 
na oddziale są już, można by rzec, mu-
zealne. Lampy te były już tutaj kiedy 
ja zacząłem swoja pracę 34 lata temu. 
Grzeją w głowę i nie dają wystarczają-
cego światła. Nowe lampy są obiecane, 
ale nie wiadomo czy w tym roku doj-
dzie ten plan do skutku: powiedział dr 
Zbigniew Szychowski. Innym sprzę-

tem, jaki byłby istotny dla sprawniej-
szego funkcjonowania szpitala byłby 
tomograf komputerowy. Niestety 
takie urządzenie jest zbyt kosztowne 
również i dla większych placówek, 
dlatego na tomografię z Nowogardu 
wozi się do Szczecina i Gryfic- tygo-
dniowo są to dwie, trzy osoby. 
Tyle co do braków i problemów, 
nasi rozmówcy wiele mówili też o 
pozytywach i o tym czym może-

my się pochwalić. Generalnie, po-
prawiło się w ten sposób, że od kilku 
lat dostajemy pensje na czas. Były 
momenty, kiedy wystawialiśmy ra-
chunki i dostawaliśmy jedynie 20% 
na podatek. Pod tym względem na 
pewno sytuacja jest bardziej stabilna.  
W miarę możliwości dyrekcja stara się 
również uzupełniać sprzęt i trochę rze-
czy już mamy, dostaliśmy dwa łóżka 
porodowe i kardiotokograf specjalne 
dla bliźniaków. Mamy monitor, który 
służy do pilnowania pacjentek poope-
racyjnych. W planie mamy zakupie-
nie drugiego. Generalnie jest postęp 
- powiedział dr Zbigniew Szychowski. 
Dość dobrze wygląda również sytuacja 
na oddziale dziecięcym: Jeżeli chodzi 
o sprzęt na pionie neonatologicznym 
czyli noworodkowym i pediatrycznym 
to stoimy po tym względem dobrze. Je-
żeli są jakieś braki to tylko bieżące jak 
np. wymiana szybko zużywającego się 
sprzętu, ale to nie są istotne problemy. 
Dużą pomocą były zakupy otrzyma-
ne z akcji Owsiaka, które uzupełniały  
bieżące zakupy własne To, co powin-
niśmy dawać pacjentom zapewniamy. 
Mamy np. odpowiednie cieplarki dla 
noworodków. Mamy ponadto zestaw 
do wsparcia oddychania dla nowo-
rodków (CPAP), monitor pacjenta aby 
móc obserwować jego funkcje życiowe, 
pompy infuzyjne aby móc odpowiednio 
dawkować leki, EKG, inhalatory, które 
w określonych chorobach są potrzeb-
ne, pulsoksymetry czyli urządzenia 
używane do nieinwazyjnego pomiaru 
saturacji krwi oraz nowe stanowisko 
do resuscytacji – powiedział dr An-

drzej Buragas. Niezwy-
kle ważne są również 
badania laboratoryjne, 
jakie mogą być prze-
prowadzane w naszej 
placówce. Na zakup 
sprzętu i odczynników 
do ich przeprowadzania 
zgodziła się jakiś czas 
temu dyrekcja szpitala. 
Niecodzienność w tym 
zakresie polega na tym, 
że badania te znajdują 
się w standardzie za-
ledwie kilku szpitali w 
całym województwie. 
O szczegółach na ten 
temat mówi dr Tomasz 

Rokicki: dyrekcja zgodziła się zakupić 
rzadkie badania. Na palcach jednej 
ręki policzyć można w naszym woje-
wództwie szpitale, które takie badania 
wykonują. Są to badania, których nie 
wykonują szpitale w najbliższej okolicy 
– bardzo praktyczne np. dla lekarzy ro-
dzinnych. Jednym z przykładów może 
być badanie Helicobactera w kale, 
które może pomóc uniknąć przepro-
wadzania u pacjenta bardzo przykrego 

dr Zbigniew Szychowski – specjalista ginekolog, 
ordynator oddziału ginekologicznego

dr Andrzej Buragas – lekarz specjalista, pediatra, 
ordynator oddziału dziecięco-noworodkowego
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badania endoskopowego, oczywiście 
w niektórych przypadkach. Badanie 
to sprawdza również eradykację He-
licobactera. Po upływie tygodnia po 
leczeniu można sprawdzić, za pomocą 
tego badania, czy został on już zabity 
– przedtem trzeba było sprawdzać przy 
pomocy endoskopii. W Baby Medzie 
już zlecają takie badania dzieciom. 

Oprócz nas tego typu badanie wyko-
nuje tylko klinika Gastroenterologii w 
Szczecinie. Kolejne badanie, które też 
jest bardzo rzadkie (być może wykonu-
ją je jeszcze tylko oddziały kardiologii 
w Szczecinie), to badanie o nazwie NT-
proBNP, pozwala ono np. na wyklucze-
nie niewydolności lewej komory serca. 
Nie trzeba wtedy robić USG serca, gdyż 
na podstawie badania krwi można 
wykluczyć wspomnianą niewydolność 
np.: u młodego człowieka, który ma 
duszności z tego badania krwi stwier-
dzamy z niemalże 100% pewnością, 
że nie cierpi on na niewydolność lewej 
komory. Coś takiego jest co prawda w 
standardach Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, ale jest to badanie 
na tyle rzadkie i nietanie, że większość 
szpitali tego nie robi. Wspomnę tutaj o 
obowiązkowej procedurze zgłaszań do 
ogólnokrajowego rejestru ostrych ze-
społów wieńcowych -  każdy zawał czy 
też ostre niedokrwienie mięśnia serco-
wego musimy zgłosić do krajowego re-
jestru w Zabrzu. Wśród badań, o które 
nas pytają jest właśnie NT-pro BNP. 
Większość szpitali tego nie realizuje 
natomiast nasz szpital w wielu przy-
padkach takie badania wykonuje. Jak 
na mały, rejonowy szpital jest to rzecz 
niezwykła. 
Ważny w związku z tym jest fakt, że 
na sprzęt i wyposażenie szpitala pra-
cuje również laboratorium, gdyż wyko-
nuje się tam takie badania, których nie 
można byłoby robić w innych placów-
kach, badania, za które laboratorium 
otrzymuje zapłatę. 
 Wspomnę też jeszcze o jed-
nym badaniu rzadko spotykanym, ale 
i też na szczęście rzadko potrzebnym. 

Jeżeli do lekarza trafia pacjent z ostry-
mi bólami brzucha, które nie bardzo 
wiadomo z jakich wynikają  przyczyn, 
wykonuje się endoskopię, kolonosko-
pię i USG i jeżeli nadal nie wiadomo, 
dlaczego brzuch boli, w związku z tym 
możemy mieć do czynienia z bardzo 
rzadką chorobą o nazwie Porfiria. 
Chorobę te bada się poprzez badanie 

porfiryny w mo-
czu. Więc jeżeli ktoś 
chciałby to sprawdzić 
to w naszym szpitalu 
jest to możliwe. Jest 
to badanie dość tanie. 
Problem jest tylko w 
tym, że laboratorium 
aby móc przeprowa-
dzić takie badanie 
musi zdobyć odczyn-
niki i dyrekcja musi 
się zgodzić aby takie 
odczynniki nabyć. 
Nasza się zgodziła.

Jak widać, w naszym 
szpitalu przeprowa-

dzić można również badania, których 
nie wykonuje się prawie w żadnym 
miejscu w województwie, co niewąt-
pliwie tworzy prestiż tej placówki ale 
przede wszystkim buduje poczucie 
bezpieczeństwa zdrowotnego miesz-
kańców a także jest źródłem istotnych 
przychodów finansowych 
Okazuje się też, że dzięki dość szero-
kiej gamie wykonywanych tutaj usług 
także bardzo ważnych i rzadkich ba-
dań laboratoryjnych nasz szpital staje 
się miejscem, do którego przybywają 
nie tylko pacjenci z okolic ale i z dal-
szych zakątków naszego wojewódz-
twa czego przykładem mogą być cho-
ciażby pacjentki ze Szczecina, które 
leczą się na oddziale ginekologicznym 
nowogardzkiego szpitala. Warto przy-
toczyć w tym miejscu wypowiedź dra 
Andrzeja Kwiatkowskiego, ginekologa 
w naszym szpitalu: Szpital jest gminie 
potrzebny, nie tylko dla opieki nad pa-
cjentami, ale i dla zapewnienia miejsc 
pracy. Jeżeli będziemy mieli pacjentki 
napływowe to będą pieniądze i szpital 
będzie się rozwijał. Myślę, że szpital jest 
jednym z większych zakładów pracy w 
gminie i zadziwiają mnie głosy niektó-
rych radnych, którzy negują ten fakt? 
Szpital jest potrzebny mieszkańcom 
gminy a nawet samym jej władzom.

Chciałoby się powiedzieć;  „święte 
słowa”. Oczywiście nie życzymy wła-
dzy i radnym pobytu w szpitalu ale 
zdrowia i sił dla dalszego ustawiczne-
go dbania o rozwój tej placówki, któ-
rej wieloaspektowego znaczenia dla 
przyszłości gminy i jej mieszkańców 
trudno przecenić.

Piotr Słomski

dr Tomasz Rokicki – ordynator oddziału wewnętrznego

Andrzej Kania odpowiada

O sporcie wiejskim . . . 
Zabierając się do odpowiedzi radnemu Laskowskiemu, chciałbym wyraźnie 

zaznaczyć, że jestem ogromnie zbulwersowany poziomem i chamstwem pana 
Nieradki, mieniącego się prezesem klubu Olimpia. Wystawiając sobie świade-
ctwo własnej kultury osobistej odebrał mi chęć do jakiejkolwiek polemiki. Ten 
młody człowiek nie dorósł do tego, aby traktować go poważnie i dyskutować 
na  poważne tematy. Pozostawiam w ocenie mieszkańcom naszej gminy osobę 
pana Nieradki, człowieka z nikąd, który nie zdążył niczego osiągnąć w sporcie, 
a już swoim chamstwem i arogancją zraził do siebie większość ludzi związa-
nych ze sportem nowogardzkim.
Chciałbym natomiast przypomnieć, że w poprzednim artykule nie próbowa-

łem nawet zaatakować nowego klubu jakim jest Olimpia, ponieważ cieszę się 
z każdej inicjatywy jaka powstaje na terenach wiejskich i pozwala młodym 
ludziom aktywnie spędzać wolny czas. Rzeczywistość jest taka, że jedyną roz-
rywką dla naszych dzieci jest właśnie ten skrawek zielonego terenu zwany 
boiskiem, który możemy wykorzystać przez kilka miesięcy i nie zastąpią tego 
żadne rozgrywki ligowe dla wyselekcjonowanej grupy. Brak świetlic, placów 
zabaw, klubów powoduje, że festyny sportowe są rozrywką dla całych wsi, 
bodźcem do działania dla zniechęconej i oszukanej ludności. Tylko bezczelnym 
ignorantom należałoby przypomnieć, że wszystko robimy za własne pieniądze, 
z pasji i potrzeby ratowania tego co jeszcze zostało. Dlatego poparłem również 
działalność klubu Olimpia w rozmowie z jej prezesem, który zapewniał mnie 
o chęci współpracy, o wspieraniu się wzajemnym. Wyjaśniłem wtedy, że nie 
mamy pretensji do Olimpii, że otrzymała dofinansowanie lecz do komisji kon-
kursowej i pana burmistrza Ziemby, który w rozmowie z dziennikarką Głosu 
Szczecińskiego jak również z nami zapewniał, że należy wspierać takie inicja-
tywy jak nasza, że faktycznie wykazaliśmy się organizując sport wiejski na 
skale masową, ponieważ jest on dużo ważniejszy aniżeli wąska specjalizacja. 
Co ważniejsze, tydzień przed konkursem na spotkaniu z członkami zarządu 
WKS zapewnił nas, że otrzymamy dofinansowanie ( przypominam że to bur-
mistrz podejmuje ostateczną decyzję w sprawie podziału środków budżeto-
wych ), więc jak w tej sytuacji zachować spokój i nie czuć się oszukanym.
Następnie głosami pracownika Urzędu Miejskiego oraz radnego Laskowskie-

go, który aktywnie wspiera działania Olimpii zatracając tym samym obiekty-
wizm w działaniu i podejmowaniu decyzji nasz wniosek zostaje odrzucony, 
a argument który w pierwszym konkursie pozbawił nas dofinansowania, w 
kolejnym nie ma znaczenia .
Jest to kolejne działanie, kiedy radny Laskowski wspiera jedną organizację 

kosztem drugiej. Przypomnę, że w pierwszym konkursie będąc członkiem ko-
misji rewizyjnej organizacji LZS, przyznał pieniądze tej organizacji, chociaż 
nie powinien brać udziału w głosowaniu z obawy na stronniczość.
Nie może być tak, że argumenty i względy merytoryczne zastępowane są li-

zusostwem i bezgranicznym podporządkowaniem panu Ziembie w zamian za 
przychylność w ubieganiu się o dofinansowanie z budżetu gminy.
Jeżeli chodzi o sytuację przedstawioną przez radnego Laskowskiego w kon-

tekście organizacji LZS, to mam wrażenie, że radny kreuje się w gazecie jako 
osoba zatroskana o sport wiejski, jako osoba która chce łączyć a nie dzielić. 
Jakaż obłuda przemawia przez pana radnego Laskowskiego, żeby pod publikę 
pisać zupełnie co innego niż robi. Przypomnę panu, że wybory, które odbyły się 
w organizacji LZS to była farsa, gdzie przewodniczący Jan Tandecki zaprosił 
kogo chciał na podstawie jakiś fikcyjnych zebrań, robiąc wszystko żeby przed-
stawiciele wsi byli w mniejszości i zawsze byli przegłosowani. To przelało czarę 
goryczy tak samo jak to, że panu Laskowskiemu nie przeszkadzało wcześniej 
głosować za pieniędzmi na spartakiady LZS-u.
Zaskoczę pana również tym, że nie ma żadnych kłótni i swar tylko rzeczowa 

dyskusja nad zachowaniem poszczególnych osób, a wola i chęć współpracy z 
innymi organizacjami ( mam na myśli LZS ) była tylko po naszej stronie. Pro-
siliśmy pana burmistrza o zorganizowanie spotkania z zarządem LZS w celu 
omówienia sytuacji i wypracowania kompromisu, aby cały potencjał i zaanga-
żowanie wykorzystać dla dobra sportu wiejskiego. Gdyby kierował się pan tym 
samym dzisiaj nie byłoby tematu.

Prezes WKS 
Andrzej Kania
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Zdaniem radnego

Lato w mieście
Pod takim 

t y t u ł e m  w 
wielu polskich 
m i a s t a c h  i 
miasteczkach 
odbywają się 
różnego ro-
dzaju zajęcia 
d l a  d z i e c i 

i młodzieży organizowane przez 
miejscowe domy kultury. Ich wspól-
nym mianownikiem jest to, że są 
bezpłatne, więc dostępne dla każdego 
chętnego, niezależnie od sytuacji 
materialnej panującej w jego rodzinie. 
Po co są organizowane? Ano po to, 
aby wypełnić dzieciakom czas czymś 
sensownym, po to, aby z nudów nie 
wpadały im do głowy głupie pomysły. 
Wielu młodych ludzi w czasie waka-
cji nie ma dokąd wyjechać, albo ich 
rodziców nie stać na to, aby im taki 
wyjazd zapewnić. Zatem szwendają 
się po mieście bez celu, albo gnuśnieją 
w domach wpatrzeni w telewizor, 
bądź ekran komputera. Bywa, że z 
nudów próbują czym są narkotyki, al-
kohol lub przygodny seks. Jak to bywa 
z młodością – przeważnie kończy się 
na eksperymentach, jednak czasami 
kończy się smutnie, a niekiedy nie-
stety tragicznie.

Nie wiem, kto wymyślił tę akcję, ani 
gdzie pierwszy raz ją zorganizowano. 
Faktem jest, że dziesiątki polskich 
domów kultury szeroko otwiera 
swoje drzwi zapraszając dzieci i 
młodzież do swoich pracowni arty-
stycznych i sal tanecznych. Organi-
zowane są ogniska, wyjazdy, turnieje 
gier planszowych, spotkania z cieka-
wymi ludźmi. Często angażuje się do 
tego wolontariuszy, streetworkerów. 
Chodzi o to, aby uniknąć sztywnej 
szkolnej atmosfery, która dzieci w 
czasie wakacji zniechęca. Aby trafić 
do dzieci najbardziej potrzebują-
cych tego typu zajęć, podejmuje 
się współpracę z ośrodkami opieki 
społecznej i organizacjami leczenia 
uzależnień. Po to, by uniknąć jakich-
kolwiek wątpliwości, na plakatach, w 
ogłoszeniach prasowych podaje się 
wytłuszczonym drukiem, niekiedy z 
wykrzyknikiem, czytelną informację 
– zajęcia bezpłatne! 

Zachęcam do odwiedzenia stron 
internetowych pozwalających zorien-
tować się, jak szeroką i interesującą 
propozycję przygotowują kulturalni 
entuzjaści w wielu polskich mia-
stach. Jasielski Dom Kultury (www.
jdkjaslo.pl )zaprasza na wakacyjne ar-
tystyczne czwartki dla dzieci hasłem: 
„Przynieście ze sobą uśmiech na 
twarzy, my resztę wyczarujemy”. Lub-
liński DK w pracowni modelarskiej 

uczy budować latawce. Bocheński 
DK (www.mdk.bochnia.pl) zaprasza 
na bezpłatne półkolonie dla dzieci w 
wieku 6-12 lat. Instruktorzy piszą na 
stronie internetowej „Cieszymy się 
bardzo, że takie duże zainteresowa-
nie wzbudzają zarówno półkolonie 
jak i ferie zimowe i jest nam miło, 
kiedy spotykamy na ulicach naszego 
miasta śmiejące się do nas dzieciaki”. 
Łęczycki DK (www.dkleczyca.spinet.
pl) zaprasza na wakacyjne spotka-
nia z kulturami świata – indiańską, 
afrykańską, dalekiego wschodu. 
Warszawski DK „Świt” (www.dks-
wit.com.pl) organizuje warsztaty 
brakedance. Gryfiński DK (www.
gdk.com.pl) organizuje szkolenie na 
Młodzieżowych Liderów Turystyki 
Szkolnej  Goleniowski DK (www.
gdk.goleniow.pl) zaprasza miejskie 
dzieci na cykl zabaw sportowych poza 
miastem i naukę tańca hip-hop.

A jaką ofertę dla naszych dzieci ma 
Nowogardzki Dom Kultury (www.
ndk.pl)? Otóż instytucja kierowana 
przez panią Mirosławę Przybyłek 
nie ma w sierpniu żadnej oferty. Nie 
tylko dla dzieci. Dla nikogo. NDK 
jest w sierpniu zamknięty na cztery 
spusty. Pani dyrektor odpoczywa, 
a z nią muszą odpoczywać wszyscy 
pracownicy. Tak wspaniały sposób 
na funkcjonowanie ma placówka, 
która otrzymała w tym roku dotację 
z budżetu gminy w wysokości 710.000 
zł. Można by się było pocieszyć nieco 
tym, że jakąś ofertę dla młodzieży 
przygotował NDK w lipcu. Ofertą tą 
były warsztaty towarzyszące festiwa-
lowi Lato z Muzami 2008. Niestety, 
koszt uczestnictwa w 9-dniowych 
warsztatach wynosił, bagatela, 250 
zł. Piękna sumka jak na możliwości 
przeciętnej nowogardzkiej rodziny, 
prawda? Jednak nie ma się czemu 
dziwić – pani dyrektor Przybyłek nie 
raz wypowiedziała zdanie, które jako 
motto powinno zawisnąć na elewacji 
frontowej jej domu kultury - „Dzieci 
szanują tylko to, za co płacą”. W myśl 
tej dewizy udział we wszystkich za-
jęciach w NDK jest odpłatny przez 
cały rok. Mimo ogromnej dotacji z 
budżetu gminy, mimo kiermaszów z 
mydłem i powidłem organizowanych 
w holu tego przybytku kultury. Pan 
M.A. Frydryk tak pięknie rozczulał 
się niedawno na łamach DN nad 
tegorocznym Latem z Muzami. Z 
niecierpliwością oczekuję tekstu, 
w którym pan Frydryk ze swadą 
opisze, jakim to wspaniałym darem 
dla nowogardzkiego społeczeństwa 
jest zamknięcie na cały sierpień 
Nowogardzkiego Domu Kultury. Za-
danie niewiele trudniejsze, niż próba 

przekonania nowogardzian o tym, że 
trwające od niedzieli do piątku Lato z 
Muzami 2008 było wielkim sukcesem 
kulturalnym. 

Przyznam, że ucieszył mnie tytuł 
tekstu pana Frydryka - „O festiwalu 
po raz ostatni...”. Może będzie to 
spełnione proroctwo? Mam nadzie-
ję, że w przyszłym roku zniknie z 
Nowogardu kultura przez duże „T” 
- kulTura wytyczana wybuchami 
fajerwerków, zamkniętymi bankie-
tami dla wybrańców, płynącymi ze 
sceny słownymi zakalcami lokalnych 
VIPów, odlewami stóp nikomu nie-
znanych artystów i kilkugodzinnymi 
wizytami wielkich reżyserów. Liczę 
na to, że rezygnacja z tych wszystkich 
zbędnych narośli, którymi obrosła 
kultura organizowana przez panią 
Przybyłek, pozwoli zaoferować no-
wogardzkiej młodzieży bezpłatne, 
porządnie zorganizowane, letnie 
warsztaty artystyczne i inne atrakcje. 
Po to, aby mogły w nich wziąć udział 
dzieci przede wszystkim uzdolnione, 
a nie jedynie zamożne. Nowogardz-
kiej kulturze nie potrzeba zbędnego 
zadęcia, oficjeli w garniturach i 
telewizyjnych kamer. Nowogardz-
kiej kulturze potrzebny jest powrót 
do kontaktów ze zwykłymi ludźmi, 
pasjonatami, społecznikami oraz 
odrzucenie autorytarnego sposobu 
zarządzania i obowiązującej dewi-
zy „Dzieci szanują tylko to, za co 
płacą”.

Chciałbym, aby w przyszłym roku 
NDK funkcjonował tak, jak normalne 
instytucje kultury – również w sierp-
niu. Chciałbym, aby wzorem innych 
domów kultury NDK zorganizował 
akcję „Lato w mieście”, aby przygo-
tował dla nowogardzian ofertę kul-
turalną na oba letnie miesiące. Niech 
lato z muzami będzie rzeczywiście 
latem, a nie niepełnym tygodniem 
bez weekendu.   Chciałbym, aby te 
710.000 zł pochodzące z kieszeni 
podatników było wykorzystywane w 

lepszy sposób. Cóż z tego, że nie tylko 
ja, ale i inni radni, kierowani opinia-
mi swoich wyborców, chcielibyśmy 
nakłonić panią dyrektor Przybyłek 
do zmian w sposobie funkcjonowa-
nia NDK. Jeżeli wciąż przekonana 
jest ona o tym, że wszystko co robi 
jest idealne, jeżeli wszystkich, którzy 
wskazują nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu NDK nazywa kłamcami, 
jeżeli wszelkie dyskusje wokół NDK 
odbiera jedynie jako czynioną przez 
wyimaginowanych wrogów próbę 
pozbawienia jej dyrektorskiej funkcji, 
to trudno oczekiwać, że istnieje jakaś 
szansa zmiany na lepsze. 

Członkowie Rady Miejskiej po-
winni zrozumieć, że jedynie zde-
cydowana postawa każdego z nich 
może doprowadzić do uzdrowienia 
Nowogardzkiego Domu Kultury – do 
uczynienia go instytucją przejrzystą, 
przyjazną i otwartą dla obywateli, za-
rządzaną z poszanowaniem godności 
pracowników oraz uczestników kół 
zainteresowań i w końcu oferującą 
kulturę przez duże „K”. Narzędziem 
do tego są zmiany w statucie NDK, 
operowanie wysokością dotacji bu-
dżetowej i ustanowienie nareszcie 
jakiejkolwiek merytorycznej kontroli 
nad poczynaniami pani dyrektor 
Przybyłek. 

Rafał Szpilkowski
Radny

A społecznego rzecznika festiwalu 
M.A. Frydryka, skoro już zaczął sza-
fować oskarżeniami o kłamstwo w 
stosunku do członka Rady Miejskiej, 
wzywam do opublikowania pełnego 
rozliczenia finansowego Lata z Mu-
zami 2008 zawierającego źródła finan-
sowania, koszty poszczególnych części 
imprezy, a zwłaszcza do okazania 
dokumentów potwierdzających wyso-
kość kwot, które otrzymali Krzysztof 
Zanussi oraz Paweł Okraska.  
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Polemika

Każdy człowiek widzi 
to  co chce zobaczyć

W poprzed-
nim wydaniu 
Dziennika uka-
zał się krótki 
tekst autorstwa 
mieszkańca o 
inicjałach JK. 
Uznałem, że 

warto będzie, a nawet powinienem 
ustosunkować się do treści zawartych 
w tych przemyśleniach. Ubolewam 
jednak, że nie do końca orientuje się 
pan do kogo ma pretensję i o co.
Nie jestem osobą, do której powinien 
się Pan zwracać w temacie organizacji 
mistrzostw TAXI, ponieważ nigdy ich 
nie organizowałem i nie mam z nimi 
za wiele wspólnego. Załączam  więc 
zdjęcie aby nie mylił pan mojej osoby. 
Jeżeli chodzi o zawód nauczyciela pra-
cującego w szkole to mam wrażenie, że 
myli pan pracę nauczyciela z wąską  
specjalizacją.

Każdy człowiek widzi to  co chce zoba-
czyć, również Pan widzi to po swojemu, 
tak jak jest panu wygodnie. Zarówno 
ja, jak i inni nowi radni Rady Miejskiej 
nic nie burzymy, bo burzyć nie ma cze-
go. Nie robimy zamętu tylko chcemy jak 
większość mieszkańców naszej gminy 
normalności. Nowogardzianie zauwa-
żyli, że może być inaczej niż dotychczas, 
lepiej, że znaleźli się ludzie, którzy mają 
inne spojrzenie na otaczającą rzeczywi-
stość, na funkcjonowanie gminy, sytu-
acje ekonomiczną. W przeciwieństwie 
m.in. do burmistrza chcemy, aby gmina 
zarabiała pieniądze a nie tylko wydawa-
ła i dokładała.
Domniemam, że Pana frustracja wynika 
po prostu z braku wiedzy na wiele tema-
tów i mam nadzieję, że mój artykuł po-
zwoli spojrzeć zarówno Panu jak i wielu 
mieszkańcom inaczej niż dotychczas na 
wiele spraw. Do tej pory o wielu rzeczach 
się nie mówiło, wiele spraw nie zosta-
ło poruszonych. Bazując na strzępach 
informacji udawało się manipulować 
opinią publiczną, dlatego podejmując 
krytykę poszczególnych działań zarów-
no burmistrza jak i różnych instytucji 
żerujących na publicznych pieniądzach 
staram się zawsze używać argumentów.
Żeby zobrazować to, co mam na myśli 
zacznę od tematu plaży miejskiej, który 
przewija się od początku kadencji. Niko-
go wcześniej nie interesowało dlaczego 
plaża jest zaniedbana, mieszkańcy mu-
szą płacić za wejście i ile wydajemy na 
jej utrzymanie. Niewiedza powodowała,  
że dzierżawca spokojnie na niej zarabiał 

nie dając nic w zamian. Panowało prze-
świadczenie, że pozbyliśmy się problemu 
utrzymania plaży oddając ją bezprzetar-
gowo w prywatne ręce za symboliczną 
złotówkę. Nikt nie zauważył, że z budże-
tu gminy strumieniem płynęły pienią-
dze na utrzymanie domków i plaży pod 
pretekstem remontów przedsezonowych, 
remontu mola, linii brzegowej itd. W ten 
sposób prywatny dzierżawca otrzymy-
wał kilkadziesiąt tysięcy złotych rocz-
nie dodatkowych pieniędzy z kasy gminy 
plus dochody z biletów no i oczywiście 
coroczne umorzenie podatku. Nie było 
wiadomo jednak jak rozdysponowa-
ne one zostały,  bo nie było protokołów 
pokontrolnych. Tak wiec okazało się, że 
wydając corocznie wielką sumę pienię-
dzy w zamian nie mamy nic. Na dzień 
dzisiejszy mówi się, że radni doprowa-
dzili do sytuacji, w której utrzymanie 
plaży kosztuje gminę ok. 100 tys. złotych. 
Jednak jakby się temu przyjrzeć to moż-
na zauważyć, że jest to kwota jednorazo-
wa, że w kolejnych latach będzie się ona 
zmniejszała, bo niektórych prac nie bę-
dzie trzeba powtarzać, my natomiast bę-
dziemy mieli czystą, zadbaną i darmową 
plażę. Może zamiast tego należałoby się 
zastanowić, dlaczego burmistrz Ziemba 
bez naszej zgody przedłuża dzierżawcy 
umowę na cały sezon na domki za zło-
tówkę, na domki za wynajem których 
można by było zmniejszyć znacznie 
koszty związane z utrzymaniem kąpie-
liska. Dlaczego zamiast zrobić przetarg 
na punkt gastronomiczny wydaje dzier-
żawcy koncesję na alkohol na plaży, na 
której w olbrzymiej wielkości przebywa 
młodzież i dzieci.
Może warto by się zastanowić też nad 
tym, że od kiedy jest darmowe wejście 
na plażę mieszkańcy przestali chodzić 
na dzikie kąpieliska, zwiększyło się bez-
pieczeństwo i co najważniejsze, na no-
wogardzkiej plaży nie było od lat takich 
tłumów jak w tym roku.
Czy zamieszaniem według pana jest 
to, że jako młodzi radni widzimy nie-
zrozumiałe działania z którymi się nie 
zgadzamy, jak chociażby sprawa za-
wiązana z oddaniem za darmo budyn-
ku po byłym przedszkolu dla Fundacji 
Talent Promocja Postęp  ze Szczecina z  
przeznaczeniem na Centrum Rozwoju 
Przedsiębiorczości tylko po to, żeby za 
chwilę nowogardzkie firmy i organizacje 
finansowane przez gminę musiały płacić 
dzierżawę za wynajem lokali na konto 
tej organizacji. Czy normalnością jest, 
że burmistrz oddaje na 10 lat własność 
gminy ( jest to okres który pozwala mu 

podjąć decyzję bez zgody Rady Miejskiej 
) tylko po to, żeby za moment płacić za 
swoją własność.
Kolejnym tematem, który budzi wiele 
obaw jest problem wysypiska śmieci w 
Słajsinie. Problem trudny, niosący za 
sobą dużo większe skutki i zagrożenia 
dla gminy. Owoc poprzedniej koalicji, 
która gościnnie przyjęła śmieci z 28 
gmin naszego województwa. Perspek-
tywy i plany jak zwykle wspaniałe, wi-
zja budowy zakładu i milionów złotych 
wpływających do gminnej kasy. Bajki 
opowiadane przez pomysłodawców, w 
które ciężko uwierzyć zapoznając się z te-
matem, który rzadko poruszany nie kuje 
w oczy, nie wywołuje oburzenia przynaj-
mniej mieszkańców miasta. Jest to jed-
nak problem nas wszystkich, ponieważ 
codziennie przyjeżdżają do naszej gminy 
tony śmieci z całego województwa. Gmi-
na Nowogard zamiast zarabiać na inte-
resie śmieciowym, dopłaca do wysypiska 
najwięcej. Góry śmieci rosną, a pieniędzy 
na budowę zakładu jak nie było tak nie 
ma. Nie otrzymaliśmy pieniędzy ani z 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ani 
z Urzędu Marszałkowskiego. Na pytanie 
gdzie są pieniądze na budowę zakładu z 
ust burmistrza pada zawsze ta sama od-
powiedź: Są pieniądze.
Związek Celowy RXXI pieniędzy nie 
ma, ale kolejne tereny pod składowanie 
śmieci od gminy dostał, więc spokojnie 
może zwozić je dalej. Problem jest, ale 
tym niech się martwią następni, że za 
jakiś czas trzeba będzie te same śmieci 
za kilkukrotnie wyższą cenę wywozić do 
innych zakładów utylizacji śmieci a finał 
będzie taki, że to gmina Nowogard za 
wszystko zapłaci.
Do działalności Nowogardzkiego Domu 
Kultury i Festiwalu przez duże T nie chcę 
wracać, jednak jak czytam „kwiecistą” 
treść społecznego rzecznika festiwalu, 
w którym jak na lekarstwo rzeczowych 
argumentów myślę sobie, że skoro nie 
zgadzają się fakty związane z kosztami 
imprezy to nie widzę przeszkód, aby   p. 
dyrektor NDK podała do publicznej 
wiadomości jaki był ostateczny koszt fe-
stiwalu, przedstawiała w prasie szczegó-
łowy kosztorys imprez, które organizuje 
za publiczne pieniądze, żeby mieszkań-
cy mogli zobaczyć i ocenić zasadność 
wydawania tak dużych sum. Propono-
wałbym również p. Frydrykowi, który 
jest gorącym zwolennikiem tej imprezy  
( i trudno się dziwić ), że jeżeli nie ma 
zamiaru słuchać opinii mieszkańców to 
może sam sfinansuje kolejny festiwal, a 
wtedy na pewno nikt nie będzie się cze-
piał. Dopóki natomiast będzie to robione 
z publicznych pieniędzy, musi liczyć się z 
tym, że tacy ludzie jak ja nie zgodzą się 
żeby bankiety i fajerwerki były ważniej-
sze od dzieci. Na przyjemności pieniądze 
jak widać są zawsze, na warsztaty dla 
uczestników już nie.

Nie jest dla minie normalnością również 
to, że burmistrz Ziemba umarza na wiel-
ką skalę podatki nie zawsze podmiotom,  
które na to zasługują. Jest to bolączka 
nie tylko moja jako radnego, że prawo 
pozwala burmistrzowi na podejmowa-
nie decyzji bez wiedzy, woli i zgody Rady 
Miejskiej. Zbyt wielu ludzi w naszej gmi-
nie przyzwyczaiło się do tego, że tak już 
musi być, że nic nie da się zrobić. Niektó-
rych, tak  jak mieszkańca o inicjałach  J.K. 
bulwersuje postawa ludzi, którzy walczą 
z działaniami niedobrymi dla gminy, 
potrafią głośno mówić o niewygodnych 
sprawach takich jak kolejny owoc dzia-
łań burmistrza i poprzedniej koalicji, 
która w 2002 roku podjęła uchwałę o bu-
dowie padliniarni w Glicku. Nijak się to 
ma do zapisów programu wyborczego i 
koalicyjnego, który mówi o ekologiczno-
turystycznej gminie Nowogard.
Jak moglibyśmy zgodzić się na budowę 
tak niebezpiecznej inwestycji na podsta-
wie  kilku zdań zainteresowanych osób, 
bez dokumentacji, kosztorysów, opinii 
ekologów i ekspertów.  Na podstawie 
słów przedstawiciela firmy, który mówi, 
że kapitał spółki, która chce wybudować 
zakład za 400 milionów złotych wynosi 
200 tysięcy złotych. W tym przypadku 
nie ma co pytać nawet o gwarancje ban-
kowe i możliwości kredytowe, bo wszyst-
ko jest wizją, popartą jedynie ulotką 
reklamową.  Myślę, że naszym sukcesem 
jest to, że jako młodzi radni kierujący się 
dobrem gminy, nie chcemy dopuścić do 
wielce szkodliwych inwestycji. Decyzji, 
które na pokolenia mogą zaważyć na 
rozwoju naszej gminy.
W niecałe 2 lata nie da się naprawić tego 
co było zaniedbywane przez 12, tym bar-
dziej, że nawet projekty które udało nam 
się zawrzeć w budżecie gminy nie mogą 
doczekać się realizacji. Jest to rola admi-
nistracji, która przygotowuje i wdraża 
procedury. Dlatego czekamy m.in. na 
place zabaw, boiska, kort tenisowy, bu-
dynek socjalny...Kolejny raz patrzymy w 
stronę Goleniowa i nie możemy zrozu-
mieć,  dlaczego tam potrafią budować 
most dzień i noc, dlaczego w mgnieniu 
oka powstają nowe drogi i wiadukty. Se-
zon wakacyjny w pełni, okres w którym 
we wszystkich gminach trwają prace in-
westycyjne – w Nowogardzie okres urlo-
powy. 
Wbrew pozorom jednak to właśnie my, 
młodzi radni wykazujemy wolę i chęć 
współpracy z burmistrzem, która jest 
ciężka, ponieważ nie jest on zaintereso-
wany słuchaniem. Przyzwyczajony do 
bezgranicznej lojalności i posłuszeństwa 
nie potrafi  otworzyć się na argumenty, 
wypracowywać kompromisowego stano-
wiska, które pozwalałoby wdrażać naj-
lepsze dla gminy rozwiązania.

Radny 
Tomasz Szafran
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Odpowiedź na pytanie z poprzedniego numeru: Zawody Cartingowe

W obiektywie  Jana Korneluka - Nowogardzki sport „Wczoraj”

WITAMY WŚRÓD NAS...

 Witamy wśród nas...

Córka Anety Borzeszkowskiej 
ur. 6.08.08 z Nowogardu

Córka Natalii i Jacka Uss 
ur. 7.08.08 ze Szczecina

Córka Bożeny Zawiślak 
ur. 8.08.08 z Dębic

Syn Doroty Zamiatowskiej 
ur. 8.08.08 z Żelmowa

Córka Lidii Poręba 
ur. 11.08.08 z Dębic

Córka Anny Wojciechowskiej 
ur. 9.08.08 z Dobrej

Syn Lidii i Ireneusza 
ur. 9.08.08 z Wołkowa

Syn Moniki Wdowiak 
ur. 9.08.08 z Radowa Małego

Córka Alicji Lisowskiej 
ur. 12.08.08 z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie 

urodziło się 
1 dziecko

Zdjęcia oraz 
dane personalne 

nie zostały 
opublikowane 

ze względu na brak 
zgodyrodziców
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REKLAMA

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Biznes Park Gryfice 
zatrudni : KSIĘGOWĄ.

Miejsce wykonywania pracy 
ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice.  

Oferujemy pracę w nowoczesnej 
firmie, zapewniamy miła atmosferę 
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

 Zainteresowane osoby prosimy o 
składanie podania i CV na adres 
podany wyżej;

 dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem 

telefonu 091 384 70 28. 

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Usługi ogólnobudowlane: 
 - docieplanie budynków, 
 - malowanie zewnętrzne, wewnętrzne
 - glazura, terakota,
 - hydraulika, 
 - regipsy, 
 - podłogi. 
Kom. 0600626268
e-mail: tanie-remontowanie@wp.pl

Hurtownia Ogrodnicza 
„GWARANT” 

ul. Wojska Polskiego 54 

Oferuje szeroki asortyment jesien-
nych CEBUL KWIATOWYCH 
Ceny już od 0,20 gr za sztukę

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 
OGŁASZA PRZETARG 

NIEOGRANICZONY 
na wykonanie prac remontowych budynku 

przy ul. Gen. Bema 34 w Nowogardzie w zakresie:
- ocieplenie i elewacja tylnej ściany budynku 

o wymiarach 10 m x 30 m

Szczegółowych informacji udzieli Janusz Jaworski 
tel. 0697 878 136. Oferty kosztorysowe prosimy przesyłać 

na adres: 72-200 Nowogard 3 skr. poczt. 8 
do dnia 2 września 2008 r.

Informujemy, że   

26 sierpnia 2008 r.
wtorek w godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

REKLAMA

Wokół NDK

Mąkowska zwolniona i co dalej?
Uważni Czytelnicy zapewne pamiętają kilka artykułów publikowanych w 
naszej gazecie w związku z nieporozumieniami na linii – Dyrektor NDK 
a tancerze Teatru Tańca GEST i ich rodzice. Ofiarą konfliktu okazała się 
prowadząca zespół instruktor Regina Mąkowska, która została zwolniona 
z pracy. Jak się okazuje sprawa musi mieć ciąg dalszy. Rodzice i tancerze 
postanowili walczyć o zespół i instruktora. Na początek wystosowali list do 
władz miasta. Oto jego treść. (pismo adresowane jest do Burmistrza No-
wogardu, a do wiadomości otrzymują również zastępca burmistrza Artur 
Danilewski i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania).

LMM
Oto pełna treść pisma:
„W związku z zaistniałą sytuacją, 
jaka miała miejsce w Nowogardzkim 
Domu Kultury, pod koniec czerwca 
2008 r. prosimy o wyjaśnienie:
- okoliczności rozwiązania grupy Te-
atru Tańca ”GEST”
- okoliczności zwolnienia instruktora 
tej grupy
Jednocześnie informujemy Pana, że 
rozwiązanie grupy nastąpiło bezpo-
średnio po zdobyciu „Laureata” w 
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Tanecznych w Wałczu. Wyjazd ten 
poprzedzony był wieloma trudnoś-
ciami ze strony dyrektora placówki. 
Chcielibyśmy, aby TT „GEST” na-
dal istniał pod kierownictwem cho-
reografa i instruktora pani Reginy 
Mąkowskiej, która posiada duże 
doświadczenie zawodowe (30 lat), 
wszelkie kwalifikacje w dziedzinie 
tańca o czym mówi angaż: „Główny 
Instruktor Artystyczny, choreograf 
zespołów tanecznych w Nowogardz-

kim Domu Kultury”
Wielu wychowanków p. Reginy Mą-
kowskiej zostało instruktorami i te-
rapeutami, w kraju i za granicą a w 
2006 r została uhonorowana przez 
miasto Nowogard zaszczytnym „Lau-
rem Cisowym”.
W naszym przekonaniu p. Mąkowska 
ma bardzo dobry kontakt z młodzie-
żą, rozbudza ich potrzeby emocjo-
nalne jak i intelektualne, motywuje 
grupę do kreatywności i samodziel-
ności.
Prosimy o dokładne przyjrzenie się 
sprawie i rozpatrzenie możliwości 
przywrócenia pani Reginy Mąkow-
skiej do pracy bądź też znalezienie 
możliwości utrzymania grupy poza 
Domem Kultury tak, aby nasze dzieci 
mogły nadal rozwijać swój warsztat 
artystyczny i reprezentować Nowo-
gard poza gminą.”
Z poważaniem

Rodzice i młodzież
TT „GEST”

Czytelnicy reagują
Telefon od Czytelnika: Zwracajmy uwagę na uschnięte konary wysokich drzew. 
Odpowiedzialne służby powinny je na bieżąco usuwać. Stanowią one poważne 
zagrożenie dla ludzi.

Podzielamy spostrzeżenia Czytelnika. Do tej pory nasz kraj wolny był od na-
wałnic i wichur, nie znał pojęcia trąby powietrznej. Jednakże globalne zmiany 
klimatyczne dosięgły i Polski.
Drzewa stały się poważnym zagrożeniem. Akurat w Nowogardzie mamy tego 
najtragiczniejszy przykład – spadający konar śmiertelnie ugodził wędkarza!
Leśnicy zwracają uwagę na problem, który do świadomości rodaków w ogóle 
nie dotarł – sielskie widoki topól powinny zniknąć z krajobrazu. Rosną bowiem 
szybko i wysoko, a jednocześnie są chorowite i słabe – to one stanowią najwięk-
sze zagrożenie, bo padając niszczą pojazdy i budynki. Również budujący nowe 
domy powinni zadbać o odpowiednie drzewa w przydomowych ogrodach i nie 
sadzić gatunków wysokich. Po kilku latach stanowią one bowiem zagrożenie dla 
mieszkańców i budynków posesji
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:
- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:
- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

 Koparka
Tel./fax 091 39 22 359

Kom. 0691 281 950

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2008 

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

                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-

gardzie. Tel. 091 81 81 802.
• Kupię dom (ok. 120 m kw). Tel. 

603 688 266.
• Sprzedam działkę 3000 m kw, na wsi, 

media obok działki 16 zł/ m kw. Tel. 
721 401 957.

• Nowogard, nieruchomość niezabudo-
wana, przy ul. Poniatowskiego, o pow. 
26 831 m kw, działka nr 179, 6 obręb 
Nowogardu, w planie zagospodarowa-
nia terenu zabudowa mieszkaniowa 
niska, jednorodzinna i bliźniacza, cena 
30 PLN m2, do negocjacji, mail nas13@
wp.pl, tel. 0660 424 989.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
bezczynszowe w Dobrej, 2 pokoje 50 m 
kw do remontu, cena 20 000 do uzgod-
nienia. Kontakt 091 39 14 689.

• Wydzierżawię miejsce postojowe 11,5 
m x 3,60 m na terenie dozorowanym. 
693 344 802.

• Posiadam do wynajęcia pokoje 2 osobo-
we z używalnością kuchni i łazienki. Tel. 
602 474 266.

• Sprzedam ziemię 5,5 ha w Olchowie 
(kierunek Wyszomierz – ok. 500 m). 
Tel. 695 04 12 35.

• Sprzedam dom jednorodzinny, pod-
piwniczony, dwupoziomowy, jedno-
piętrowy, na działce wiata na dwa 
samochody, pomieszczenia gospo-
darcze, wysoki standard i funkcjonal-
ność, Nowogard, ul. Żeromskiego, tel. 
609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe lub 
zamienię na mniejsze. Tel. 601 441 763.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w 
Kołobrzegu 40 zł/osoba lub mieszka-
nie 3 pokojowe (150 zł/doba) i 4 poko-
jowe (200 zł/doba) tel. 0692 683 475. 

•  Sprzedam kawalerkę bezczynszową , 
stan idealny. Cena 85 tys. zł , w części 
umeblowana lub zamienię na miesz-
kanie 3-pokojowe z dopłatą. Może być 
do remontu. Tel. 604 154 316. 

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie, os. Gryfitów pow. 
69,7 m kw, 3 pokoje, kuchnia, osobno 
łazienka i wc. Cena 220 000,00 zł. Tel. 
509 702 817. 

•  Do wynajęcia kawalerka tel. 503 12 65 
05. 

•  Zamienię mieszkania własnościowe 3-
pokojowe i 2-pokojowe w centrum na 
domek wolnostojący w Nowogardzie. 
Tel. 601 724 492. 

•  Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia 
os. Gryfitów tel. 506 086 825. 

•  Zamienię mieszkanie 2-pokojowe z 
garażem, bezczynszowe, na większe w 
okolicach ul. Poniatowskiego, Żerom-
skiego, 15 Lutego, tel. 662 608 833.

• Sprzedam parter domu dwurodzinnego 
80 m kw w Goleniowie oraz mieszkanie 
45 m kw, dwupokojowe; sprzedaż razem 
lub osobno. Tel. 605 088 912.

• Sprzedam działkę ok. 550 mkw pod za-
budowę jednorodzinną lub działalność 
gospodarczą vis a vis ZUK w Nowogar-
dzie, tel: 0603 118 286.

 
MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel, 6 biegów, bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, przebieg 
105000km, bezwypadkowy, książka ser-
wisowa, zadbany. Nowe tarcze i klocki 
hamulcowe przód i tył, kompletny roz-
rząd, olej, filtry, przegląd klimatyzacji, 
nowe opony letnie 16``. Cena 47 500 zł 
do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, 
składak 1997. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 r., stan 
dobry. Tel. 607 54 55 42.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 p, 
ul. Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• OKAZJA! Sprzedam samochód oso-
bowy VW New Beetle, rok prod. 1998, 
poj. 2l, przebieg 46 tys. km, stan bar-
dzo dobry, bezwypadkowy, drugi na-
bywca. Tel. 606 945 398.

•  Sprzedam samochód VW Polo, 1994 r., 
stan dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 
091 39 21 988, 503 84 84 35. 

•  Sprzedam Renault Laguna Kombi 1,8 i 
+ gaz, 1995, 7000 zł do uzgodnienia. Tel. 
506 150 425. 

• Sprzedam Nissan Micra, 1991 r., poj. 
1,2, benzyna, OC i przegląd do końca 
roku, cna 1300 zł. Tel. 607 713 414.

•  Sprzedam Fort Escort, 1991 r. 
Cena 1200zł. Tel. 607 289 902 lub 
607 289 903. 

•  Sprzedam Skoda Octavia Elegant 1,9 
TDi, 2001 r., 110 KM, 207 tys. km, kli-
matronik. Tel. 603 852 270. 

•  Sprzedam Golf II rok 1990, poj. 1600D, 
rejestracja w Niemczech, jest w kraju. 
Tel. 788 452 943. 

•  Sprzedam traktorek-kosiarka do tra-
wy „Poulan” silnik 17,5 KM, rok prod. 
2006, szer. koszenia 1 m, biegi 6+1. tel. 
788 452 943. 

• Sprzedam Opel Corsa B, 1,4, 16 V, rok 
prod. 1997, instalacja gazowa, autoa-
larm, centralny zamek, abs, elektryczne 
szyby, alufelgi, poduszka powietrzna, 
komplet kół z oponami zimowy-
mi, cena 6500 (do uzgodnienia). Tel. 
506 382 151.

ROLNICTWO  .
•  Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, Red-

ło. Tel. 603 353 789. 
• Sprzedam pług czteroskibowy, za-

wieszany w dobrym stanie oraz siew-
nik Nordsen 2,5 m, stan dobry. Tel. 
660 010 540.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Wykonam roboty mini koparką: wykop 
pod fundamenty, kable, itp. Tanio, fa-
chowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w zakre-
sie: hydrauliki, zakładanie wodomierzy, 
wideofilmowanie, usługi glebogryzarką 
i zakładanie trawników, wykaszanie łąk. 
Tel. 600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, montaż pa-
neli podłogowych, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, tynkowanie, montaż 
okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. 
Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Sewe-
ryn Durlej. Tel. 607 921 703. Wszel-
kiego rodzaju remonty, malowanie de-
koracyjne pokoi. Solidnie, dokładnie 
tanio!

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 

600 382 214.
• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
511 171 846, 518 097 091.

• Usługi remontowo-budowlane, regipsy, 
glazura, adaptacja strychów, itd. Tel. 
784 053 493.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Kompleksowe usługi budowlano- re-

montowe. Szybko, tanio, solidnie. 
697 612 803, 784 188 147, 609 605 621.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi budowlane, remonty mieszkań, 

szpachlowanie, kładzenie płytek, re-
gipsy, panele, ocieplanie poddaszy. Tel. 
693 021 097, 696 945 713.

•  Usługi dekarsko-blacharskie, więźby, 
solidnie i fachowo. Tel. 508 170 846, 
508 170 869. 

•  Usługi remontowo-wykończeniowe. 
Tel. 0661 495 492. 

•  Tynki maszynowe, cementowo wapien-
ne, gipsowe. Tel. 0512 765 501. 

•  Remonty 695 770 724. 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płacowe. 
Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę staw-
ka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 0 601 
73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 
601 73 38 92

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
MYJNIĘ TEL. 0692 683 475.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, 
kelnera. Tel. 503 045 960.   

• Zatrudnię kierowcę prawo jazdy kat. B.E  
C.E.Tel. 609 099 626, 609 099 627. 

•  Zatrudnię krawcową do szycia plandek. 
Tel. 091 39 20 303, 601 373 129. 

•  Zatrudnię kierowcę kat. B, mile widzia-
ne C. Tel. 606 877 959. 

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
„ELA” tel. 091 39 21 373, po 20.00 091 
39 20 420. 

•  Zatrudnię barmana, kelnera, kelnerkę  w 
dyskotece „U Oskara” tel. 602 474 266.  

•  Zatrudnię do klejenia plandek. Tel. 091 
39 20 303, 601 373 129.

• Kierowca kat. B poszukuje pracy. Tel. 
669 018 405.

• Emeryt podejmie pracę jako kierowca 
kat. A,B,C,D,E na miejscu, uprawnienia 
na przewóz osób, karta kierowcy. Tel. 
667 828 224. 

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające się 

na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.
• Poszukuję miejsca przy głównych dro-

gach w celu umieszczenia tablic rekla-
mowych z własną konstrukcją. Tel. 0693 
682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium profilo-
wane 85x35x40 cm z pokrywą oświetle-
niową, szafkę pod akwarium w kolorze 
czarnym 81x33x64 cm plus drobne wy-
posażenie: filtr, grzałkę, korzenie ozdob-
ne. Cena 500 zł. Telefon – 600 981 297.

•  Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Sprzedam świnkę morską – rozetkę. 
Cena 60 zł. Nowogard ul. Zielona 3. Tel. 
091 39 20 714.

•  Oddam czternaście 35-letnich to-
poli w zamian za ich wycięcie. Tel. 
603 529 865. 
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 32

Rozwiązania krzyżówki nr 31 nadesłali:  Bogumiła Urtnowska z Kulic, Maria Gortat 
z Czermnicy, Elżbieta Lewandowska ze Strzelewa, Teresa Młynarska ze Słajsina, Józef Dobrowolski z 
Dąbrowy, Agnieszka Pluta z Błotna oraz z Nowogardu: Danuta Majeranowska, Bogumiła Czupryńska, 
Grażyna Jurczyk, Halina Stefańska, Władysława Kubisz, Ryszard Gutowski, Halina Kawczyńska, Szczepan 
Falaciński, Teresa Powalska, Teresa Januszonek, 

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Halina Kawczyńska z Nowogardu,
- Danuta Majeranowska z Nowogardu,
- Agnieszka Pluta z Błotna.

Gratulujemy!

Nieudacznik
Niejednemu zamiast dać mandat
Wyborczy,
Bo kandydat z niego marny,
Za brak jakiejkolwiek kultury
Należałoby dać mandat karny!

Łaska
Dosyć ekstazy!
Ciszej oklaski!
Zacznijmy sprawę od początku,
Przyznajmy, że żyjemy z łaski,
Nie tyle boskiej, co współziomków!
Kiedy w słoneczne i niedzielne
Popołudnie, chcesz rozrywki użyć,
Jego Wysokość wszechobecna nuda
Ewentualnie cię obsłuży…
Z łaski spełniamy obowiązki,
Czyny się w blasku łaski rodzą,
Z łaski cię wezmą na Powązki,
Z łaski jak da się i urodzą…
I tak łaskawość nutą swojską,
Łaskawie krąży ponad Polską.
Bo, żeby sprawę jakąś zacząć,
Musisz się najpierw zaprzyjaźnić…
Bezosobowo, ani rusz!
No, cóż…
Oj, sporo wyszło tego wątku,
Zacznijmy zatem od początku:
Weźcie szaty z lumpeksu i kapelusz,
W rękę kij, może być i laska,
Pójdźcie do pięknych biur ZUS 
– owskich,
Punktów usługi i urzędów,
Prosząc
- załatwicie, jeśli łaska…

Jak wiatr zawieje

Regulatory kursu jego zasad:
Szkwał, zefir, huragan, sztorm, pasat…

Pegaz w domu kultury

Pod zad pegaza podstawia swą głowę,
Czekając ufnie na bobki laurowe.
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02
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OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Inż. Budownictwa, psycholog, wy-
chowawca, strażnik więzienny

2. Robotnik budowlany
3. Sprzedawca
4. Sprzedawca – optometrysta 
5. Konserwator terenów zieleni z pra-

wem jazdy kat. B
6.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
7.  Fryzjer
8. Księgowa
9.  Nauczyciel informatyki
10.    Doradca klienta
11.  Pielegniarka
12.    Hydraulik
13.  Dekarz
14. szwaczka

 OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   , (Goleniów )  ( 

Karnica ) ( Modlimowo)
2. Informatyk ( Łozienica )
3.   Murarz, tynkarz ( Szczecin )
4. Nauczyciel: fizyki, Angielskiego, 

Przyrody, Techniki, Plastyki, Infor-
matyki, Matematyki, Chemii, W-F, 
WOS, Jęz. Polskieg, wychowawca 
świetlicy ( OSINA )

5. Traktorzysta (Bienice)
                                             

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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe 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 zawodowe-
go, pracodawcy nie mogą formuło-
wać 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 związ-
kową.”

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 pra-
cy, a osoba podejmująca pracę jest 
obowiązana złożyć takie oświad-
czenie.” 

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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Klasa okręgowa

Pomorzanin wraca do gry
Już w najbliższą sobotę ruszą roz-
grywki piłkarskiej klasy okręgowej, 
w której występuje nowogardzki 
Pomorzanin. Nasz zespół ligowe 
zmagania rozpocznie od wyjazdo-
wego meczu w Mewą Resko, która 
w zeszłym sezonie była typowym 
ligowym średniakiem. Rozgrywki 
zakończyła na dziewiątym miejscu. 
Kibice mają nadzieję, że najbliższy 
mecz będzie początkiem powrotu 
Pomorzanina do V ligi, a swój op-
tymizm uzasadniają niezłą grą pod-
opiecznych trenera Zbigniewa Gu-
miennego w spotkaniach sparingo-
wych. Wszystko jednak zweryfikuje 

liga. Pierwsza weryfikacja w najbliż-
szą sobotę o godzinie 15.00.
Pozostałe mecze pierwszej kolejki:
sobota: 13:30  Ehrle Polska Dobra 
Szczecińska - Vielgovia Szczecin-
Wielgowo, 17:00  Dąbrovia Stara 
Dąbrowa - Pogoń II Szczecin, 17:00  
Korona Stuchowo - Flota II Świno-
ujście,17:00  Masovia Maszewo - Ra-
dowia Radowo Małe, 18:00  KP Che-
mik II Police - Promień Mosty. 
Niedziela: 17:00  Fagus Kołbacz - 
Światowid Łobez, 17:00  Ina Ińsko 
- Wicher Brojce.

Andrzej Garguliński

Rozmowa przed sezonem

Soska: Stać nas na awans
Rozmowa z piłkarzem Pomorzanina Nowogard Michałem Soską.

Motocross

Puchar Bałtyku 
na „Smoczaku”

Zawodnicy ośmiu klas, w tym dwóch ścigających się na quadach, rywalizo-
wać będą w najbliższą niedzielę na torze motocrossowym na „Smoczaku”.

Klub Motorowy „Cisy” w tym roku 
zadbał o kibicó motocrossu i poza 
tradycyjnymi zawodami w ramach 
mistrzostw Polski zorganizował ko-
lejne ściganie. Już w niedziele odbę-
dzie się w naszym mierścic II elimi-
nacja Pucharu Bałtyku. 
Na starcie staną zawodnicy ośmiu 
klas: klasa 80 młodzik - wiek od 10 
do 15 lat, motocykle o pój. 85cc 2T 
i do 150 cc 4T, klasa junior amator- 
wiek od 14 do 19 lat, motocykle o 
pój. Do 144 cc 2T i do 250 cc4T, kla-
sa otwarta amator - wiek od 19 do 
30 lat, bez podziału na pojemności, 
klasa otwarta amator II - wiek od 30 
do 40 lat, bez podziału na pojemno-
ści, weteran - powyżej 40 lat, bez po-
działu na pojemności, klasa otwarta 
licencja - licencja A i B, bez podzia-
łu na pojemności, quad open - wiek 
od 15 lat, quad junior- wiek do 15 
(w zależności 
od ilości za-
wodników). 
Co najbar-
dziej cieszy 
z o b a c z y m y 
na trasie no-
wogardzkich 
zawodników, 
więc zawody 
zyskają do-
datkowy sma-
czek.

Program zawodów:
9.00 Treningi
Trening dowolny - 15 min. dla 
wszystkich klas 
Trening czasowy - 10 min. Dla 
wszystkich klas
12.20 Start godz. 12.20
Kolejność pierwszego biegu:
Klasa 80 młodzik -10 min + 2 okr.
Klasa junior amator + weteran -12 
min + 2 okr.
Klasa otwarta amator I -15 min + 2 
okr.
Klasa otwarta amator II -15 min -ł- 2 
okr.
Klasa otwarta licencja -15 min + 2 okr.
Klasa Quad junior -10 min + 2 okr
Klasa Quad Open -12 min -f- 2 okr
Drugi bieg odbędzie się w tej samej 
kolejności i tych samych czasach

Andrzej Garguliński

„Dziennik Nowogardzki”: Jak 
oceniasz pierwszy okres przygoto-
wawczy pod kierunkiem trenera 
Zbigniewa Gumiennego?
Michał Soska: Bardzo fajnie. Byli-
śmy na obozie przygotowawczym 
w Czarnocinie gdzie trenowaliśmy 
i rozgrywaliśmy mecze sparingowe. 
Wiele osób może uznać, że ostatni 
sparing z bardzo młodymi zawod-
nikami SALOS-u zakończony bez-
bramkowym remisem był nieudany. 
Warto zaznaczyć, że przed tym me-
czem mieliśmy trening szybkościo-
wy, biegaliśmy po lesie i dlatego wy-
nik był taki jaki był. Mimo to trener 
był zadowolony z naszej gry.

Można tak powiedzieć, że swego 
czasu byłeś twarzą buntu juniorów 
zakończonym powstaniem nowe-
go nowogardzkiego klubu piłkar-
skiego czyli Olimpii. Z twoich ust 
padały mocne deklaracje, a mimo 
to aktualnie reprezentujesz  barwy 
Pomorzanina. Jak to się stało.
Tak dokładnie to sam nie wiem, ale 
myślę, że po prostu byłem głodny 
gry. Tam był Bosman, który szybko 

się rozpadł, po-
wstała Olimpia. 
Na początku były 
lekkie treningi, ale 
nie było meczów. 
Zaczęły się dopiero 
później. Chciałem 
spróbować czegoś 
innego. Wszyscy 
wokół mówili, że 
w  Pomorzaninie 
pojawił się bar-
dzo dobry trener 
i się nie pomylili. 
Robi bardzo dobre 
treningi, dobrze 
ustawia drużynę i 

myślę, że jakoś swoje umiejętności 
podniosłem. 

Jak oceniasz całe to zamieszanie 
wokół Pomorzanina. Jak oceniają 
to zawodnicy.
Zawodnicy zbytnio się tym nie 
przejmują, po prostu chcą pokazać, 
że Pomorzanin stać na awans już w 
tym sezonie i zwyczajnie chcą poka-
zać dobrą piłkę.

A stać na awans?
Moim zdaniem stać. Po tych przygo-
towaniach może nam się udać. Jest 
dużo młodych zawodników i oni 
będą grali.

Wcześniej pojawiały się zarzuty, 
zwłaszcza młodszych zawodników, 
że grają nie ci co ciężko pracują na 
treningu, a nie sami starsi piłka-
rze.
Tak trener Gumienny i patrząc cho-
ciażby na skład ostatniego sparing 
widać, że tak będzie.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Andrzej Garguliński

Olimpia Nowogard

Z Dębem u siebie, 
z Orłem na wyjeździe
W najbliższą sobotę Olimpia Nowogard zagra swój drugi sparing. Na boisku 
w Wierzbięcinie podejmować będzie Dęba Dębica. Z grającą w A-klasie dru-
żyną nowogardzki zespół wygrał w zeszłym tygodniu 2:0. Jak zakończy się to 
spotkanie będzie można przekonać się o godzinie 18.00.
Natomiast już dziś Olimpia zagra z Orłem Łożnica, więc jeśli ktoś chciałby 
zobaczyć jak prezentują się podopieczni Pawła Kaczmarka musiałby wybrać 
się do łożnicy. Początek meczu również o godzinie 18.00.

Andrzej Garguliński

Michał Soska (z lewej) jest pełen optymizmu 
przed sezonem
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• transport, rozładunek
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• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża
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REKLAMAREKLAMA

Dnia 21.08.2008 godz. 17.00

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Jak spojrzeć kombatantom w oczy...

Informujemy, że   

26 sirpnia 2008 r.
wtorek godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

BIAŁY PUNKT GSM
Targowisko Miejskie 

w Nowogardzie

SKUP – SPRZEDAŻ 
TELEFONÓW NOWYCH 

I UŻYWANYCH
serwis • naprawa • simlock  
• polskie menu • akcesoria  

• baterie • smycze • pokrowce  
• etui • obudowy  

• karty startowe • zasilające  
• karty pamięci

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

Święto Wojska Polskiego

REKLAMA

czytaj na s. 3
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Kronika policyjna Sonda uliczna
W dzisiejszej sondzie ulicznej zapytałem prze-
chodniów czy uważają, że jako społeczeństwo 
dbamy właściwie o dobro wspólne.

Pani Grażyna Majdzińska
Obawiam się, że nie wszyscy 
dbają o dobro wspólne. Wie-
lu myśli raczej o sobie. Ogar-
nia nas znieczulica. Ludziom 
często brak motywacji  nie ma 

wykreowanych jednostek, które mogłyby popro-
wadzić ludzi do wspólnego działania.

Pan Jarosław Chrzanowski
Myślę, że tak. Przykładem może 
być choćby zaangażowanie w 
odbudowę naszego kościoła, 
który jest przecież wspólnym 
dobrem nas wszystkich.

Pan Stefan Borowiecki
Częściowo dba się o dobro 
wspólne. Jednakże niektóre 
sprawy pozostawiają jeszcze 
wiele do życzenia. Najwięk-
szym problemem jest stan dróg. 

To po czym musimy jeździć to właściwie dziura 
na dziurze. Poza tym wiele mankamentów daje 
się zauważyć w przestrzeni miejskiej, jak dziura-
we chodniki, niezadbane trawniki bądź zniszczo-
ne ogrodzenia. Elementem dobra wspólnego są 
także parkingi, których nadal jest zbyt mało.

Pani Magdalena Krzak 
z synem Przemkiem
Sądzę, że tak gdyż staramy 
się mieć na uwadze dobro 
nas wszystkich poprzez 
odpowiednią kulturą by-
cia, dbanie o środowisko, itd.

Pani Katarzyna Kwiatkowska
Niestety w naszym społe-
czeństwie nie dba się o dobro 
wspólne. Odpowiedzialne za 
ten stan rzeczy są urzędy, któ-
re nie wywiązują się zbytnio z 

zadania, jakim jest dbanie o to co wspólne. Prob-
lem ten odczuwany jest w dość dużym stopniu 
na wsi, gdzie np. złożywszy wnioski o budowę 
placów zabaw lub boisk, na ich realizację czeka 
się 2, 3 lata. Zaniedbanie dobra wspólnego wi-
dać również na osiedlach, gdzie mało jest miejsc 
specjalnie przygotowanych do zabawy dla dzieci. 
W ramach dbania o dobro wspólne powinno się 
również organizować więcej kolonii i wyjazdów 
dla biedniejszych dzieci, które niczym nie różnią 
się od dzieci zamożniejszych rodziców i również 
są przyszłością naszego społeczeństwa.

Pan Wacław Pisowacki
Uważam, że w naszym spo-
łeczeństwie dba się o dobro 
wspólne. Poprzez utrzymy-
wanie porządku, odwagę oby-
watelską, która polega np. na 
tym, że powiadamia się policję różnych rozró-
bach itd. 

ps

Poniedziałek 
Policja ujęła pijanego rowe-

rzystę Edwarda S., który miał 2,4 
promila alkoholu we krwi.

Wieczorem na policję zadzwo-
nił pewien mężczyzna, który 
oznajmił, że nosi się z zamiarem 
popełnienia samobójstwa. Nie 
podał on miejsca, z którego 
dzwonił. W celu zlokalizowania 
mężczyzny policja użyła syste-
mu naprowadzającego 112, w 
wyniku czego mężczyzna został 
zlokalizowany a następnie odna-
leziony w okolicach Długołęki. 
Do akcji włączyła się także grupa 
negocjatorów Komendy Woje-
wódzkiej Policji ze Szczecina. 
Po pomyślnym przeprowadzeniu 
akcji mężczyzna został przewie-
ziony do szpitala psychiatryczne-
go w Gryficach. Z późniejszych 
ustaleń wynika, że dopuścił się 

on już kilkakrotnie takiego czy-
nu w przeszłości, co za każdym 
razem kończyło się interwencją 
policji i grupy negocjatorów.

Środa
Tego dnia policja z Osiny ujęła 

pijanego rowerzystę. Zatrzymany 
miał 3,40 promila alkoholu we 
krwi.

Zgłoszono kradzież z wła-
maniem do mieszkania przy ul. 
Dąbrowszczaków. Skradziono 
telefon komórkowy Samsung, 
biżuterię złotą i srebrną oraz 130 
PLN.

W trakcie kontroli drogowej 
policja ujęła kierowcę Volkswage-
na Passata Norberta S., który miał 
0,45 promila alkoholu we krwi 
(stan po użyciu alkoholu). Ponad-
to kierujący nie posiadał prawa 
jazdy. Wykroczenie przekazane 
zostało do sądu grodzkiego. 

Czwartek
Przy ul. Bohaterów Warszawy 

dokonano włamania do piwnicy 
i kradzieży roweru górskiego 
marki Cross o wartości 1000 
PLN.

Piątek
W jednym z domów przy ul. 

Wiejskiej, właścicielka nie wyłą-
czyła telewizora i wyszła z domu 
aby przekazać koleżance infor-
mację o zwycięstwie naszych 
siatkarek w Pekinie. W trakcie jej 
nieobecności doszło do zwarcia 
w wyniku którego wybuchł po-
żar, który na szczęście udało się 
szybko ugasić. 

Ujęto pijanego rowerzystę Le-
cha U., który miał 3,15 promila 
alkoholu we krwi.

ps 

19-22 sierpnia Akcja „Odpowiedzialny Sprzedawca”
Na terenie Gminy Nowogard i Gminy Osina w ramach działań profilaktycznych uki-

erunkowanych na wychowanie w trzeźwości, przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz ochronę 
zdrowia przed następstwami spożywania alkoholu Komisariat Policji w Nowogardzie przy 
współpracy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadzi akcję „ODPOWIEDZIALNY 
SPRZEDAWCA”. Akcja skierowana jest do mieszkańców a w szczególności sprzedawców 
wyrobów alkoholowych celem wyeliminowania dostępu do alkoholu małoletnim. Osoby 
uczestniczące w działaniach odwiedzą wszystkie punkty sprzedaży alkoholu w celu dostarc-
zenia plakatów i ulotek informujących o obowiązujących przepisach regulujących sprzedaż 
alkoholu. Nowogardzcy Policjanci przedstawią ideę przedsięwzięcia a właściciele, obsługa 
sklepów lub pubów potwierdzą chęć uczestnictwa w akcji poprzez przystawienie pieczątki 
na plakacie jak i wywieszenie go w widocznym miejscu.        
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Święto Wojska Polskiego

Jak spojrzeć 
kombatantom w oczy…

Święto Wojska Polskiego w rocznicę 
Cudu nad Wisłą obchodzone było z 
wielką powagą w całym kraju. W 
dniu tym na wiecach i defiladach 
z udziałem przedstawicieli władz 
państwowych i samorządowych przy-
pominano chlubne tradycje oręża 
polskiego, oddawano cześć i szacunek 
poległym w obronie Ojczyzny i w 
walkach o odzyskanie niepodległości, 
dziękowano kombatantom i weter-
anom, wyrażano słowa uznania , 
wręczano awanse i odznaczenia dla 
żołnierzy czynnej służby za trudną 
i odpowiedzialną służbę na misjach 
pokojowych w najbardziej zapal-

nych punktach świata. Przy okazji 
odbywało się coś w rodzaju festynu 
lub pikniku. Wszystko to było ale 
nie u nas. Żeby chociaż zadbano o 
tradycyjne w Nowogardzie odfajkow-
anie czyli uroczyste złożenie wieńców 
pod pomnikiem kombatantów. Tego 
też nie było. Patriotyzm na urlopie? 
Encyklopedia takiego pojęcia nie 
odnotowuje… Nie napiszę jakie od-
czucia mieli kombatanci. Oni swoje 
zrobili nie dlatego, że to także ich 
święto. Oni muszą tak postępować , 
bo mają moralny nakaz…

Czyżby ostatni Mohikanie ?
LMM

Nie było oficjalnej uroczystości, nie dopisali mieszkańcy

Oświadczenia majątkowe

Zaglądamy do kieszeni…
Co roku określone ustawą grupy urzędników państwowych i samorządo-

wych oraz posłowie, senatorowie i radni wszystkich szczebli zobowiązani są 
do upublicznienia swoich majątków i dochodów. W założeniu ustawodawcy 
ma to być jednym ze sposobów walki z korupcją

W tym celu składają oni oświadczenia majątkowe, a zwykli obywatele 
mają okazję do …plotek. Wszak w liczeniu cudzych pieniędzy jesteśmy 
mistrzami.

Na początek przedstawimy oświadczenia Skarbnika Gminy – Marcina 
Marchewki, Sekretarz Gminy Agnieszki Biegańskiej - Sawickiej oraz dwóch 
zastępców burmistrza – Artura Danilewskiego i Artura Gałęskiego.

Skarbnik Gminy Marcin Marchewka:
- na koncie bankowym – 27 500 zł (współwłasność małżeńska),
- dom o powierzchni 215 m. kw. (wycenia go na 240 000 zł),
- grunty rolne – współwłasność  0,75 ha i dzierżawa ok. 1 ha,
-pobory za pracę w UM – 85 000 złotych.
Sekretarz Gminy Agnieszka Biegańska Sawicka: 
- na lokacie – 7 000 zł,
- akcje – 60 000 zł, 
- dom – 102 m. kw – wartoúă ok. 150 000 zů (wspóůwůasnoúă ľ),
- mieszkanie – 67 m. kw. Wartoúă 150 000 zů (wspóůwůasnoúă ˝),
- wynagrodzenie za pracę w UM – 81 000 zł
- spłaca kredyt hipoteczny w wysokości – 125 000 zł)
Zastępca burmistrza – Artur Gałęski:
- na koncie – 20 000 zł.
- papiery wartościowe – ok. 2 600 zł,
- mieszkanie – 45,8 m. kw.  – spółdzielcze własnościowe.
- nieruchomość – budynek szkoły o powierzchni 249 m. kw. kupiony w 

1997 roku od firmy Nowamyl – współwłasność (½ współwłasności o wartości 
ok. 93 000 zł ).

Ze względu na przeniesienie na stanowisko Zachodniopomorskiego Kura-
tora Oświaty podał dochody tylko za styczeń i luty 2008 r:

- z UM – 20515 zł, w Prywatnym Liceum – 8 800 zł, w Prywatnym Studium 
Policealnym – 4 000 zł.

Spłaca różne kredyty (odnawialne, na kartę i pożyczkę hipoteczną) 
ok. 85 000 zł
Zastępca burmistrza – Artur Danilewski:
- na koncie – 2 000 zł,
- mieszkanie – 49 m. kw. wycenione na 42 330 zł,
Dochody:
- praca w szkolnictwie – 47 000 zł,
- diety radnego powiatowego – 14 233 zł,
- inne umowy zlecenia – 1 600 zł.

cdn. - LMM

Zaproszenie

Festyn w Wyszomierzu
Rada Sołecka i WKS Wyszomierz zapraszają na pełen atrakcji 
Festyn Sportowo-Rekreacyjny.
Początek w niedzielę 24 sierpnia  o godzinie 10.00
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Zastopować świat
Na stronie internetowej pod takim właśnie tytułem można czytać notatki z 

podróży autostopem do Turmenistanu. W tę ryzykowną podróż wybrali się dwaj 
studenci , mieszkańcy Nowogardu. Piotr Ceranka i Maciej Tumulec (Tumba) 
na bieżąco informują o swoich przygodach. Póki co towarzyszą im Jarek Ro-
chowicz student z Koszalina i Ada (niech pozostanie Adą). Notatki  (za zgodą 
podróżników)  będziemy  okresowo przybliżać Czytelnikom „DN”.

Tumba – 02.08. 2008 , godz. 11.08,39
 - Ahoj! Ja już po powrocie z Islandii. Wczoraj z Jarosławem byliśmy w 

Radiu Szczecin.  Wyjeżdżamy w poniedziałek o 7 rano, a nie jak pierwotnie 
w niedzielę. Zaczynamy przy drodze wyjazdowej z Nowogardu i kierujemy 
się na Wrocław i Kraków.

Tumba - 04.08.2008 20:08:48 
- 11 godzin 28 minut - w tyle dojechali-

śmy ośmioma stopami do Krakowa z No-
wogardu, czyli jakieś 800 km. W Krakowie 
pięknie sympatycznie jutro podbijamy 
Budapeszt pozdrawiamy i trzymajcie kciuki.                                                                                             
   Tumba  - 05.08.2008 08:08:37

- Wyjeżdżamy z Krakowa i mamy nadzie-
ję, że dzisiejszy stop nie będzie dużo gorszy 
od tego w Polsce wczorajszego. Przed nami 
400 km do Budapesztu i następne informa-
cje już stamtąd.

Tumba  - 07.08.2008 00:08:43
 - Po dwóch dniach jesteśmy wreszcie w 

Budapeszcie. Wczorajsza droga z Krakowa 
do granicy polsko-słowackiej okazała się ka-
tastrofalną przeprawą dla nas. Na szczęście 
daliśmy z Jarkiem radę dotrzeć do granicy 
i już po stronie słowackiej znaleźć kawałek 
łąki i z dwójką  Polaków z Krakowa tam 
się przespać. Paweł i  Ada spędzili noc u 
producenta mebli na Słowacji . Dzisiejszy 
dzień okazał się znacznie lepszy. Jesteśmy 
w Budapeszcie po kilkugodzinnej trasie z 
macedońskim kierowcą ciężarówki i zwie-
dzamy Budapeszcik. Okazuje się, że po 23 
jest tu problem z kupieniem choćby piwa, 
co nas trochę zaczęło niepokoić. Jesteśmy 
w bojowych nastrojach, śpimy w samym 
centrum u chłopaka z Hospitality Club i 
jutro wybieramy się w stronę Balatonu i dalej do północnej Serbii. Pozdra-
wiamy panią ze Spytkowic (dziękujemy za suweniry na drogę) i wszystkich 
autostopowiczów poznanych na drodze. Tymczasem good night.

Jarek - 08.08.2008 11:08:24 
Pozdrowienia z nad Balatonu. Jemy gulasz i sączymy soproni. Pozdrowienia  

dla koszalińskich i nowogardzkich przyjaciół. Jedziemy dzisiaj do Suboticy i 
Nowego Sadu w Serbii. 

 Tumba - 09.08.2008 12:08:37 
Hej! Etap Balaton - Subotica zakończony niebagatelnym sukcesem pary 

Jarek-Tumba, która wręcz zmiażdżyła Pawła i Adę! Ale tak na poważnie to 
przybyliśmy wczoraj w nocy do Serbii po bardzo ciężkiej przeprawie przy 
strasznie złej pogodzie. Właśnie siedzimy w Suboticy na festiwalu folkloru 
(Polacy także są:!). Niepokoją nas informacje przekazywane przez Was z 
Gruzji, cały czas mocno zastanawiamy się czy w ogóle tam wyruszać choćby 
na moment, jednak to dopiero za jakiś czas. Obecnie siedzimy zajadając burka 
i popijając piwko o wdzięcznej nazwie „jeleń” i czekamy na Pawła z Adą, a 
już jutro ruszamy w stronę Belgradu. Umieszczamy dziś zdjęcia z Balatonu 
i Suboticy pozdrawiamy i dziękujemy za wpisy osób spotkanych na naszej 
drodze. U nas forma wyśmienita  - trzymajcie kciuki. Ahoj!  

Tumba - 10.08.2008 20:08:45 
Po ponad trzech godzinach stania na autostradzie i dwugodzinnej jeździe 

dotarliśmy z Jarkiem do Belgradu!!! Paweł i Ada są już za Nowym Sadzie, i 
czekamy na nich z utęsknieniem. Właśnie raczymy się burkiem i pleskavicą, 
zwiedzajac jednocześnie to piękne miasteczko. Wybieramy się za moment 
na twierdzę Kalmeganska, potem nad Dunaj i Sawę. Nie mamy gdzie spać, 

ale pozytywny nastrój nie opuszcza nas dzisiaj. Przeprowadziliśmy solidną 
rozmowę z Chorwatem - dyrektorem przedszkola w Suboticy i wiemy już 
wszystko na temat przedszkolaków serbskich. Pozdrawiamy grupę taneczno- 
wokalną „Lany” z Poznania, jesteśmy z Was dumni!  Cóż jeszcze... jedziemy 
jutro po południu w stronę granicy z Bośnią i w Srebrenicy będziemy praw-
dopodobnie pojutrze. Śledzimy cały czas informacje z Gruzji i nie pchamy 
się gdzie nie potrzeba. Buziaki.

PS. Na dniach umieścimy niektóre fotki z Suboticy,  Belgradu i Bośni   
Tumba - 11.08.2008 18:08:56 
 Postanowiliśmy, że cały dzień spędzimy na zwiedzaniu Belgradu. Wczoraj 

Ada obchodziła urodziny więc wraz z Pauliną  (Polka z Hospitality Club) i 
jej serbskimi znajomymi wyprawiliśmy małe przyjęcie w centrum Belgradu. 
Cały czas czytamy doniesienia z Gruzji i czasem bardzo ciężko ogarnąć my-

ślą, że ten cudowny kraj, który odwiedziliśmy 
w zeszłym roku i o którym wspomnienie żyje 
ciągle w naszych głowach stał się miejscem ta-
kiej tragedii. Sprawa jest tym bardziej ciekawa, 
gdyż jesteśmy w Serbii - kraju któremu parę 
miesięcy wcześniej odebrano W ogóle ciekawa 
rzecz, bowiem na ulicach Belgradu co chwila 
można zobaczyć napisy „Kosovo je Srbja”, a na 
stacji widzieliśmy jak sprzedawano koszulki 
z podobiznami Ratka Mladicia i Karadzicia, 
uznawanych przez zachód za zbrodniarzy wo-
jennych, a tu uważanych za bohaterów. Serbowie 
zdają sobie sprawę, że Rosja popierając Serbię w 
sprawie Kosowa jednocześnie miała w tym swój 
interes w Gruzji... Smutne ale prawdziwe. Tyle 
o polityce.  Jutro wyruszamy z samego rana na 
rogatki miasta łapać stopa w stronę granicy z 
Bośnią i przy odrobinie szczęścia kolejną noc 
spędzimy w Srebrenicy. Następnie udajemy się 
już prościutko do Sarajewa i dalej już do Prisz-
tiny. Pozdrawiamy z gorącego Belgradu. 

Tumba - 13.08.2008r.  
Kolejna garść informacji od nas. Chcieliśmy 

na początku podziękować Saszy i Paulinie z 
Belgradu za pokazanie nam rzeczy w Serbii, 
których sami w życiu byśmy nie odkryli. Jeste-
śmy obecnie w centrum Sarajewa po sporych 
przeżyciach, ale od początku. Wyjechaliśmy z 
Jarkiem z Belgradu po około 2 godz. czekania  
i spędziliśmy noc nad rzeką Drina tuż przy 
granicy z Bośnią. Paweł po dłuższym oczeki-

waniu z Adą spał też w pobliżu bośniackiej granicy. Po porannej pobudce 
przekroczyliśmy granice Serbii i trafiliśmy stopem do miejscowości Bratu-
nac, a następnie skierowaliśmy się już do Srebrenicy. Myślę, że to miasto, w 
którym w ciągu jednego lipcowego tygodnia roku 1995 zabito ponad 7 tys. 
ludzi już do końca życia zapadnie nam w pamięć. Położone w przepięknej 
dolinie, ciągnące się kilometrami, z każdej strony otoczone muzułmańskimi 
i serbskimi grobami robi wrażenie jakby masakra skończyła się całkiem 
niedawno. Przejeżdżając przez wioskę Potocari widzieliśmy cmentarz gdzie 
chowano większość ludzi. Ilość pomników aż przeraża, ale jeszcze bardziej 
przeraża to, ze cmentarza musza pilnować bośniaccy policjanci przed de-
wastacja. Z drugiej strony widzieliśmy piękne tereny, można dzisiaj rzec, 
że istne oazy spokoju. W samej Srebrenicy na ulicach przede wszystkim 
kobiety... i mnóstwo zburzonych budynków. Ciężko takie widoki opisywać z 
dystansem, bowiem dopiero dzisiaj po kilku godzinach pobytu w tym kilku-
tysięcznym miasteczku wyjechaliśmy. Do dziś meczety stoją obok cerkwi, a 
muzułmańskie dzieci jeżdżą z serbskimi kierowcami do szkoły... Pokonując 
drogę do Sarajewa można dostrzec mnóstwo popalonych domów, a nawet 
większość budynków we wsiach. Fasady są bardzo mocno ostrzelane, a na 
palcach jednej ręki mogliśmy policzyć całkowicie odbudowane domy. Ada 
z Pawłem dotarli do Srebrenicy parę godzin po nas więc postanowiliśmy 
spotkać się w Sarajewie. Jednym stopem z sympatycznym lecz mówiącym 
tylko po serbsku kierowcą dotoczyliśmy się do centrum bośniackiej stolicy. 
Więcej informacji jutro. 

Opr. LMM
Dalszy ciąg w wydaniu piątkowym DN

Kto nas zabierze, kto zabierze nas...
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Maszewo starsze od Nowogardu!
17 – 23 sierpień 
 Międzynarodowy Plener Malarski Maszewo - Mölln                                
29 – 30 sierpień   “Wioska rybacka”, obozowisko Bractw rycerskich („U 

Maciejki”- „Jezioro Młyńskie” w Maszewie)                                                                                         
29 sierpień – piątek  
10:00 uroczysta Msza Św. 
11:00 sesja naukowa poświęconej historii miasta z udziałem wykładowców 

Uniwersytetu Szczecińskiego (Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej 
w Maszewie);  

Stare Miasto
11:00 rusza średniowieczny jarmark na Rynku
17:00 „Baszta Francuska” - uroczyste otwarcie imprezy przez władze miej-

skie; pasowanie członków Ma-
szewskiej Roty Zaciężnej rodu 
von Massow. 

18:30 - 19:00 pokaz uzbrojenia ry-
cerskiego z elementami opisu 
historycznego 

19:00 - 20:30 turniej rycerski
21:00 działania na terenie miasta: 

burdy karczemne, usługi ka-
towskie na życzenie, sąd nad 
czarownicą, egzekucja, więzie-
nie nieposłusznych w dybach i 
metalowej klatce itp. 

21:30 - 22:00 prezentacja legendy Maszewskiej związanej z zajęciem miasta 
przez księcia środkowopomorskiego Eryka II  

30 sierpień - sobota
10:30 - przemarsz z Rynku pod Pomnik Poległych w asyście Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej z Płotów  
11:00 (Pomnik Poległych)  

- uroczystości 15 rocznicy Partnerstwa Maszewo - Mölln    
- podpisanie Aktu Partnerstwa z niemieckim miastem Loitz (Meklembur-

gia Pomorze Przednie)  
 - sadzenie pamiątkowych dębów       
- wystawa poplenerowa; 
Stare Miasto
11:00 - 19:00 jarmark średniowieczny 
16:00 - 19:00 kolejny dzień działań - Bractwa rycerskie                                                                 

Stadion Sportowy w Maszewie
12:00 - 14:00 bitwa na przedpolach Maszewa (górne boisko) z wojskami 

księcia Eryka II; turniej rycerski z udziałem Rycerzy Konnych z Za-
mku Burg Stargard (Niemcy).

14:30 - 15:30 pokaz sprawności rycerskich i pojedynków;                                                   
Koncert „Zabawa się kręci”

14:10 program dla dzieci - szczudlarze, clowni; program artystycznyOKiS 
w Maszewie 

18:20 występ zespołu „Abba Dance”
20:00 występ zespołu „Tatuash”,                                                                                         
21.30 występ Gwiazdy – Zespół Lombard                                                                                           
23:00 - 4:00 muzyka prezentowana przez Dj                          
31 sierpień – niedziela                                                                                           
18:00 Rynek - spektakl zespołu „Stella Polaris” z Norwegii 
19:00 przemarsz ulicami miasta nad „Jezioro Młyńskie” 
19:30 Happening „U Maciejki” („Jezioro Młyńskie” ) 
21:00 pokaz sztucznych ogni

Pojedziemy, przeżyjemy, napiszemy. A może coś się od starszych nauczymy? 
Wszak w kwietniu nasze święto!

opr. LMM

Wojewódzkie Święto Pszczelarzy

Miody Nowogardzie
Kamień Pomorski wyznaczyli sobie 

pszczelarze jako miejsce obchodów 
Wojewódzkich Dni Pszczelarstwa. 
Impreza trwała 3 dni , a rozpoczęła 
się mszą świętą w Kamieńskiej Ka-
tedrze.

Wśród pocztów sztandarowych był 
i nasz nowogardzki.

Trzeba bezstronnie stwierdzić, że 
Nowogard dominował – wśród stoisk 
prezentujących wszystko to co można 
uzyskać z uli najwięcej było naszych 
nowogardzkich - stoiska poszcze-
gólnych pasiek oraz jedno wspólne 
– Miody Nowogardzkie. Ważne jest 
także to, ze miody znajdowały na-
bywców.. 

Tekst i foto 
I. Karczyński

Są pieniądze na melioracje  

Niestety nie dla nas
Blisko 6 mln zł. otrzymało Zachodniopomorskie z rezerwy celowej Min-

isterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na meliorację. O dodatkowe środki 
wnioskował Wojewoda Marcin Zydorowicz po podtopieniach, jakie wystąpiły 
w województwie w kwietniu br.                                                                            

Środki zostaną przekazane na konto Zachodniopomorskiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych i powinny być skutecznie wykorzystane na utrzymanie 
urządzeń zabezpieczających przed powodzią mieszkańców w rejonach najbardziej 
zagrożonych. Zachodniopomorskie otrzymało najwięcej środków z puli przeznac-
zonej dla wszystkich województw na ten cel. W tym roku Zachodniopomorskie 
uzyskało w sumie 17 mln dodatkowych środków – to o 5,5 mln więcej, niż w całym 
roku 2007. Łącznie ze środkami planowanymi na zadania z zakresu melioracji w 
bieżącym roku do tej pory przeznaczonych zostało ok. 23,5 mln zł.                      

Jak widać cytowany komunikat Urzędu Wojewódzkiego potwierdza, że 
pieniądze w pierwszej kolejności skierowane zostaną na tereny najbardziej 
zagrożone powodziami  czyli nad Regą (Trzebiatów) oraz nad Iną (Stargard 
Szczeciński, Goleniów).  W gminie Nowogard też bywają miejscowe podtopi-
enia, ale zapobieganie im (ze względu na małą skalę) scedowano na współudział 
w kosztach właścicieli gruntów. Pisaliśmy o tym na naszych łamach. Póki co 
sytuacja się nie zmieni.                              

LMM
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Kultura jest wszechobecna ?
Żyjemy we wszechświecie, którego nie jesteśmy w stanie objąć naszym rozumem. Za-

pewne dlatego tworzymy sobie NASZ ŚWIAT - świat subiektywny. Świat symboli, mitów, 
wierzeń itp. pozwala nam tłumaczyć całą otaczającą nas rzeczywistość i znaleźć w niej 
swoje miejsce. Wchodzimy zatem w krąg kultury.

Współcześnie pod słowem „kultura” kryje się szereg tak bardzo różnorodnych pojęć, że 
ich wspólne zdefiniowanie okazuje się niezwykle trudne. Przeto dalsze próby analizow-
ania problemu należałoby rozpocząć od definicji, która mówi, że kultura to: „całokształt 
materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w 
ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie.” (Słownik języka polskiego 
PWN - Warszawa 1998)

W ramach tak szeroko pojmowanej kultury mieszczą się też zasady współżycia, sposoby 
postępowania, kryteria ocen estetycznych i moralnych, obowiązujące zachowania, wzory 
itp. Kultura w takim rozumieniu jawi się nam jako wszechobecna, ponieważ trudno jest 
wyobrazić sobie jej brak (lub zanik) wszędzie tam, gdzie są ludzie!

Aby nie mówić „o wszystkim — czyli o niczym” - skoncentrujmy się teraz na insty-
tucjach społecznych powołanych do krzewienia kultury duchowej, definiowanej jako... 
„ogół dzieł naukowych, literackich i dzieł sztuki tworzących dorobek ludzkości w danym 
okresie historycznym.” (tamże)

Nie zapominając o instytucjach powołanych na szczeblu centralnym, regionalnym, 
wojewódzkim; nie zapominając o roli, jaką w tym zakresie spełniają muzea, teatry, kina, 
prasa, radio, telewizja itd. należy podkreślić, że podstawową i najbardziej bezpośrednią 
działalność w tym zakresie prowadzą domy kultury oraz biblioteki.

Domy kultury, z całym swym zapleczem lokalowym i wyposażeniem, są instytucjami 
mającymi na celu szerzenie kultury przez zorganizowaną akcję oświatową i rozrywkową. 
Z kolei biblioteki powołane są przede wszystkim do gromadzenia i udostępniania 
księgozbiorów.

Działalność kulturalną prowadzą również miejskie i gminne szkoły, ale także komitety, 
wspólnoty, związki czy stowarzyszenia w swoich świetlicach, klubach albo innych lokalach. 
Jest jednak sprawą wielce zasmucającą, że intensywność takiej działalności w tych insty-
tucjach (przyjmując, że aktywność wspólnot religijnych to odrębne zagadnienie) już od 
kilkudziesięciu lat wykazuje tendencję spadkową. „Pociecha”, że niemożliwy jest zanik 
kultury, nie niweczy niestety zmartwienia o jej kształt!

Potrzeba kontaktu jednostki ludzkiej z wytworami kultury nie jest potrzebą wrodzoną, 
powstaje w wyniku systematycznego oddziaływania społeczno-wychowawczego i objawia się 
odczuwaniem braku czegoś, przeżywaniem stanu wyczekiwania na zadośćuczynienie itp.

Właściwie organizowana aktywność dzieci - najczęściej w formie zabawowej - dająca 
uczucie przyjemności, zadowolenia, odprężenia itd., prowadzi z biegiem czasu do 
ukształtowania się u nich szeregu różnorodnych potrzeb. Zaspokojenie tych potrzeb 
mogą osiągnąć poprzez uczestnictwo w kulturze, czyli bezpośredni kontakt z dobrami 
kultury.

Takie kontakty umożliwiają jednostce czynne spełnianie wielu ról społecznych, co z kolei 
prowadzi do rozwijania własnej osobowości, bo osobowość... „uzyskuje się w życiu, które 
jest otwarte ku innym, które rozwija się dzięki wspólnocie. Gdy indywidualność się ma, 
osobowości trzeba się dopracować.” (Encyklopedia Pedagogiczna - Warszawa 1993)

Podsumowaniem tego wywodu niech będzie sentencja: „Jeżeli jednostka ma być 
odpowiedzialna za świat, w którym  żyje, to przede wszystkim odpowiedzialność ta musi 
obejmować własną osobę. Człowiek powinien dążyć do osobistej doskonałości nie dla niej 
samej, lecz w imię harmonijnego godzenia szczęścia osobistego z interesem ogółu.” (A. 
Kamiński - Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej.)

Tylko co z tego, na dzień dzisiejszy, wynika?
Lech Jurek

REKLAMA

Zginął portfel 
z dokumentami 

na nazwisko
 Paulina 

Pietruczyk 
Długołęka 

Tel. kontaktowy: 
694 992 634

REKLAMA

Spartakiada WKS w Dąbrowie
17.08.2008r. w Dąbrowie odbyła się spartakiada „Memoriał Edka Łuczaka”. 

Zgodnie z tradycją głównymi konkurencjami memoriału były rozgrywki w 
piłkę nożna i piłkę siatkową. Mimo deszczowej pogody zwycięstwo w piłkę 
nożną wywalczyła drużyna z Sikorek, II miejsce zdobyła drużyna z Miętna, III 
zaś drużyna z Wierzbięcina. 

W piłkę siatkową I miejsce zdobyła drużyna z Dąbrowy, 
II miejsce drużyna z Wierzbięcina, III miejsce drużyna z Żabowa. Ponadto 

rozegrano przeciąganie liny i tu najlepsi okazali się panowie z Czernicy. Prze-
prowadzono również konkurencje dla dzieci. Przy przychylności nieba finały 
rozegrano już w słońcu. Całość imprezy uświetniła Loteria Fantowa oraz dobrze 
zaopatrzony bufet. Uczestnicy spartakiady wyjechali „zmoknięci” ale zadowoleni 
ze zdobytych pucharów i sportowej  rywalizacji. 

Aby przeprowadzić taką imprezę nieodzowna jest pomoc. W tym roku takiej 
pomocy w organizacji spartakiady udzieliły: PUWIS Nowogard,

 Zakład hydrauliczny J. Jurczaka, Usł.inst. sanit.St. Oleksiuka, osoby prywat-
ne: Hanna Kozanecka, Robert Augustynek, Mirosław Bujalski, Marek i Lidia 
Pastusiak, Kazimierz Kania, Jan i Gabryjela Łuczak. Puchar za I miejsce w piłce 
nożnej jak co roku ufundowała rodzina Łuczków. Wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji spartakiady serdecznie dziękujemy. 

 Sołtys, Rada Sołecka, 
WKS Dąbrowa    

Festyn sportowo-rekreacyjny

Gościnna Czermnica
W niedzielę, 10 sierpnia w Czermnicy odbył się festyn  sportowo –rekreacyjny 

zorganizowany przez Radę Sołecką i działaczy Wiejskich Klubów Sportowych.
Główne konkurencje IX Spartakiady to tradycyjnie piłka nożna (startowało 8 

zespołów – UWAGA – z trzech gmin) i piłka siatkowa (!0 zespołów).
W piłkarskim maratonie najlepszymi okazali się zawodnicy z Wierzbięcina, 

przed Węgorzą  i Lisowem . Turniej piłki siatkowej to popis gospodarzy. II miejsce 
dla Wyszomierza, a III miejsce dla Miętna.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i spraw-
nego przebiegu imprezy, a w szczególności pani Sołtys Katarzynie Paczkowskiej 
i Radzie Sołeckiej za zakup pucharów oraz nagród w konkurencjach dla dzieci,  
Arkowi Skoczeń i jego kolegom z WKS Czermnica za przygotowanie obiektu i 
boisk sportowych, Janowi Bogusowi za użyczenie prądu , koszenie i transport 
własnym sprzętem.

Na pochwałę zasłużyli sędziowie – Grzegorz Skowroński, Adam Milewski, 
Andrzej Kania, Zbyszek Skowroński,  oraz panowie Szczepan, Irek i Krzysiek, 
którzy nie ulękli się deszczowej pogody. Nieoceniony był pan Leszek Ostrowski, 
który zabezpieczył uczestników  w „ogródek gastronomiczny”, a na dodatek w  
parasole chroniące przed opadami oraz  Tadeusz Łukaszewicz za nagłośnienie i 
prowadzenie konferansjerki w iście olimpijskim stylu.

Inf.własna
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W obiektywie  Jana Korneluka - Odpust w parafii pw. WNMP

PANIE Z NOWOGARDU 
I OKOLIC

 BURMISTRZ NOWOGARDU   PRZY UDZIALE  
CENTRUM RADIOLOGII I  DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SZCZECIN 

ZDROJE ORGANIZUJE TRWAJĄCE DO KOŃCA ROKU 

BEZPŁATNE BADANIA  MAMMOGRAFICZNE
DLA KOBIET W WIEKU 50- 69 LAT

OFERTA SKŁADA SIĘ Z  KOMPLEKSOWEJ PORADY: BADANIE 
MAMOGRAFICZNE PIERSI, WYNIK BADANIA ORAZ KONSULTACJA 
LEKARSKA

PANIE  ZAINTERESOWANE BADANIEM PO ZAREJESTROWANIU ZOSTANĄ DOW-
IEZIONE BEZPŁATNIE DO CENTRUM RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 
MIESZCZĄCEGO SIĘ W SZCZECINIE ZDROJACH W DNIU 06 WRZEŚNIA 2008 ROKU  

Szczegółowe informacje udzielane będą podczas rejestracji prowadzonej przez 
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godzinach od 8.30 
do 14.00 tel. 091 39 21-356  i Lidię Bogus od 14.00 do 18.00   tel. 0505393636

W DNIU BADANIA PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. LEGITYMACJĘ UBEZPIECZENIOWĄ 
3. WSZYSTKIE POPRZEDNIE WYNIKI I BADANIA DOTYCZĄCE PIERSI
4. W RAZIE POTRZEBY OKULARY POTRZEBNE  
     DO WYPEŁNIENIA ANKIET                                                                                   

PH „HL” 
poszukuje osób chętnych do pracy 

na stacji paliw w Nowogardzie w charakterze:
SPRZEDAWCY

Szukamy osób,które:
lubią pracę w handlu 
starają się zrozumieć potrzeby klienta 
są energiczne, kreatywne, komunikatywne i zaangażowane w pracę 
posiadają wykształcenie min.średnie i doświadczenie w handlu 

  oraz obsługują komputer

Firma gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę.

CV+list motywacyjny ze zdjęciem 
prosimy o przesłanie pocztą:

PH „HL” 
ul.Cukrowa 28,71-004 Szczecin

lub e-mail:hl@phhl.pl

REKLAMA REKLAMA
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                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:

- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

KEWES FLORISTIK 
POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Nadtorowa 15 
72-200 Nowogard 

ogłasza zapisy osób 

chętnych do pracy 
na sezon jesienny 2008 

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

AUTOHOLOWANIE
Pomoc Drogowa

tel. 601-16-46-57

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Firma DREWPOL Osina
 – wiodący producent frontów meblowych 

poszukuje kandydatów na stanowisko:  
PRACOWNIK PRODUKCJI

- mile widziany staż w branży meblowej na stanowisku stolarza.
 Wybranemu kandydatowi oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie oraz 
premię uzależnioną od realizacji założonych planów. 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie ofert 
(CV,list motywacyjny) pod adres: 

Drewpol Sp. z o.o. Osina 27A, 72-221 Osina lub m.go@drewpol.pl
   Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Usta-
wą z 29.08.97 o ochronie danych osobowych,Dz.U.z 2002r.,nr101,poz.926).
Zastrzegamy sobie również prawo do weryfikacji wybranych kandydatów 
przez podmiot zewnętrzny.

Firma z branży mięsnej
zatrudni 

do sklepu firmowego
w Nowogardzie

SPRZEDAWCZYNIE
(Kierownik sklepu)

Wymagania:
- rzetelność i uczciwość
- dyspozycyjność
- doświadczenie handlowe

(najlepiej w sklepie mięsnym)
Oferujemy:

- pracę w stabilnej firmie
- atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt  tel.  0 601 057 130

Hurtownia Ogrodnicza 
„GWARANT” 

ul. Wojska Polskiego 54 

Oferuje szeroki asortyment jesien-
nych CEBUL KWIATOWYCH 
Ceny już od 0,20 gr za sztukę

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 
OGŁASZA PRZETARG 

NIEOGRANICZONY 
na wykonanie prac remontowych budynku 

przy ul. Gen. Bema 34 w Nowogardzie w zakresie:
- ocieplenie i elewacja tylnej ściany budynku 

o wymiarach 10 m x 30 m

Szczegółowych informacji udzieli Janusz Jaworski 
tel. 0697 878 136. Oferty kosztorysowe prosimy przesyłać 

na adres: 72-200 Nowogard 3 skr. poczt. 8 
do dnia 2 września 2008 r.

UWAGA!
Najlepsza impreza roku pod hasłem 

„Pożegnanie lata 2008”
Jarchlino, 23 sierpnia 2008 (teren nowego boiska)

START – GODZINA 21.00
Oprawa muzyczna – zespół AVANTI

WSTĘP WOLNY
Przyjedź! Naprawdę warto!
(bogaty program, mnóstwo atrakcji, 

niesamowita atmosfera i fantastyczna zabawa)
Organizatorzy:

 Sołtys i Rada Sołecka wsi Jarchlino
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Kupię dom (ok. 120 m kw). Tel. 

603 688 266.
• Sprzedam działkę 3000 m kw, na wsi, 

media obok działki 16 zł/ m kw. Tel. 
721 401 957.

• Nowogard, nieruchomość niezabudo-
wana, przy ul. Poniatowskiego, o pow. 
26 831 m kw, działka nr 179, 6 obręb 
Nowogardu, w planie zagospodarowania 
terenu zabudowa mieszkaniowa niska, 
jednorodzinna i bliźniacza, cena 30 PLN 
m2, do negocjacji, mail nas13@wp.pl, tel. 
0660 424 989.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
bezczynszowe w Dobrej, 2 pokoje 50 m 
kw do remontu, cena 20 000 do uzgod-
nienia. Kontakt 091 39 14 689.

• Wydzierżawię miejsce postojowe 11,5 
m x 3,60 m na terenie dozorowanym. 
693 344 802.

• Posiadam do wynajęcia pokoje 2 osobo-
we z używalnością kuchni i łazienki. Tel. 
602 474 266.

• Sprzedam ziemię 5,5 ha w Olchowie 
(kierunek Wyszomierz – ok. 500 m). Tel. 
695 04 12 35.

• Sprzedam dom jednorodzinny, pod-
piwniczony, dwupoziomowy, jedno-
piętrowy, na działce wiata na dwa 
samochody, pomieszczenia gospo-
darcze, wysoki standard i funkcjonal-
ność, Nowogard, ul. Żeromskiego, tel. 
609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe lub 
zamienię na mniejsze. Tel. 601 441 763.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w 
Kołobrzegu 40 zł/osoba lub mieszka-
nie 3 pokojowe (150 zł/doba) i 4 poko-
jowe (200 zł/doba) tel. 0692 683 475. 

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Nowogardzie, os. Gryfitów pow. 
69,7 m kw, 3 pokoje, kuchnia, osobno 
łazienka i wc. Cena 220 000,00 zł. Tel. 
509 702 817. 

•  Zamienię mieszkania własnościowe 3-
pokojowe i 2-pokojowe w centrum na 
domek wolnostojący w Nowogardzie. 
Tel. 601 724 492. 

•  Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia os. 
Gryfitów tel. 506 086 825. 

• Sprzedam parter domu dwurodzinnego 
80 m kw w Goleniowie oraz mieszkanie 
45 m kw, dwupokojowe; sprzedaż razem 
lub osobno. Tel. 605 088 912.

• Sprzedam działkę ok. 550 mkw pod za-
budowę jednorodzinną lub działalność 
gospodarczą vis a vis ZUK w Nowogar-
dzie, tel: 0603 118 286.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe , w 
Nowogardzie, II piętro, własne co, 52 
m kw, chętnie w rozliczeniu kawalerka. 
662 115 944,  664 058 705. 

•  Sprzedam działki budowlane (3ha) w 
Olchowie przy drodze na Kościuszki. 
Cena 430 tys. zł. Tel. 0696 0672 54. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 
508 309 980. 

•  Mieszkanie 3-pokojowe do wynajęcia w 
centrum Nowogardu. Tel. 501 212 247. 

•  Do wynajęcia pokój z używalnością  
kuchni i łazienki w Szczecinie. Tel. 091 
39 104 15. 

•  Pilnie sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe, 55 m kw, w Nowogardzie. Tel. 
691 281 813. 

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie, do 7-8 arów. Tel. 508 419 198, 
509 458 527. 

•  Kawalerkę komunalną Nowogard, wszyst-
kie media, zamienię na większe 2-3 poko-
jowe, za dopłatą. Tel. 692 47 43 47. 

•  Kupię dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie, do 150 mkw. Tel. 508 419 198, 
509 458 527. 

 
MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/

R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 

1,9 CDTI (diesel, 6 biegów, bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, przebieg 
105000km, bezwypadkowy, książka ser-
wisowa, zadbany. Nowe tarcze i klocki 
hamulcowe przód i tył, kompletny roz-
rząd, olej, filtry, przegląd klimatyzacji, 
nowe opony letnie 16``. Cena 47 500 zł 
do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, 
składak 1997. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 512 335 172.

• Sprzedam BMW kombi, 1992 r., stan do-
bry. Tel. 607 54 55 42.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 p, ul. 
Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• OKAZJA! Sprzedam samochód oso-
bowy VW New Beetle, rok prod. 1998, 
poj. 2l, przebieg 46 tys. km, stan bardzo 
dobry, bezwypadkowy, drugi nabywca. 
Tel. 606 945 398.

•  Sprzedam Renault Laguna Kombi 1,8 i + 
gaz, 1995, 7000 zł do uzgodnienia. Tel. 
506 150 425. 

• Sprzedam Nissan Micra, 1991 r., poj. 1,2, 
benzyna, OC i przegląd do końca roku, 
cna 1300 zł. Tel. 607 713 414.

•  Sprzedam Skoda Octavia Elegant 1,9 
TDi, 2001 r., 110 KM, 207 tys. km, kli-
matronik. Tel. 603 852 270. 

•  Sprzedam Golf II rok 1990, poj. 1600D, 
rejestracja w Niemczech, jest w kraju. 
Tel. 788 452 943. 

•  Sprzedam traktorek-kosiarka do tra-
wy „Poulan” silnik 17,5 KM, rok prod. 
2006, szer. koszenia 1 m, biegi 6+1. tel. 
788 452 943. 

• Sprzedam Opel Corsa B, 1,4, 16 V, rok 
prod. 1997, instalacja gazowa, autoalarm, 
centralny zamek, abs, elektryczne szyby, 
alufelgi, poduszka powietrzna, komplet 
kół z oponami zimowymi, cena 6500 (do 
uzgodnienia). Tel. 506 382 151.

•  Sprzedam BMW E36, 1991r., poj. 1,8, stan 
średni. Cena 4800 zł. tel. 607 289 885. 

•  Sprzedam VW Carowella 2,4 diesiel, 8-
osobowy, rok prod. 1991, cena do uzgod-
nienia. Tel. 608 697 092, 664 494 170.  

•  Sprzedam Peugeot 106, 1,1 1992r. Tel. 
608 843 173. 

•  Sprzedam nowy skuter, zarejestrowany, 
ubezpieczony, plus dwa kaski, tel. 091 39 
26 460. 

ROLNICTWO
•  Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, Red-

ło. Tel. 603 353 789. 
• Sprzedam pług czteroskibowy, zawiesza-

ny w dobrym stanie oraz siewnik Nor-
dsen 2,5 m, stan dobry. Tel. 660 010 540.

•  Sprzedam krowę jałówkę i byczka oraz 
młode kurki. Tel. 091 39 22 990. 

•  Kupię czarnoziem z dowozem. Tel. 
502 217 497. 

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-
bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 
0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Wykonam roboty mini koparką: wykop 
pod fundamenty, kable, itp. Tanio, fa-
chowo, solidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 
Tel. 0695 085 470, 091 39 72 575.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w zakre-
sie: hydrauliki, zakładanie wodomierzy, 
wideofilmowanie, usługi glebogryzarką 
i zakładanie trawników, wykaszanie łąk. 
Tel. 600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, montaż pane-
li podłogowych, regipsy, szpachlowanie, 
malowanie, tynkowanie, montaż okien 
i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Seweryn 
Durlej. Tel. 607 921 703. Wszelkiego 
rodzaju remonty, malowanie dekora-
cyjne pokoi. Solidnie, dokładnie tanio!

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 

600 382 214.
• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.
• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• Usługi remontowo-budowlane, regip-
sy, glazura, adaptacja strychów, itd. Tel. 
784 053 493.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Kompleksowe usługi budowlano- re-

montowe. Szybko, tanio, solidnie. 
697 612 803, 784 188 147, 609 605 621.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi budowlane, remonty mieszkań, 

szpachlowanie, kładzenie płytek, re-
gipsy, panele, ocieplanie poddaszy. Tel. 
693 021 097, 696 945 713.

•  Usługi dekarsko-blacharskie, więźby, 
solidnie i fachowo. Tel. 508 170 846, 
508 170 869. 

•  Usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 
0661 495 492. 

•  Tynki maszynowe, cementowo wapien-
ne, gipsowe. Tel. 0512 765 501. 

•  Remonty 695 770 724. 
•  Usługi transportowe, przeprowadzki, ta-

nio 1 zł za km. Tel. 514 740 538. 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. 
Tel. 091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barma-
na/kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 
091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z doświad-
czeniem Potuliniec przyjmę stawka od 
1500 zł netto + umowa. Tel. 0 601 73 38 
91 i 0 601 73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 
601 73 38 92

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
MYJNIĘ TEL. 0692 683 475.

•   Pub-dyskoteka zatrudni bar-
mana, kelnera. Tel. 503 045 960.   

• Zatrudnię kierowcę prawo jazdy kat. B.E  
C.E.Tel. 609 099 626, 609 099 627. 

•  Zatrudnię krawcową do szycia plandek. 
Tel. 091 39 20 303, 601 373 129. 

•  Zatrudnię kierowcę kat. B, mile widziane 
C. Tel. 606 877 959. 

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
„ELA” tel. 091 39 21 373, po 20.00 091 39 
20 420. 

•  Hotel „OSKAR” zatrudni recepcjonist-
kę, barmana, kelnera  tel. 602 474 266, 
091 39 20 091.  

•  Zatrudnię do klejenia plandek. Tel. 091 
39 20 303, 601 373 129.

• Emeryt podejmie pracę jako kierowca 
kat. A,B,C,D,E na miejscu, uprawnienia 
na przewóz osób, karta kierowcy. Tel. 
667 828 224. 

• Kierowca kat. B poszukuje dorywczej 
pracy. Tel. 601 230 332. 

•  Szkoła języków obcych nawiąże współ-
pracę z lektorem języka angielskiego – 
osobą kreatywną i pomysłową. Kontakt 
tel. 661 131 860. 

•  Kierowca kat. B. z doświadczeniem szu-
ka pracy. 662 075 334. 

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające się 

na palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.
• Poszukuję miejsca przy głównych dro-

gach w celu umieszczenia tablic rekla-
mowych z własną konstrukcją. Tel. 0693 
682 492.

• Sprzedam komplet: akwarium profilo-
wane 85x35x40 cm z pokrywą oświetle-
niową, szafkę pod akwarium w kolorze 
czarnym 81x33x64 cm plus drobne wy-
posażenie: filtr, grzałkę, korzenie ozdob-
ne. Cena 500 zł. Telefon – 600 981 297.

•   Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

•  Sprzedam świnkę morską – rozetkę. 
Cena 60 zł. Nowogard ul. Zielona 3. Tel. 
091 39 20 714.

•  Oddam czternaście 35-letnich to-
poli w zamian za ich wycięcie. Tel. 
603 529 865. 

•   Sprzedam nowe meble kuchenne oraz 
sypialnię tel. 662 115 944, 664 058 705. 

•   Kupię książki do kl. VI SP3. 
509 606 852. 

•  Sklep „ADIX” ul. 700 lecia 17A, I pię-
tro, zaprasza na wyprzedaż odzieży 
– taniej do 50%. Odzież szkolna nowa 
z Holandii. Niskie ceny. 

•   Sprzedam maszyne do szycia firmy SIN-
GER, stojącą z oryginalnym stołem tel. 
664 463 936. 
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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
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)
Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91 
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 we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard,  Osina. 
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Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-
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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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 18.08.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Sprzedawca – optometrysta 
4. Konserwator terenów zieleni z pra-

wem jazdy kat. B
5.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
6.  Fryzjer
7. Księgowa
8.  Nauczyciel informatyki, przedmio-

tów zawodowych(poj.samochodo-
we)

9.  Pracownik zieleni
10.  Pielegniarka
11.   Hydraulik
12.  Dekarz
13.  Szwaczka
14.  Przedstawiciel handlowy 
15.  magazynier

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   , (Goleniów )  ( 

Karnica ) ( Modlimowo)
2. Informatyk    ( Łozienica )
3. Murarz, tynkarz    ( Szczecin )
4. Nauczyciel: fizyki, Angielskiego, 

Przyrody, Techniki, Plastyki, Infor-
matyki, Matematyki, Chemii, W-F, 
WOS, Jęz. Polskieg, wychowawca 
świetlicy    ( OSINA )

5. Traktorzysta   (Bienice)
6. Tokarz,spawacz,frezer,ślusarz,elekt

ryk   (Miękowo k/Goleniowa)
7. Sprzątaczka, kierowca ciągnika ( 

Goleniów )
8.  Kucharz ( Międzyzdroje ) 
9.  Przedstawiciel handlowy 
 (Łozienica )
                                             

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej



1119-21.8.2008 r. 

Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard 1:0 (0:0)

Inauguracja poniżej oczekiwań

Dwie porażki Olimpii
W ciągu trzech dni nowogardzka Olimpia rozegrała dwa mecze sparin-

gowe. Oba zakończyły się porażkami.

Pomorzanin: Krupski – Tomporow-
ski (66’ Skórniewski), Soska, lasz-
kiewicz, Jędras, Cyran (66’ Grusz-
czyński), Ł. Marszałek, Piotrowski 
(46’ M. Miklas), Dobrowolski (46’ 
Galus), K. Miklas, Nosek.
Niezła postawa Pomorzanina w 
meczach sparingowych sprawiła, 
że apetyty kibiców były spore. A i 
w światku piłkarskim nasz zespół 
zaczął uchodzić za jednego z fawo-
rytów do awansu. W takiej sytuacji 
inauguracyjny mecz ze średniakiem 
poprzedniego sezonu klasy okręgo-
wej jawił się jako formalność. Trener 
Zbigniew Gumienny przestrzegał 
jednak, że wszystko zweryfikuje liga 
i jego słowa sprawdziły się. Podczas 
inauguracyjnego meczu Pomorza-
nin zaprezentował się poniżej ocze-
kiwań i z meczu z Mewą w Resku 
wrócił bez punktu.
Choć w pierwszej połowie płynnych 
akcji było jak na lekarstwo to prze-
waga naszego zespołu ani przez mo-
ment nie podlegała dyskusji. Juz w 1. 
minucie Nosek wykorzystał błąd ry-
wala i znalazł się sam przed bramka-
rzem gospodarzy. Byłoby to idealne 
rozpoczęcie pierwszego meczu, ale 
nasz napastnik nie wykorzystał tej 
okazji. Pomorzanin nie zwalniał i po 
chwili kanonadę rozpoczął Ł. Mar-
szałek, który w krótkim czasie oddał 
trzy mocne strzały z dystansu. Jeden 
z nich trafił nawet w poprzeczkę, ale 
pozostałe nie znalazły się w siatce. 
W 14. minucie K. Miklas zdołał po-
konać bramkarza, ale sędzia w tej sy-
tuacji dopatrzył się pozycji spalonej i 
gol nie został uznany. 
Po kwadransie początkowy napór 
nieco zelżał, ale inicjatywa wciąż 
pozostawała po stronie naszego ze-
społu. W 35. minucie Dobrowolski 
minął dwóch rywali i będąc z lewej 
strony pola karnego zagrał do Pio-

trowskiego. Ten uderzył z 18. me-
trów ale niecelnie.
Bezbramkowy rezultat do przerwy 
potraktowano jako niespodziankę 
i nasi zawodnicy na drugą połowę 
wyszli bardzo umotywowani. Zaczę-
li od ataków, ale wciąż nieskutecz-
nych. Za to niezwykłą skuteczności 
wykazali się zawodnicy Mewy. W 56. 
minucie po dośrodkowaniu z prawej 
strony jeden z nich oddał pierwszy 
celny strzał na bramkę, który dał 
im prowadzenie. To już była niemal 
sensacja. Pomorzanin rzucił się do 
odrabiania strat, ale długo przypo-
minało to walenie głową w mur. 
Strzał K. Miklasa, indywidualne ak-
cje Galusa i M. Miklasa nie przyno-
siły efektu, a konstruowanie akcji z 
kilku podań zwyczajnie nie wycho-
dziło. Otwarta gra narażała za to na 
kontrataki i jeden z nich powinien 
zakończyć się drugą bramką dla go-
spodarzy, ale zawodnik Mewy mając 
przed sobą tylko Krupskiego strzelił 
bardzo wysoko. Chwilę wcześniej 
strzał z dystansu zawodnika z Reska 
minimalnie minął słupek. 
Do końca meczu niewiele się zmieni-
ło. Pomorzanin naciskał a Mewa bro-
niła się często w najprostszy sposób. 
W poczynania naszych graczy wkra-
dała się coraz większa nerwowość. 
Gdy w końcówce meczu Soska został 
powalony w polu karnym Mewy a 
sędzia nie podyktował jedenastki K. 
Miklas tak głośno wyrażał swe pre-
tensje, że aż ujrzał żółtą kartkę.
W doliczonym czasie gry Pomorza-
nin stanął przed okazją wywalcze-
nie rzutem na taśmę remisu. Sędzia 
odgwizdał rzut wolny pośredni, ale 
strzał z obrębu pola karnego trafił 
w mur i mecz zakończył się zwycię-
stwem Mewy 1:0.
Pozostałe wyniki meczów:

Andrzej Garguliński
Aktualna tabela:
1. Korona Stuchowo 1 3 6-1
2. KP Chemik II Police 1 3 3-1
3. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 1 3 3-2
4. Światowid Łobez 1 3 2-1
5. Radowia Radowo Małe 1 3 2-1
6. Mewa Resko 1 3 1-0
7. Wicher Brojce 1 3 1-0
8. Pogoń II Szczecin 1 1 2-2
9. Dąbrovia Stara Dąbrowa 1 1 2-2
10. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 1 0 2-3
11. Masovia Maszewo 1 0 1- 2
12. Fagus Kołbacz 1 0 1- 2
13. Ina Ińsko 1 0 0-1
14. Pomorzanin Nowogard 1 0 0-1
15. Promień Mosty 1 0 1- 3
16. Flota II Świnoujście 1 0 1- 6

W czwartek na boisku w Łożnicy 
nasz zespół grał z tamtejszym Or-
łem. Spotkanie zaczęło się bardzo 
niedobrze i już w 2. minucie gospo-
darze objęli prowadzenie. Wyrów-
nujący gol padł w 32. minucie kiedy 
Dudka zagrał do Kubskiego, który 
uderzeniem z dystansu umieścił 
piłkę w siatce. Tuż przed przerwą 
zawodnicy Orła wykorzystują błąd 
nowogardzkiej obrony i zdobywają 
bramkę na 2:1.
O ile pierwsza połowa była w mia-
rę wyrównana, to druga należała do 
gospodarzy. W ciągu tych 45. minut 
Orzeł zdobył cztery bramki i mecz 
zakończył się jego zwycięstwem 6:1.
W tym meczu pierwszą jedenastkę 
Olimpii tworzyli: Nowak - M., Ma-
linowski, D. Stachowiak, Nieradka, 
Kolibowski, Szewc, M. Stachowiak, 
Dudka, G. Golema, Kubski, Waiss. 
Na zmiany wchodzili: Solarski, N. 

Golema, Kuś, Nowak K., Chmielni-
cki.
W sobotę nasz zespół zagrał pierw-
szy mecz na swoim boisku miesz-
czącym się w Wierzbięcinie. Tego 
dnia podejmował Dęba Dębice, z 
którym tydzień wcześniej wygrał 
2:0. Rywale w pełni zrewanżowali 
się Olimpii za tamtą przegraną. Do 
przerwy wygrywali 3:2, oba gole 
dla naszego zespołu zdobył M. Sta-
chowiak. W drugiej połowie goście 
dorzucili trzy trafienia, a M. Stacho-
wiak jedno i mecz zakończy się wy-
nikiem 3:6.
Olimpia w tym meczu to: Pędzi-
wiatr, Garbat, Nadzieja, Malinow-
ski, D. Stachowiak, Solarski, Kuś, 
Dudka, G. Golema, M. Stachowiak, 
N. Wnuczyński. Na zmiany wcho-
dzili: N. Golema, K. Nowak, M. No-
wak, Kubski.

Andrzej Garguliński

LZS

Plażowa Piłka Siatkowa
Tradycyjnie w sierpniu Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów 

Sportowych organizuje turnieje plażowej piłki siatkowej. Zawody rozgrywane 
są w każdą sobotę na miejskiej plaży. Dotychczas rozegrano trzy turnieje – do 
końca rozgrywek pozostało jeszcze dwa. Do końcowej klasyfikacji liczą się 
punkty zdobyte w poszczególnych turniejach.

Turniej I – 02.08.2008 r: Startowało 8 zespołów. Punkty zdobyły nastę-
pujące zespoły:

I – Wcale nie byle co – 20 pkt,
 II - Mustali – 15 pkt, 
III – Orien – 12 pkt.

Turniej II – 09.08.2008 r -  10 zespołów
I – Mustali – 20 pkt, 
II - .Wcale nie byle co – 15 pkt, 
III – Orien – 12 pkt

Turniej III – 16.08.2008 r – 7 zespołów
I – Mustali – 20 pkt, 
II – Orien – 15 pkt, 
III – Wcale nie byle co – 12 pkt

Tabela po 3 turniejach:
1 – Mustali – 55 pkt,
2 – Wcale nie byle co – 47 pkt,
3 – Orien – 39 pkt,
4 – Wariaty – 20 pkt,
5 – Lech i Jarosław – 18pkt,
6 – ABC – 16 pkt,
7 – PAM – 12 pkt,
8 – Blondi – 10 pkt,
9 – Brunetki – 6 pkt,
10 – Dzikie Żule – 4 pkt,
11 – Obojętni – 4 pkt.

Inf. własna – opr. LMM
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Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A

Duża firma dystrybucyjna 

zatrudni 
Kierowców

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz 
   rzeczy

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie

 Oferty: kadry1974@o2.pl  
lub tel.091 579 29 18

Duża firma dystrybucyjna 

zatrudni magazynierów
Wymaganie doświadczenie na stanowisku.

Oferujemy:- atrakcyjne wynagrodzenie - pakiet socjalny
Oferty: kadry1974@o2.pl lub 091 579 29 18.

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

YK

BIAŁY PUNKT GSM
Targowisko Miejskie 

w Nowogardzie

SKUP – SPRZEDAŻ 
TELEFONÓW NOWYCH 

I UŻYWANYCH
serwis • naprawa • simlock  
• polskie menu • akcesoria  

• baterie • smycze • pokrowce  
• etui • obudowy  

• karty startowe • zasilające  
• karty pamięci

REKLAMA

Rosną  jak  grzyby  po deszczu 

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

REKLAMAREKLAMA

Wjeżdżający do Nowogardu od strony Szczecina oglądają po prawej stronie szybko rosnący, nowy obiekt. To zakład 
wytwarzania biopaliw rośnie jak na drożdżach. No cóż – kto ma kapitał…

O zakładzie napiszemy niebawem. Póki co oswajajmy się z nowym widokiem.
LMM
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GIEŁDA
 PODRĘCZNIKÓW 
Wzorem lat ubiegłych 
proponujemy Państwu 

bezpłatny udział w 
giełdzie podręczników. 

Początek akcji 26.08.08 r. 
- koniec 30.09.08 r. Pro-
simy o kontakt osobisty 

bądź telefoniczny (09139 
22 165) w sprawie sprze-
daży, oddania bądź za-

kupu podręczników.

Sonda uliczna
W związku z akcją Policji pod nazwą „Odpowie-
dzialny sprzedawca” nawołującą do niesprzedawa-
nia alkoholu młodzieży poniżej 18 roku życia, za-
pytałem przechodniów co myślą o tej inicjatywie.

Pan Andrzej
Jest to słuszna inicjatywa. Po spo-
życiu zbyt dużej ilości alkoholu 
młody człowiek często traci kon-
trolę nad sobą. Tak więc uświada-
mianie społeczeństwa w tej kwestii 

jest bardzo istotne.
Pani Elżbieta Bojarczyk
Moim zdaniem młodzież nie po-
winna spożywać alkoholu przed 18 
rokiem życia. Gdy wśród młodych 
ludzi nie dominuje alkohol to wte-
dy myślą oni bardziej logicznie. W 
związku z tym popieram tę akcję.
Pan Andrzej Prusaczyk

Uważam, że właściciele sklepów, 
ekspedienci, ekspedientki, bar-
manki itd. powinni przystosować 
się do litery prawa, która wyraźnie 
zakazuje sprzedaży alkoholu oso-
bom małoletnim. 

Wszyscy doskonale wiemy, że często, zwłaszcza 
wśród młodzieży alkohol staje się potencjalnym 
źródłem przestępstwa. Moim zdaniem młodzi 
ludzie powinni szukać przyjemności w rzeczach 
pożytecznych np. sporcie, rozwijaniu różnych 
zainteresowań itd. a nie uciekać się do alkoholu, 
który może ich pogrążyć.
Pani Teresa Weiss
Akcja ta jest ważna i słuszna. Mło-
dzieży powinno się zabronić do-
stępu do napojów alkoholowych 
przed 18 rokiem życia. Alkohol 
spożywany w młodym wieku 
wpływa bardzo niekorzystnie na 
psychikę. Stąd m.in. biorą się liczne przestępstwa i 
rozróby, które zatruwają życie społeczeństwu.

Pan Edward Doniec
Myślę, że jest to bardzo słuszne. 
Niepokoi fakt, że młodzi ludzie 
tak wcześnie zaczynają z alkoho-
lem. Z tego potem bierze się wiele 
nieszczęść, których świadkami je-
steśmy na co dzień. 

Pani Renata Olejnik
Popieram akcję policji. Nie powin-
no się sprzedawać alkoholu mło-
dzieży poniżej 18 roku życia gdyż 
stanowi to tak naprawdę ogromne 
zagrożenie dla ich rozwoju. Może 
to być również przyczyną wielu 
aktów wandalizmu wśród nieletnich. 
Uświadamiać w tej kwestii powinno się również 
rodziców, których zadaniem jest zwracanie szcze-
gólnej uwagi na upodobania swoich pociech.

Pan Henryk Kaźmierowski
Jest to bardzo słuszna inicjatywa. 
Nadmierne spożywanie alkoho-
lu, narkomania, nikotynizm itd. 
to dziś największe zagrożenia dla 
naszego społeczeństwa, zwłaszcza 
dla ludzi młodych. Tak więc ciszę 

się, że policja przeprowadziła tę akcję. 
ps

REKLAMA

Nowy konkurs dla wiejskich organizacji

Nasza wieś naszą szansą – 2008
 

Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:

- Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić 
projekt, którego celem będzie aktywizacja spo-
łeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych 
miasteczek.

- Działania podejmowane w ramach projektu 
mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: 
nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości 
pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów 
życia mieszkańców miejscowości, w których pro-
jekt będzie realizowany. Działania te mają ogra-
niczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec 
trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i 
angażować mieszkańców we wspólne działania 
podnoszące ich jakość życia 

- W konkursie wspierane będą działania, które 
będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicz-
nych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W 
działaniach tych należy wykorzystać lokalne 
zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i 
materialne.

- Na konkurs można zgłaszać również propo-
zycje działań mających charakter przedsięwzięć 
ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe 
efekty, które będą wpływać na poprawę stanu 
środowiska naturalnego. 

- Organizacje składające wniosek muszą mieć 
swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt 
będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, 
który ma zostać zrealizowany na terenie kilku 
gmin jednocześnie.

 - W konkursie mogą wziąć udział organiza-
cje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, 
fundacje, organizacje religijne, niepubliczne 
instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety 
społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, 
organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, 
organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także 
sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła 
gospodyń wiejskich. Każda organizacja może 
złożyć tylko jeden wniosek.

- Realizacja projektu powinna się roz-
począć po 10 lutego 2009 i nie powinna 
trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna 
kwota, o którą można się ubiegać wyno-
si 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.                                                                                            

Szczegóły są do pobrania na stronie interne-
towej: www.witrynawiejska.org.pl

opr. LMM

Pomysł na piątkę
Klepsydry czytamy wszyscy. 

Są też w mieście zwyczajo-
wo przyjęte miejsca gdzie się 
klepsydry umieszcza. Niestety 
w większości przypadków 
przymocowuje się je do drzew, 
często przy pomocy pinesek 
lub gwoździ. Tak też było koło 
kościoła – cierpiała piękna lipa 
obwieszana nekrologami. Piszę 
cierpiała, bo ktoś w końcu po-
myślał i obok drzewa postawił 
tablicę – teraz jest estetycznie 
i ekologicznie.  Może by tak 
uczynić w innych zwyczajowo 
przyjętych miejscach?

LMM
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AUTOHOLOWANIE
Pomoc Drogowa
tel. 601-16-46-57

Oświadczenia majątkowe za 2007 rok

Zaglądamy do kieszeni 
radnych
(cz. II)
Antoni Bielida
Główny Specjalista ds. Inwestycji 
w REM (zakład biopaliw w budowie).
Nieruchomości:
- dom o powierzchni 220 m. kw. – war-
tość 300 000 zł (współwłasność w 1/3),
- mieszkanie 59 m. kw. – wartość 120 000 
zł (własność),
- działka budowlana – 180 m. kw. (współ-
własność w 1/3 z 80 000 zł),
- garaż – 30 000 zł – własność.
Dochody:
- wynagrodzenie – 78 968 zł,
- emerytura – 25 038 zł,
- dieta radnego – 4 445 z ł.
Samochody:
- opel astra z 2007 roku – własność i toyo-
ta corolla z 2004 roku – ½ własności.
Zobowiązania:
- kredyt mieszkaniowy na 20 lat 
– 68 000 zł,
- pożyczka – 20 000 zł,
- kredyt samochodowy – 30 000 zł.

Anna Szkołuda 
– handlowiec.
Nieruchomości:
- dom – 100 m. kw. – wartość 200 000 zł 
(współwłasność małżeńska),
- działka niezabudowana – 17. 000 zł,
- działka  z budynkiem gospodarczym 
– 7 000 zł,
- działka ze sklepem – 226 000 złotych.
(działki nabyte od Agencji Rolnej Skarbu 
Państwa).
Dochody:
- sprzedaż detaliczna – przychód – 328 
890 zł , dochód – 719,73 zł.
- dieta radnej – 4 550 zł,
Samochody:
- opel frontiera z 1995 roku i fiat fiorino 
z 1990 roku,
- rower wyczynowy za 12 000 zł.

Andrzej Wasiak - handlowiec
 Nieruchomości:
- mieszkanie 58 m. kw. wartość 70 000 zł 
(spółdzielcze lokatorskie),
- działka ze sklepem – użytkowanie wieczy-
ste – wartość 135 000 zł,
Dochody:
- ze sklepu przychód - 381941 zł, dochód 
– 770,8 zł,
- dieta radnego – 6 250 zł,
- dieta z rady nadzorczej – 3 369 zł
- inne umowy – 3 526 zł.
Samochód hyunday – 13 500 zł ,
Kredyt na samochód – 10 000 zł.

Jan Fedeńczak 
– rolnik z Żabowa
Nieruchomości:
- dom mieszkalny – 60 m. kw. o wartości 
30 000 zł, (współwłasność małżeńska),
- gospodarstwo rolne – 26,12 ha, o wartości 
300 000 zł (współwłasność małżeńska),
- działka budowlana o powierzchni 750 m. 
kw. z rozpoczętą budową domu zakupiona 
w 1993    roku od Gminy Nowogard.
Dochody:
- przychód z gospodarstwa – 45 000 zł, 
dochód z dopłatami – 15 000 zł
- dieta radnego – 4 550 zł
Samochód nissan z 1999 roku.
Kredyt na rozwój gospodarstwa – 86 400 
zł.

Jerzy Kubicki – rolnik z Karska
Nieruchomości:
- dom o powierzchni 60 m. kw. Wartości 
– 100 000 zł,
- gospodarstwo rolne – 32 ha, warte 200 000 
zł.
Dochody:
- przychód  z gospodarstwa – 50 000 zł, 
dochód – 20 000 zł,
- dieta radnego – 4 340 zł,
- wynagrodzenie sołtysa – 363 zł.

cdn – opr. LMM
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„Od lat wielu się kochacie,  
Dzieci trzódkę ładną macie,  

Wnuków stadko całkiem liczne  
I jak dotąd życie śliczne.  

Czego więcej Wam potrzeba?  
Chyba tylko łaski Nieba,  

Aby w zdrowiu iść przez lata  
i podziwiać piękno świata.”

LEOKADII I MIKOŁAJOWI TRACZ
W 55 ROCZNICĘ ŚLUBU

Pięknych lat w szczęściu,  
zdrowiu, radości i miłości.

ŻYCZĄ DZIECI Z RODZINAMI

Odpowiednie 
dać rzeczy – słowo!
(Ad vocem zdania radnego.)

I zawsze może wyjść do drugiego pokoju,
kogo to drażni i nudzi.

Czechow
Z reguły nie odpowiadam na 

żadne zaczepki ze strony adwer-
sarzy, zwłaszcza pisane z pozycji „ 
kochającego bliźniego”. Tym razem 
po raz pierwszy i ostatni robię wyją-
tek, ponieważ zostałem znienacka „ 
wywołany do tablicy” przez p. Rafała 
Szpilkowskiego, radnego. Czytając 
jego postscriptum do artykułu Lato w 
Mieście zamieszczonym tydzień temu 
w DN popłakałem się jak bóbr. Cyt: A 
społecznego rzecznika festiwalu M.A. 
Frydryka, skoro już zaczął szafować 
oskarżeniami o kłamstwo w stosunku 
do członka Rady Miejskiej, wzywam 
do opublikowania pełnego rozliczenia 
finansowego Lata z Muzami 2008 za-
wierającego źródła finansowania...

Coś mi się wydaje, że „ trochę w tej 
mowie niegramatycznościów” jakby 
powiedział pewien poeta. Można 
prosić, domagać się, nawet żądać, 
ale wzywać to chyba gruba przesada, 
o rażącym braku zrozumienia tego 
słowa w przytoczonym kontekście 
nie wspomnę.

Sprawdzałem w popularnej en-
cyklopedii Trzaski i Everta sprzed 
1939r. – hasła „ wzywać” w ogóle 
brak. Widocznie przed wojną nikogo 
nie wzywano, co dowodzi dobrego sa-
mopoczucia obywateli II RP. Słownik 
języka polskiego z 1981r. odsyła nas 
do hasła „ wezwać”. Można zatem we-
zwać pogotowie ratunkowe, wezwać 
kogoś do sądu lub w pilnej sprawie, 
wezwać kogoś przez radio, a nawet 
wezwać pod broń. Można także wzy-
wać ratunku, pomocy, co niniejszym 
czynię nijak nie mogąc się wpasować 
w powyższe ramy. No to co mam 
właściwie odpowiedzieć na to pełne 

rycerskiego zadęcia – wzywam? 
Jakąś tam kindersztubę  jeszcze 

posiadam, wiec odpowiadam p. 
Rafałowi Szpilkowskiemu, radne-
mu, że nie jestem dysponentem, ani 
księgowym, ani benefaktorem tego 
festiwalu. Wezwanie do ujawnienia 
szczegółowego kosztorysu imprezy 

jest skierowane do niewłaściwego 
adresata i jakby przekracza nieco 
dobry smak autora. Ale jak już to już. 
Pan radny doskonale zna preliminarz 
festiwalu, który sprawdzał osobiście 
punkt po punkcie. Dlaczego zatem 
żąda ode mnie podania znanych mu 
wydatków, skrywając jednocześnie 
w sposób dość wyrafinowany źródło 
pozyskanych środków? Ile kosztował 
miasto i podatników tegoroczny 
festiwal?. Prawie nic. Nowogardzki 
Dom Kultury większość subwencji 
na ten cel pozyskał z Unii Europej-

ŻYCZENIA

skiej. I tak: 
- z projektów Interregu III A  -   

140.033,03 PLN
- z Euroregionu Pomerania – Wy-

miana Młodzieży  
  Polsko – Niemiecko – Serbskiej 

- 30.000,00 PLN 
- Fundacji Współpracy Polsko 

– Niemieckiej - 9.830,00 PLN 
- odpłatność od uczestników war-

sztatów  - ok.  15.000,00 PLN
Takie dane otrzymałem od dyrek-

tora festiwalu i takie werbalnie przed-
stawiam Czytelnikom bez komenta-
rza. Oto jak wygląda mit o rzekomo 
„ bajońskich sumach”  spreparowany 
dla amatorów tanich sensacji, a 
mający na celu tylko jedno – zdys-
kredytowanie organizatorów „Lata z 
Muzami”. Z drugiej strony jednak mu 
się dziwić – każdy z nas ma jakąś idee 
fixe. Widocznie prawda w oczy kłuje 
i jest niewygodna zwłaszcza dla tych, 
którzy chcą mieć na nią monopol i 
prawo wyłączności.

  ***
Na temat zagospodarowania wol-

nego czasu dzieci i młodzieży podczas 
sierpniowej kanikuły nie powiem ani 
jednego słowa. Każda moja propozy-
cja byłaby wtórnikiem, nędzną kalką 
wobec wizji, którą przedstawił p. 
Szpilkowski posługując się dowolnie 
wybranymi przez siebie cytatami z 
internetu. 

Ponadto w całości podtrzymuję 
wszystko to co poprzednio napisałem 
o festiwalu   „ Lato z Muzami”. Nikogo 
nie atakowałem, nikogo nie uraziłem, 
nikogo też  nie broniłem. Przedstawi-
łem tylko niektóre fakty. Na wyjaśnie-
nie tendencyjnych i przekłamanych 
zarzutów zabrakło miejsca. 

***
Należy pozazdrościć p. Rafałowi 

Szpilkowskiemu wielkiego literackie-
go talentu, błyskotliwości i przeni-
kliwości sądów, kiedy pisze, :  Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku zniknie 
z Nowogardu kultura przez duże „T” 

– kultura wytyczana wybuchami fa-
jerwerków, zamkniętymi bankietami 
dla wybrańców, płynącymi ze sceny 
słownymi zakalcami lokalnych VIPów, 
odlewami stóp nikomu nieznanych 
artystów i kilkugodzinnymi wizytami 
wielkich reżyserów… Jeżeli ktoś uważa 
Franciszka Starowieyskiego, prof. 
Grzegorza Pabla czy prof. Czesława 
Tumielewicza ( wybitni malarze 
znani na całym świecie) za nikomu 
nieznanych artystów – to jest czy 
nie jest osobą godna podziwu? Dla 
mnie geniusz! Może to niepotrzebna 
dygresja, ale tytaniczny wprost trud 
z jakim p. Rafał Szpilkowski od dłuż-
szego czasu misternie buduje czarny 
jak smoła wizerunek NDK, zasługuje 
na najwyższy podziw. Szkoda tylko, 
że nie wszyscy tak sądzą mówiąc, że 
siejąc twórczy ferment, skutecznie 
odstrasza potencjalnych sponsorów 
kultury, atomizuje i tak podzielone 
społeczeństwo, a prezentowana w 
jego wydaniu perspektywa świetlanej 
przyszłości dla mieszkańców Nowo-
gardu jest równie odległa jak antypo-
dy. Niektórzy zawistnicy dodają, że 
oprócz płomiennych filipik i wojny ze 
wszystkimi nie zrobił dla tego miasta 
absolutnie nic! Ja w to jednak nie wie-
rzę i myślę, że są to jakieś diabelskie 
sztuczki. Tak w ogóle to cały artykuł 
p. Rafała Szpilkowskiego uważam za 
niezwykle trafny, rzeczowy i przeko-
nywujący. Pod jednym warunkiem 
– spełnienia brechtowskiego postula-
tu – „ Trzeba zmienić świat, a potem 
trzeba zmienić świat zmieniony”. 
Czego sobie i państwu życzę. 

Marian. Andrzej Frydryk

PS. Nie wzywam p. Rafała Szpil-
kowskiego w żadne turniejowe szran-
ki. Życzę mu szczerze, aby obiekt 
swojego zainteresowania przeniósł 
na inną niż moja skromna osoba i 
na bardziej interesujące tematy. Z 
pożytkiem dla siebie i wszystkich 
czytelników.

Franciszek Starowieyski
 - plakat do filmu Iluminacja

PCK kończy współpracę 
z firmą Wtórpol
Polski Czerwony Krzyż informuje 
społeczeństwo, że z dniem 31 lipca 
zakończył współpracę z firmą Wtór-
pol ze Skarżyska - Kamiennej, pole-
gającą na zbieraniu odzieży do po-
jemników oznakowanych znakiem 
PCK. Obecnie z pojemników na 
używaną odzież jest usuwany nasz 
znak. Z dniem 1 sierpnia odzież 
wrzucana do pojemników bez zna-
ku Czerwonego Krzyża, nie trafia 
już do naszej organizacji.
Prosimy Państwa o zrozumienie, 
bowiem docierają do nas sygna-

ły, że firma ta nie wywiązuje się ze 
swojego obowiązku systematycz-
nego opróżniania pojemników. Jest 
nam bardzo przykro z tego powodu 
i choć nie jest to naszą winą, prze-
praszamy. Prosimy o cierpliwość do 
czasu zakończenia rozmów z no-
wym partnerem, który będzie wraz 
z nami prowadził przedsięwzięcie 
ekologiczne o podobnym charakte-
rze.

Kierownik Biura ZR PCK 
Małgorzata Bielska
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Duża firma dystrybucyjna 

zatrudni 
Kierowców

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz 
   rzeczy

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie

 Oferty: kadry1974@o2.pl  
lub tel.091 579 29 18

GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godzinach 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632

W nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16
Przyjęcia pacjentów już od 1 września
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Zastopować świat
Na stronie internetowej pod takim właśnie tytułem można czytać notatki 
z podróży autostopem do Turkmenistanu. W tę ryzykowną podróż wybrali 
się dwaj studenci , mieszkańcy Nowogardu. Piotr Ceranka i Maciej Tumu-
lec (Tumba) na bieżąco informują o swoich przygodach. Póki co towarzy-
szą im Jarek Rochowicz student z Koszalina i Ada (niech pozostanie Adą). 
Notatki  (za zgodą podróżników)  będziemy  okresowo przybliżać Czytelni-
kom „DN”.   

•Tumba  - 14.08.2008 11:08:21
Wczorajszy wieczór spędziliśmy 
na zwiedzaniu Sarajewa. Spo-
re wrażenie robi turecka część 
miasta, gdzie podają znakomite 
jedzenie, a ponadto można spró-
bować taniutkiej fajki wodnej. 
Zastanawiamy się jak wyjechać 
z tego miasta do Visegradu - po-
leconej nam pięknej mieścinki 
tuż przy serbskiej granicy. Za 
kilka godzin ustawiamy się na 
stopa i liczymy, że te ponad 100 
km pokonamy w mig:) Zresz-
tą autostop w Bośni to sama 
przyjemność, dlatego polecamy 
przyjazd do Bośni (dlaczego nie 
stopem???:)). Troszkę żałuję, że 
nie jedziemy do Mostaru, ale byłoby to dość znaczne odbiegniecie od naszej 
trasy. Tym bardziej, że Ada ma 19 sierpnia samolot z Istambułu, więc nie 
możemy sobie pozwolić na kolejne dni freerajdowego stopowania. Pozdra-
wiamy szczególnie naszych kochanych kierowców, oraz Nowogard i Kosza-
lin. Ahoj!                                                                                                              

• Tumba -15.08.2008 22:08:29 
Hej! Jesteśmy po zdecydowanie najtrudniejszym etapie podczas całej naszej 
podróży. Ostatnia noc spędziliśmy w Bośni w malowniczym miasteczku Vi-
segrad. Obawialiśmy się najbardziej przedostania powtórnie do Serbii, stad 
musieliśmy podjechać kilkanaście kilometrów przez granice i już w Serbii za-
częliśmy łapać stopa. Po godzinie Paweł z Adą siedzieli już w ciężarówce, a ja 
z Jarkiem staliśmy dodatkowe 3 godziny w Mokrej Górze (miasteczku Emira 
Kusturicy) w przerażającym upale. Cudem przejechaliśmy w ciągu kolejnych 
kilku godzin 300 km i obecnie jesteśmy w miejscowości Nisz- jakieś 60 km 
od bułgarskiej granicy. Paweł z Ada jak zwykle na czele - zaledwie 30 km od 
nas:). Liczymy, że przebijemy się jak najprędzej do Istambułu, gdzie robimy 
2-3 dniowy przystanek. Następne informacje i mnóstwo dodatkowych zdjęć 
z trasy już za 2 dni. Trzymajcie kciuki za dobrych bułgarskich kierowców. 
Ahoj!
• Tumba - 18.08.2008 17:08:18
 Salam malejkum! Wıtamy z pıęknego Istambułu. Naprawdę cıeszę sıę, że 

wreszcıe możemy odetchnąć, bowıem ostatnıe dnı stopowe to serıa naszych 
porażek ı małych dramatów. Jak już  pısałem poprzednıo - spędzılıśmy z 
Jarkıem noc pod namıotem nıedaleko mıejscowoścı Nısz, a Pawłowı ı Adzıe 
udało sıę dostać blıżej granıcy serbsko-bułgarskıej. Dzıeń zaczął sıę po na-
szej myślı, gdyż już po godz. 9.00 stalıśmy na drodze w kıerunku Sofıı. I 
tak już pozostało… Żaden z kılku tysıęcy kıerowców, którzy mınęlı nas tego 
dnıa nıe zlıtował sıę nad dwójką zbıedzonych, spoconych ı wıerzących w cud 
autostopowıczów. W życıu autostopowıcza bywają ı takıe chwıle, kıedy trze-
ba zacısnąć mocnıej żeby, ale to co nam sıę przytrafıło mogłoby przyprawıć 
o ból szczękı. Jesteśmy zadowolenı, że nıe poddalıśmy sıę zbyt łatwo ı przez 
10 godzın trwalıśmy w naszej “łapance”,  w trzydzıestoośmıostopnıowym 
upale. Tego dnıa wypılıśmy z Jarkıem osıem (sıc!)półtoralıtrowych butelek 
wody, która po paru mınutach dosłownıe z nas wycıekała. Przeszlıśmy w 
tym czasıe 15 km w poszukıwanıu lepszych mıejsc ı zalıczylıśmy 4 stacje 
benzynowe. Te statystykı pokazują, że duch walkı był przeogromny, lecz 
nıewystarczający... Paweł ı Ada dojechalı do Sofıı, ale równıeż ı onı mıelı 
podobny problem do naszego, zwany totalną bryndzą na drodze. Fakt, że 
musıelıśmy znaleźć sıę jak najszybcıej w Istambule wynıkał z tego, że Ada 
ma jutro samolot do Warszawy, a nam nıedługo zaczyna wybıjać początek 
wızy do Uzbekıstanu. Stąd zmuszenı bylıśmy wsıąść w pocıąg (nıe byle jakı, 
bo do Sofıı;) ı pędzıć przez Bułgarıę. Lıczy sıę to, że spróbowalıśmy. Nıe 
udało sıę!. Trudno. Nıe żałujemy. Naturalnıe nıe ma tego złego, ponıeważ 
na stacjı spotkalıśmy dwójkę sympatycznych Polaków z Krakowa - Anıę ı 
Szymona, od których otrzymalıśmy domową serbską rakıję. Bardzo za nıą 
dzıękujemy. Nıe zmıenıamy równıeż naszego zdanıa o Serbıı, jako kraju fan-
tastycznych ludzı, pıęknych kobıet ı najlepszej pleskavıcy na śwıecıe. Trze-
ba tu konıecznıe wrócıć!. Trzeba wrócıć także do Sarajewa ı wıelu ınnych 
pıęknych mıejsc w Bośnı. Przed namı odpoczynek w Istambule ı myślenıe 
o stopowanıu w trójkę w stronę Araratu. Przekazujemy Adzıe namıot ı 
souvenıry, a ja tymczasem z pomocą magıcznych mocy Iwonkı umıeszczam 
kolejne fotkı. To chyba tyle. Teraz ıdzıemy walczyć z Turkamı o każdego gro-
sza - nawet nıe wıecıe jakıe to może być fascynujące. Buzıakı                        

• Jarek - 18.08.2008 18:08:41
Cześć! Zmęczenı ale ogromnıe szczęślıwı sıedzımy z Tumbą w kafejce w 
sercu Stambułu, a to oznacza że możemy podsumować I etap: 43 złapane 
samochody na trasıe Nowogard - Stambuł, tyle samo cıekawych rozmów z 
najróżnıejszymı kıerowcamı. Jechalıśmy mın. z celnıkıem, z żołnıerzem Legıı 
Cudzozıemskıej, a nawet z pılotem myślıwca Serbskıej Armıı. Przeszlıśmy 
na pıeszo 3 granıce, przejechalıśmy 3500 km, a ıle jeszcze przygód przed 
namı...Gorące pozdrowıenıa dla wszystkıch odwıedzających naszą stronę, 
dla naszych rodzın ı przyjacıół oraz dla aktywnych komentatorów  - Panı Jolı 
z Poznanıa ı tajemnıczej globtroterkı .                                  
PS. Chłopakı z lıcealnej ekıpy pıjcıe za naszą pomyślność!

 Opr. LMM  
• PS. Już we wtorek o wchodzeniu na Aparat.              

Po strasznej wojnie domowej zostały 
tylko zniszczone domy…..

…i cmentarze, cmentarze, cmentarze…

Walczymy z Turkamı o każdego grosza - nawet nıe wıecıe jakıe to może 
być fascynujące…  
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Festiwal „Lato z Muzami”

Opinie Czytelników
Uważni Czytelnicy zapewne dostrzegają istotną zmianę w tytule – „Opinie 
Czytelników” było nadtytułem informującym, że tekst nie jest pisany przez 
redaktora, a tytuł „Festiwal „Lato z Muzami” wyjaśniał o co chodzi. W tej 
publikacji zmieniłem kolejność, aby zaznaczyć, że temat festiwalu schodzi 
z naszych szpalt. Wypowiedzieli się już radni, rzecznik festiwalu i Czytel-
nicy. Przedstawiono sporo argumentów ZA i PRZECIW. Teraz pora na 
merytoryczną ocenę przedsięwzięcia pod nazwą Festiwal Filmu, Muzyki i 
Malarstwa. Żywimy nadzieję, że odpowiednim gremium powinni być radni 
(bo decydują o budżecie) oraz zaproszone osoby, które z racji swoich kwa-
lifikacji, zawodu i pasji mogą na temat kultury się wypowiadać i wydawać 
sądy. Ocenie powinna  być poddana formuła festiwalu, celowość niektórych 
przedsięwzięć programowych oraz koszty. Skoro wydajemy pokaźne kwoty 
(źródło ich pozyskania jest bez znaczenia – zawsze są to pieniądze, za któ-
re powinniśmy uzyskać trwałe efekty i korzyści) analizujmy efekty. Słowa 
PROMOCJA MIASTA włóżmy między bajki – kilka migawek w telewizji, 
wywiad z gwiazdą w radiu, notki (a nie obszerne relacje) w prasie woje-
wódzkiej mieniącej się patronem medialnym, odnotowanie faktu na stro-
nach internetowych – to promocja artystów, a nie Nowogardu.
Są jednak mieszkańcy. I nie zapominajmy, że głos tych obywateli, którzy 
kontakt z kulturą (niekoniecznie przez duże K) mają jedynie podczas festi-
walu powinien być brany pod uwagę.
Oto jeszcze jeden przykład.

LMM

„Wiele głosów słyszałem i czytałem odnośnie tegorocznego festiwalu , w którym 
uczestniczyłem każdego dnia. Większej części  publiczności nowogardzkiej  im-
preza zdecydowanie się podobała. To, że znajduje się zawsze grupka niezadowo-
lonych  jest  rzeczą normalną przy tak różnorodnej ofercie repertuarowej. Nie-
którzy radni są jednak odmiennego zdania i piszą  na łamach „DN”, że to nie 
ma sensu, że należy zlikwidować ten festiwal gdyż nikomu nie jest potrzebny, że 
termin nie odpowiedni , że ognie sztuczne w niedzielę zakłócają spokój miesz-
kańców, itp.
Myślę, że ludzie piszący takie rzeczy czynią to w sposób tendencyjny i bardzo 
złośliwy.
. Twierdzą, że nie dla nich przyjeżdżają artyści, którzy biorą „śmieszne” pieniądze 
zwrotu przyjazdu, ale godnie się prezentują na otwarciu festiwalu, prężąc się w 
swoich garniturkach. Następnie jest otwarcie festiwalu i piękny pokaz ogni sztucz-
nych zsynchronizowany z muzyką, którego jakby nie było, byłoby kolejne oburzenie, 
że nawet fajerwerków w tym roku nie było, ale ludzie nie mogą wytrzymać 6 min. 
strzelania nocą, więc radni znowu mają czym zwrócić na siebie uwagę. Na samym 
końcu, są wyświetlane filmy, pierwszy mistrza Zanussiego, drugi to film konkur-
sowy. Wyczytałem, że nikogo nie interesowały te filmy, że po co one, a ja pragnę 
zwrócić uwagę, że jest to w głównej mierze lato filmowe, polegające na wyświetla-
niu filmów. Radni lubią nadinterpretację, więc piszą, że nikt nie jest zainteresowany 
oglądaniem filmów, szkoda tylko, że na projekcji filmu, który wygrał „Laur Cisowy”, 
tzn. „Nie kłam kochanie”, nie było miejsca aby usiąść, tylu  było widzów. Wiem, 
bo byłem na tych wszystkich projekcjach i najmniejsza frekwencja była jedynie w 
czwartek i to myślę, że ze względów pogodowych. Następna sprawa to warsztaty, 
które są przeprowadzane w czasie trwania festiwalu. Bo dzieci musiały zapłacić 
250zł. No takie są realia, że jak się nie ma wystarczających środków pieniężnych 
to jakąś część kosztów trzeba opłacić. Za zajęcia nic nie płacili, współpracowali 
i uczyli się od naprawdę znakomitych fachowców - musieli pokryć jedynie koszty 
wyżywienia. Jest jednak pretekst - dzieci musiały płacić! Gdyby były wystarczające 
pieniądze to byłyby one darmowe, tak jak rok temu czy dalej, bo przecież nikt nie 
chce specjalnie wzbogacać się na dzieciach, ale radni pewnie jakiś spisek znajdą. 
Warsztaty się udały, uczestniczyła w nich młodzież z trzech krajów. Tu macie zarys 
tego co się na takich warsztatach robi: http://www.ndk.pl/pliki.php
Stare powiedzenie jest takie, że jak chcesz uderzyć psa, to kija zawsze znajdziesz. 
Staję tutaj w obronie NDK, no bo ktoś musi, lecz nie jest to obrona tylko ukazanie, 
że akcja krytyki prowadzonej przez „niestety” naszych radnych, jest banalna, tzn. 
nie wiem czym jest, gdyż jest ona chyba tylko po to by zwrócić uwagę na samych 
radnych wypisujących takie rzeczy w lokalnej prasie, bo to są dopiero „gwiazdy” 
naszej wspaniałej prowincji. Pisząc o radnych nie piszę o wszystkich, celowo nie 
wymieniam nazwisk tych kilku, bo myślę, że wiedzą oni doskonale o kogo chodzi”.

Czytelnik G.R

Wyniki promują „Promocję”
Prezentujemy wyniki zdawalności egzaminów praktycznych na kategorię 
B w ośrodkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców na terenie powiatu 
goleniowskiego. Zestawienie wykonano  
na podstawie informacji o uzyskanych przez osoby egzaminowane wyni-
kach egzaminów przekazane przez dyrektorów ośrodków egzaminowania 
w Szczecinie i  Koszalinie.

Średnia zdawalność w powiecie - 27,93%
W stosunku do wyniku z poprzedniego półrocza – tj. II półrocze 2007 r 
– zdawalność w powiecie spadła o 6,3% (poprzednio 34,2 %). W pięciu OSK 
można określić zdawalność jako „powyżej średniej”.

Najlepsze wyniki nauczania wśród nowogardzkich ośrodków nauki jazdy 
uzyskuje „Promocja” Edyty Kulak. Gratulujemy!

 ***
Instruktorzy, którzy wykazali się największą skutecznością szkolenia na 
kategorie tzw. „wyższe” tj. kat C, CE, D to:
 1. Artur Prokopiak  - ze szkoły nauki jazdy „NAUKA JAZDY Adam Fe-
deńczak” -  100% - 12 pozytywnie zdanych egzaminów na 12 szkolonych 
kandydatów na kierowców 
2. Rafał Makarewicz - ze szkoły nauki jazdy „ NAUKA JAZDY Rafał Ma-
karewicz”-  74,2% - 49 pozytywnie zdanych egzaminów na 66szkolonych 
kandydatów na kierowców 
3. Zbigniew Makarewicz - ze szkoły nauki jazdy „ NAUKA JAZDY Rafał 
Makarewicz”-  60,2% - 50 pozytywnie zdanych egzaminów na 83 szkolo-
nych kandydatów na kierowców 
 Informacja dotyczy instruktorów zatrudnionych w szkołach nauki jazdy 
wpisanych do rejestru przedsiębiorców powiatu goleniowskiego.
Instruktorzy wyrazili zgodę na opublikowanie wyników.
Materiały uzyskane w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego opracował 

LMM

L.p. Numer i nazwa ośrodka szkolenia 
kierowców Miejscowość

Ilość
zdających/

poz
%

1 Nauka Jazdy „ZYGUŚ” Żarnowo 82/39 40,2
2 „Akademia BRD” Tadeusz Pietrzak Goleniów 226/80 35,4
3 „EDRO” Cezary Waluś Goleniów 185/63 34,1

4 Nauka Jazdy PROMOCJA
Edyta Kulak Nowogard 129/40 31,0

5 „OMEGA” Jolanta Małecka Goleniów 59/18 30,5
6 SNJ Marcin Budny Goleniów 206/54 26,2

7 Jerzy Mikołajek Goleniów 97/24 24,7

8 „NAUKA JAZDY”Adam Fedeńczak Nowogard 599/148 24,7
9 Liga Obrony Kraju Goleniów 81/15 18,5

10 „ABD „Adam Aniuksztys Nowogard 134/23 17,2
11 Rafał Makarewicz Goleniów 3/0 0
12 Nauka Jazdy Katarzyna Herka Nowogard 3/0 0

RAZEM 1804/504 27,9

Zaproszenie

Festyn w Wyszomierzu
Rada Sołecka i WKS Wyszomierz zapraszają na pełen atrakcji Festyn 

Sportowo-Rekreacyjny.
Początek w niedzielę 24 sierpnia  o godzinie 10.00



8 M - Nr 65(1702)

REKLAMA

Milionowe przekręty w UE
Kradnie żyjąca na brukselskim garnuszku armia urzędników, kradną zwykli 

obywatele. W ubiegłym roku w Unii wykryto wyłudzenia na kwotę 320 milionów 
euro. Afery tropi unijny detektyw OLAF.

We wszelkiego rodzaju eurooszustwach najbardziej uzdolnieni są przedsta-
wiciele narodów południowej Europy. Włosi wyspecjalizowali się w wyłudzaniu 
pieniędzy na wsparcie nieistniejących gajów oliwkowych. Kiedy z Unii płynęły 
pieniądze na wirtualne uprawy, ziemia leżała ugorem. Dociekliwi śledczy z 
Brukseli próbowali potwierdzić swoje podejrzenia, szpiegując włoskie term przy 
pomocy satelitów wywiadowczych. Włochom jednak przez długi czas udawało 
się obejść i tę kwestię - na pustych polach stawiali makiety drzewek oliwnych. 
Jednak w końcu dosięgła ich karząca ręka unijnej sprawiedliwości.

Szwindle, oszustwa i matactwa
Pomysłów na to, jak nielegalnie wyciągnąć pieniądze z Unii, jest całkiem sporo. Z 

europejskiego budżetu kradną nie tylko co bardziej obrotni beneficjenci, ale i pra-
cownicy wspólnotowej administracji. Urzędnicze grzechy są dość typowe i znane za-
zwyczaj z lokalnego podwórka. Rozstrzyganie przetargów po znajomości, kradzieże 
oraz wyłudzanie emerytur - to najpopularniejsze sposoby na dodatkowe dorobienie 
sobie do, i tak już przecież wysokiej, unijnej pensji. Oczywiście, nie wszystkie sprawy 
mają spektakularny charakter. Na co dzień w Unii oszukuje się na niewielką skalę.  
Dla całej UE dużym problemem jest chociażby kwestia rybołówstwa. Całkiem spo-
re sumy unijnego euro dosłownie wyciekają z rybackich statków. I to na rozmaite 
sposoby. Zdarza się, że oszuści pod pozorem zamontowania nowoczesnego silnika 
łatają dziury w pokładzie. Stary sprzęt instaluje się jako nowy również w przetwór-
niach ryb. Wszystko pod płaszczykiem unijnych projektów modernizacyjnych.  
Unia płaci też rybakom za poławianie ryb poza wodami jej krajów członkowskich. 
Ma jednak jeden wymóg: to, co wyłowią, muszą sprzedać na wspólnym rynku. I 
tak przez kolejne trzy lata od uzyskania dotacji. Rybacy notorycznie nie przestrze-
gają tych zasad, a interes kręci się sprawnie kosztem reszty unijnych podatników.
Polacy też potrafią
W Polsce europejskie pieniądza kradnie się najczęściej z funduszy struktural-

nych. Jedno z bardziej powszechnych nadużyć finansowych dotyczy zawyżania 
faktur. Zdarza się to szczególnie często, jeśli dostawca i beneficjent należą do tej 
samej firmy, na przykład w holdingu. Sporym problemem jest też naruszanie czasu 
kwalifikowalności wydatków. Wnioskodawcy fałszują dokumenty albo deklarują 
koszty, które w rzeczywistości nie zostały przez nich poniesione. Naciąganie Unii 
na rozmaite nadprogramowe wydatki dotyczy też delegacji służbowych i spotkań 
niezwiązanych z realizacją projektu. Jeden z obrotnych polskich beneficjentów 
pieniądze na innowacje przeznaczał na wojaże po Nowej Zelandii oraz Chinach.  
Nadużycia związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych staną się nie-
stety niechlubną polską specjalnością. Liczba tych nieprawidłowości będzie się 
zwiększała. Trzeba mieć świadomość, że ich poziom rośnie wraz z wielkością 
przyznanych funduszy. Mając w perspektywie do wydania ponad 67 miliardów 
euro, musimy się z tym liczyć. Do tej pory zgłosiliśmy do KE nieprawidłowości 
na kwotę ok. 170 milionów złotych z 25,4 miliardów złotych wypłaconych do tej 
pory beneficjentom 
Z archiwum unijnych przekrętów 
1. Samorząd miasteczka Chirivel w Hiszpanii zgodnie z przedstawionymi doku-

mentami miał przeznaczyć 25 tys. dolarów unijnego wsparcia na rozwój tamtej-
szej turystyki. Do Brukseli nie dotarły jednak informacje, że władze samorządowe 
rozumieją przez to, między innymi, budowę domu publicznego. Sprawa skończyła 
się doniesieniem na policję.                                                                                            

2. Do produkcji oliwy z oliwek Unia dopłaca zwykle pokaźne subwencje. 
Doprowadziło to między innymi do powstania tzw. mafii oliwkowych, któ-
re specjalizowały się w wyłudzaniu pieniędzy na ten cel. W największej do-
tychczasowej aferze tego typu brali udział obywatele Niemiec, Belgii, Holan-
dii, Francji, Portugalii, Włoch i Hiszpanii. Na tureckich statkach do portów 
tych państw wpłynęło 20 tysięcy ton oleju słonecznikowego. Po wielokrotnym 
przerobieniu faktur został przemycony do Włoch i Hiszpanii. Tam mniej war-
tościowy olej został wymieszany z oliwą z oliwek i już jako formalnie peł-
nowartościowy produkt otrzymał subsydia w wysokości 80 milionów euro.  
3. Hiszpańskie spółdzielnie mleczarskie wyrolowały Komisję Europejską na 249 
milionów euro. Hiszpanie znacznie przekroczyli kwoty mleczne wyznaczone 
przez Unię i wprowadzili na rynek 1,2 milionów ton „nielegalnego” mleka. Oko-
ło 30 małych i dużych spółdzielni mleczarskich w całym kraju wykorzystywało 
dla utajnienia oszustwa trzy fikcyjne firmy - El Churtal, Lacteos Lemos, Sum-
lac, stosowało fałszywe faktury i ukryte wprowadzanie nielegalnego mleka do 
sklepów. Firmy będące jedynie przykrywką dla przeprowadzania tych operacji 
nie miały żadnego doświadczenia w sektorze mleczarskim, a ich jedyna dzia-
łalność polegała na wystawianiu faktur swoim klientom w zamian za prowizje. 
Wśród firm mleczarskich, które dopuściły się największych oszustw, znajdu-
ją się Puleva, Leche Pascual, Capsa, Comercial Lactea de la Selva, Clesa, So-
ciedad Nuestra Senora de Alcantarilla. Śledztwo trwa, ale Unia po jego zakoń-

czeniu zapewne nałoży na Hiszpanię kary za ukrywanie nadprodukcji mleka.  
4. Polscy cwaniacy również dobrze radzą sobie z wyciąganie pieniędzy z bruk-
selskiego skarbca. Unia, która chciała zachęcić rybaków do modernizacji ich 
floty, płaciła za złomowanie starych kutrów. Od pół do trzech milionów zło-
tych za sztukę. Kwota miała zależeć od wieku kutra i czasu, przez jaki był 
eksploatowany przez aktualnego właściciela. Bardziej przedsiębiorczy oby-
watele sprowadzili stare rzęchy aż z Korei. Urzędnikom rozdzielającym do-
tacje nie zawsze przeszkadzało to, że kuter nigdy nie łowił na polskim morzu.  
OLAF na tropie

Nowoczesny wieżowiec ze szkła i stali, Joseph II Straat numer 30 w Brukseli. 
Władze UE ulokowały tam biuro detektywistyczne i jednostkę dochodzeniową w 
jednym. Instytucja wcale nie jest tajna. Wychodzący z budynku inspektorzy mają 
na ramionach przepaski z napisem OLAF albo granatowe kurtki z logo urzędu. 
Niechętnie jednak pokazują twarze. W końcu zamiast przerzucać dokumentacje 
programów, projektów i poddziałań, realizują akcje pod tajemniczo brzmiącymi 
kryptonimami: Diabolo, Wasabi czy Prima3. Ich cel jest zawsze ten sam. Odkryć 
i zwalczyć jak największa liczbę nadużyć, które co roku nadwerężają unijną kasę.  
Walka z oszustami jednak kosztuje. W przypadku OLAF-u to dziesiątki milio-
nów euro budżetu administracyjnego, w tym pensje setek zatrudnionych osób. A 
efekty? Urzędnicy chwalą się, że w wyniku dochodzeń przeprowadzonych przez 
tę europejską specsłużbę odzyskano ponad 200 milionów euro.  Z raportu opubli-
kowanego przez tę instytucję pod koniec lipca wynika jednak, że w zeszłym roku 
Unia, czy raczej jej obywatele, stracili w wyniku rozmaitych przekrętów w sumie 
około 320 milionów euro. Tak jak w poprzednich latach działalność OLAF-u 
ponownie doprowadziła do odzyskania pieniędzy podatników w kwocie kilka-
krotnie przekraczającej roczny koszt pracy urzędu –twierdzi dyrektor generalny 
urzędu i nie ma zastrzeżeń do pracy swojej jednostki. Nie dodaje jednak, że wielu 
spraw nie udaje się wciąż wykryć. Tym samym wiele milionów euro ukradzionych 
z wspólnotowej kasy nadal bezkarnie płynie do kieszeni oszustów. Skuteczność 
OLAF-u jest więc, wbrew optymizmowi szefa tego urzędu, co najwyżej średnia.  
Wyniki organizacji byłyby bardziej zadowalające, gdyby intensywny nadzór, który 
jest najskuteczniejszą bronią przeciwko oszustom, był prowadzony w koordynacji 
z krajowymi organami ścigania. Przecież najwięcej unijnych przekrętów wychodzi 
na jaw podczas tak zwanych kontroli na miejscu czy wstępnych czynności spraw-
dzających.                                                                      

Na podstawie artykułu Marty Jurek z portalu www.0061Gazeta.pl
opracował LMM
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Rozpoczęcie kursu 
1.09.2008r.

P.H. HURTPOL - Nowogard  
Zatrudni  osobę  do pracy w dziale sprzedaży 
Wymagania: 
- wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- mile widziane znajomość branży sanitarnej

 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub  tel.091 579 29 18

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zaprasza wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów 
wraz z żoną – mężem na piknik obok plaży nad jeziorem. 

Udział własny od osoby – 5 zł. 
Początek od godz. 13.00 

w dniu 4 września 2008 r (czwartek).
Ponadto Zarząd prosi o zgłaszanie się na organizowaną wycieczkę 
po miejscowościach nadmorskich w II połowie września 2008 
roku. Wycieczka 6-cio dobowa, odpłatność 150 zł od osoby. 

Zgłoszenia są przyjmowane we wtorki – Biuro Zarządu ul.Zamkowa 
lub telefonicznie 0518 546 950, 091 39 26 077 w każdy dzień.

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

PROFESJONALNY SALON
fryzjersko – kosmetyczny 

„Beaty & Style” 
Goleniów

ZATRUDNI
- fryzjera lub fryzjerki
- stylistkę paznokci

na bardzo atrakcyjnych 
warunkach pracy

Szkolenia w „Wella Professional”
Beata Jaworska 
tel. 503 388 832

WYNAJMĘ LOKAL 

na biuro bądź 
gabinet lekarski
Tel. 091 39 21 616

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Cisy” 

w Nowogardzie ul, Ks.J. Poniatowskiego 7a

OGŁASZA
PRZETARG OFERTOWY  NIEOGRANICZONY 

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego

Lokalizacja , położenie : Nowogard ul. 3 Maja 31 e   - IV piętro

Kategoria lokalu : M-4 (3 pokoje) o powierzchni użytkowej - 60,10 m2 

Rodzaj ogrzewania lokalu :  etażowe (indywidualne gazowe)

Cena wywoławcza : 144.901,00 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium w wysokości.: 14.490,00 zł w kasie Spółdzielni naj-

później do dn.29.08.2008 do godz. 11.00

2. Złożenie pisemnej oferty przetargowej w biurze Spółdzielni, w terminie 
do dnia 29.sierpnia 2008r. do godz. 11.00, którą należy złożyć w zamknię-
tej kopercie z napisem „przetarg w dniu 29.08.2008r.” Oferta winna za-
wierać: imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu oraz oferowaną cenę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2008r. o godz. 11.15

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do :
1.  uiszczenia zaoferowanej kwoty na konto Spółdzielni w terminie 7 dni 

od otrzymania pisemnego zawiadomienia. (Wpłacone wadium zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia.)

2.   przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej, w terminie określonym 
przez Zarząd Spółdzielni.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej, o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego loka-
lu, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 
przetargu lub w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu 

Oględziny lokalu w terminie  uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni 

przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze S M „Cisy”

 lub telefonicznie po nr tel. 091 3925261 lub kom. 697 104 578

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego

UWAGA!
Najlepsza impreza roku pod hasłem 

„Pożegnanie lata 2008”
Jarchlino, 23 sierpnia 2008 (teren nowego boiska)

START – GODZINA 21.00
Oprawa muzyczna – zespół AVANTI

WSTĘP WOLNY
Przyjedź! Naprawdę warto!
(bogaty program, mnóstwo atrakcji, 

niesamowita atmosfera i fantastyczna zabawa)
Organizatorzy:

 Sołtys i Rada Sołecka wsi Jarchlino
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“Zagospodarowanie terenu nad 
Jeziorem Nowogardzkim”

W ostatnich dniach czerwca 
b.r. zakończyły się prace projek-
towe, których efektem jest kom-
pleksowa dokumentacja doty-
cząca zagospodarowania tere-
nów położonych nad naszym 
jeziorem. Zasięg opracowania, 
przedstawiony obok w formie 
graficznej, rozciąga się od miej-
sca połączenia Promenady z ul. 
Wojska Polskiego, aż po sąsiedz-
two ul. Waryńskiego po drugiej 
stronie jeziora. W skład doku-
mentacji wchodzą projekty na-
stępujących branż: architektury, 
architektury krajobrazu, elek-
trycznej, drogowej, sanitarnej i 
hydrotechnicznej. Oznacza to, 
ze kompletnej wymianie uleg-
nie niemal cała infrastruktura. 
Planuje się m.in. wymianę ca-
łego oświetlenia terenu, remont 
istniejących i wytyczenie no-
wych alejek, umocnienie brze-
gu jeziora, budowę pomostów, 
a także nowe nasadzenia ziele-
ni. Dokumentację opracowały 
dwie szczecińskie pracownie 
projektowe wyłonione w dro-
dze przetargu. Ze strony gminy 
w pracach nad przygotowaniem 
koncepcji zagospodarowania 
brał udział zespół złożony z 
radnych i pracowników urzędu 
miejskiego. Koszt opracowa-
nia dokumentacji zamknął się 
w granicach kwoty 180 tys. zł. 
Podstawą opracowania projektu 
stał się podział całego terenu na 
3 strefy, które zostaną opisane 
poniżej.

Strefa rekreacji czynnej
Obejmuje teren kąpieliska 

miejskiego i Pl. Szarych Szere-
gów. Na kąpielisku zaplanowano 
m.in. budowę nowych pomo-
stów, przebieralni, natrysków, 
oraz atrakcyjnie wyposażonego 
placu zabaw dla dzieci w różnym 
wieku. Pl. Szarych Szeregów 
zmienić się ma w miejsce wy-
jątkowo atrakcyjne dla młodzie-
ży. Zaplanowano bowiem tutaj 
budowę dobrze wyposażonego 
skateparku. Natomiast asfaltowe 
boisko ma otrzymać nowe try-

buny, tartanową nawierzchnię i 
umożliwiać grę również w teni-
sa ziemnego. W sąsiedztwie boi-
ska ustawione zostaną betonowe 
stoły do ping-ponga. Pozostanie 
również istniejące miasteczko 
rowerowe.

 Miejsce, gdzie odbywa-
ją się imprezy plenerowe będzie 
utwardzone kostką betonową po 
to, aby ich uczestnicy nie musie-
li brudzić się błotem. Powstały 
w ten sposób spory plac będzie 
mógł pełnić różne funkcje, rów-
nież służyć znajdującym się nie-
daleko szkołom. Przewidziano 
przy nim miejsce dla sceny ple-
nerowej z odpowiednim zasile-
niem energetycznym i wygod-
nym dojazdem do zaplecza. W 
sąsiedztwie „Neptuna” zapro-
jektowana została mała przystań 
dla łodzi i żaglówek z miejscem 
do ich wygodnego wodowania. 
Zwiększona zostanie również 
ilość miejsc parkingowych dla 
samochodów.

Strefa reprezentacyjna
Obejmuje teren od Pl. Sza-

rych Szeregów do okolic restau-
racji „Przystań”. Wydaje się, że 
najciekawszym rozwiązaniem 
będzie tutaj podświetlenie mu-
rów miejskich lampami umiesz-
czonymi w gruncie oraz budo-
wa zupełnie nowej fontanny 
umieszczonej na wyłożonym 
granitowymi płytami placyku 
otoczonym ozdobną zielenią. Z 
alejek zniknie popękany asfalt, 

który zastąpiony zostanie no-
woczesną, wykonaną z natural-
nych składników nawierzchnią 
przeznaczoną specjalnie dla 
alejek parkowych. Jedynie pro-
menada na całej swojej długości 
wyłożona będzie gładką kostką 
betonową umożliwiającą m.in. 
jazdę na rolkach.

 Zupełną nowością będą 
alejka spacerowa wijąca się 
pomiędzy promenadą a ścież-
kami przy murach, pomosty 
widokowe stanowiące przedłu-
żenie alejek prostopadłych do 
promenady oraz spory placyk 
wytyczony bezpośrednio przy 
przejściu pod murami. Piękne 
doznania wizualne oraz lepsze 
natlenienie wody w jeziorze 
zapewnić ma pływająca fon-
tanna umieszczona na środku 
części jeziora zawartej między 
murami, a „Przystanią”. Wszy-
scy chętni, a zwłaszcza turyści, 
będą mogli zrobić sobie zdjęcie 
na tarasie widokowym naprze-
ciwko „Przystani”, w którego tle 
znajdzie się widok na pływająca 
fontannę, jezioro, parkową zie-
leń i wieżę kościoła w dalszym 
planie.

Strefa rekreacji biernej
Rozciągająca się od „Przysta-

ni” aż do parku przy ul. Waryń-
skiego. Jej dwie główne części to 
polana biesiadna i polana rekre-
acyjna. Polana biesiadna zloka-
lizowana została przy obecnej 
„dzikiej plaży” przy blokach 

S.M. Gardno. Jej wyposażenie 
stanowić mają dwie drewniane 
altany i kilka stołów pikniko-
wych. Będzie można tutaj miło 
spędzić czas przy grillu bądź 
ognisku. Dla wędkarzy przygo-
towano także pomost do cumo-
wania łodzi.

Polana rekreacyjna urzą-
dzona zostanie na terenie par-
ku przy ul. Waryńskiego. Teren 
zostanie dobrze oświetlony, wy-
posażony w wygodne ławeczki, 
a jego główną atrakcją ma być 
duży plac zabaw równie bogato 
wyposażony jak ten na kąpieli-
sku.

Ten projekt, którego realiza-
cja może spowodować, że zielo-
ne tereny nad Jeziorem Nowo-

Jezioro
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gardzkim staną się powodem do 
radości i dumy dla każdego z nas 
oraz dużą atrakcją turystyczną 
Nowogardu, powstał dzięki za-
angażowaniu wielu osób – bur-
mistrza, jego obu zastępców, 
urzędników i radnych reprezen-
tujących wszystkie ugrupowa-
nia obecne w Radzie Miejskiej. 
Śmiało można powiedzieć, że 
jest on wynikiem wspólnej pra-
cy ponad podziałami. Teraz po-
zostaje jeszcze trudna sprawa 
pozyskania dofinansowania ze 
środków unijnych i realizacji 

tego przedsięwzięcia. W chwili 
obecnej Urząd Miejski w Nowo-
gardzie wysłał zaproszenia do 
składania ofert na przygotowa-
nie studium wykonalności. Na-
stępnie trzeba będzie przygoto-
wać dobry wniosek i czekać na 
ogłoszenie naboru wniosków o 
dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego, Oś priorytetowa 5 – Tu-
rystyka, kultura i rewitalizacja. 
Urząd Marszałkowski zapowia-
da pierwszy konkurs wniosków 

w październiku 2008r. 
Dla końcowego sukcesu 

potrzebne jest ogromne zaan-
gażowanie Burmistrza  i do-
bra współpraca pracowników 
zwłaszcza trzech wydziałów 
– Inwestycji, Gospodarki Ko-
munalnej oraz Rozwoju Lokal-
nego. W rękach tych kilku osób 
leży powodzenie projektu, który 
byłby spełnieniem marzeń róż-
nych pokoleń nowogardzian 
– od najmłodszych dzieci, po 
najstarszych mieszkańców na-
szej gminy. 

Opracowanie
na podstawie materiałów otrzy-

manych z wydziałów
Inwestycji i Remontów oraz

Rozwoju Lokalnego i Funduszy
Rafał Szpilkowski

 
UWAGA: 

W następnych wydaniach 
Dziennika Nowogardzkiego za-
prezentowane zostaną bardzo 
szczegółowo poszczególne stre-
fy zagospodarowania.

o Nowogardzkie
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W obiektywie  Jana Korneluka - NA SMOCZAKU

 Witamy wśród nas...

Córka Sylwi Dziedzic 
ur. 13.08.08 z Nowogardu

Syn Anny Pietrowskiej 
ur. 16.08.08 ze Skrzynka

WITAMY WŚRÓD NAS...

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie 
urodziło się 

2 dzieci
Zdjęcia oraz 

dane personalne 
nie zostały 

opublikowane 
ze względu na brak 

zgodyrodziców

Kozera Gaszewski Martynowicz
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Biznes Park Gryfice 
zatrudni : KSIĘGOWĄ.

Miejsce wykonywania pracy 
ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice.  

Oferujemy pracę w nowoczesnej 
firmie, zapewniamy miła atmosferę 
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

 Zainteresowane osoby prosimy o 
składanie podania i CV na adres 
podany wyżej;

 dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem 

telefonu 091 384 70 28. 

PH „HL” 
poszukuje osób chętnych do pracy 

na stacji paliw w Nowogardzie w charakterze:
SPRZEDAWCY

Szukamy osób,które:
lubią pracę w handlu 
starają się zrozumieć potrzeby klienta 
są energiczne, kreatywne, komunikatywne i zaangażowane w pracę 
posiadają wykształcenie min.średnie i doświadczenie w handlu 

  oraz obsługują komputer

Firma gwarantuje zatrudnienie na umowę o pracę.

CV+list motywacyjny ze zdjęciem 
prosimy o przesłanie pocztą:

PH „HL” 
ul.Cukrowa 28,71-004 Szczecin

lub e-mail:hl@phhl.pl

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

Usługi ogólnobudowlane: 
 - docieplanie budynków, 
 - malowanie zewnętrzne, wewnętrzne
 - glazura, terakota,
 - hydraulika, 
 - regipsy, 
 - podłogi. 
Kom. 0600626268
e-mail: tanie-remontowanie@wp.pl
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:
- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:
- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

 Koparka
Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!
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NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę 3000 m kw, na wsi, media 

obok działki 16 zł/ m kw. Tel. 721 401 957.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe bezczyn-

szowe w Dobrej, 2 pokoje 50 m kw do remon-
tu, cena 20 000 do uzgodnienia. Kontakt 091 
39 14 689.

• Wydzierżawię miejsce postojowe 11,5 m x 3,60 
m na terenie dozorowanym. 693 344 802.

• Sprzedam dom jednorodzinny, podpiwni-
czony, dwupoziomowy, jednopiętrowy, na 
działce wiata na dwa samochody, pomiesz-
czenia gospodarcze, wysoki standard i funk-
cjonalność, Nowogard, ul. Żeromskiego, tel. 
609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe lub zamie-
nię na mniejsze. Tel. 601 441 763.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w Koło-
brzegu 40 zł/osoba lub mieszkanie 3 pokojo-
we (150 zł/doba) i 4 pokojowe (200 zł/doba) 
tel. 0692 683 475. 

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe w No-
wogardzie, os. Gryfitów pow. 69,7 m kw, 3 
pokoje, kuchnia, osobno łazienka i wc. Cena 
220 000,00 zł. Tel. 509 702 817. 

•  Zamienię mieszkania własnościowe 3-pokojo-
we i 2-pokojowe w centrum na domek wolno-
stojący w Nowogardzie. Tel. 601 724 492. 

•  Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia os. Gryfi-
tów tel. 506 086 825. 

• Sprzedam parter domu dwurodzinnego 80 m 
kw w Goleniowie oraz mieszkanie 45 m kw, 
dwupokojowe; sprzedaż razem lub osobno. Tel. 
605 088 912.

• Sprzedam działkę ok. 550 mkw pod zabudowę 
jednorodzinną lub działalność gospodarczą vis 
a vis ZUK w Nowogardzie, tel: 0603 118 286.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, w Nowo-
gardzie, II piętro, własne co, 52 m kw, chęt-
nie w rozliczeniu kawalerka. 662 115 944,  
664 058 705. 

•  Sprzedam działki budowlane (3ha) w Olcho-
wie przy drodze na Kościuszki. Cena 430 tys. 
zł. Tel. 0696 06 72 54. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 
508 309 980. 

•  Mieszkanie 3-pokojowe do wynajęcia w cen-
trum Nowogardu. Tel. 501 212 247. 

•  Do wynajęcia pokój z używalnością kuchni i 
łazienki w Szczecinie. Tel. 091 39 104 15. 

•  Pilnie sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 55 m 
kw, w Nowogardzie. Tel. 691 281 813.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie, do 
7-8 arów. Tel. 508 419 198, 509 458 527. 

•  Kawalerkę komunalną Nowogard, wszystkie 
media, zamienię na większe 2-3 pokojowe, za 
dopłatą. Tel. 692 47 43 47. 

•  Kupię dom jednorodzinny w Nowogardzie, do 
150 mkw. Tel. 508 419 198, 509 458 527.

• Kupie lub wynajmę garaż przy ul. Zamkowej. 
Tel. 513 153 505.

• Zamienię 3 pokojowe mieszkanie własnościo-
we na 2 pokojowe własnościowe z dopłatą. Tel. 
0603 217 677.

• Kawalerka – do wynajęcia. 602 40 56 40.
• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnoś-

ciowe M-4 w Nowogardzie ul. Boh. Warszawy 
105. Tel. 607 064 794.

 
MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/R16, 

cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 CDTI 

(diesel, 6 biegów, bordowy metalik, rok. prod. 
12.2004, przebieg 105000km, bezwypadkowy, 
książka serwisowa, zadbany. Nowe tarcze i klo-
cki hamulcowe przód i tył, kompletny rozrząd, 
olej, filtry, przegląd klimatyzacji, nowe opony 
letnie 16``. Cena 47 500 zł do uzgodnienia, tel: 
0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, skła-
dak 1997. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 p, ul. Zielo-
na 3. Tel. 091 39 20 714.

• OKAZJA! Sprzedam samochód osobowy VW 
New Beetle, rok prod. 1998, poj. 2l, przebieg 
46 tys. km, stan bardzo dobry, bezwypadko-

wy, drugi nabywca. Tel. 606 945 398.
• Sprzedam Nissan Micra, 1991 r., poj. 1,2, ben-

zyna, OC i przegląd do końca roku, cena 1300 
zł. Tel. 607 713 414.

•  Sprzedam Skoda Octavia Elegant 1,9 TDi, 
2001 r., 110 KM, 207 tys. km, klimatronik. Tel. 
603 852 270. 

• Sprzedam Opel Corsa B, 1,4, 16 V, rok prod. 
1997, instalacja gazowa, autoalarm, centralny 
zamek, abs, elektryczne szyby, alufelgi, po-
duszka powietrzna, komplet kół z oponami 
zimowymi, cena 6500 (do uzgodnienia). Tel. 
506 382 151.

•  Sprzedam BMW E36, 1991r., poj. 1,8, stan 
średni. Cena 4800 zł. tel. 607 289 885. 

•  Sprzedam VW Carawella 2,4 diesel, 8-osobo-
wy, rok prod. 1991, cena do uzgodnienia. Tel. 
608 697 092, 664 494 170.  

•  Sprzedam Peugeot 106, 1,1 1992 r. Tel. 
608 843 173. 

•  Sprzedam nowy skuter, zarejestrowany, ubez-
pieczony, plus dwa kaski, tel. 091 39 26 460.

• Sprzedam motor KROS VR 250, 1996 r., stan 
dobry, cena 5000 zł. Tel. 721 032 068.

• Sprzedam skutera. 661 790 371.
• Sprzedam Citroen Xantia, 1995 r., poj. 1,8, 

elektryczne szyby, airbag, cena 5500 zł do ne-
gocjacji. Tel. 695 381 743.

ROLNICTWO  .
•  Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, Redło. Tel. 

603 353 789. 
•  Sprzedam krowę jałówkę i byczka oraz młode 

kurki. Tel. 091 39 22 990. 
•  Kupię czarnoziem z dowozem. Tel. 

502 217 497. 
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne 

drobne naprawy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 
39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadzki 

– wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, 

busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 373 143.
• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, Ponia-

towskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.
• Wykonam roboty mini koparką: wykop pod 

fundamenty, kable, itp. Tanio, fachowo, solid-
nie. Tel. 079 02 43 575.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 
0695 085 470, 091 39 72 575.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w zakresie: 
hydrauliki, zakładanie wodomierzy, wideofil-
mowanie, usługi glebogryzarką i zakładanie 
trawników, wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, montaż paneli pod-
łogowych, regipsy, szpachlowanie, malowanie, 
tynkowanie, montaż okien i drzwi, parapety, 
ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Seweryn 
Durlej. Tel. 607 921 703. Wszelkiego rodza-
ju remonty, malowanie dekoracyjne pokoi. 
Solidnie, dokładnie tanio!

• Język niemiecki – nauczanie indywidualne z 
zastosowaniem technik sugestopedii, tłuma-
czenia ustne i pisemne od września. Tel. 503 84 
84 35.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 

600 382 214.
• Zespół muzyczny ACORD – oprawa muzycz-

na wesel, zabaw i innych imprez okolicznoś-
ciowych. Tel. 511 171 846, 518 097 091.

• Usługi remontowo-budowlane, regipsy, glazu-
ra, adaptacja strychów, itd. Tel. 784 053 493.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Kompleksowe usługi budowlano- remon-

towe. Szybko, tanio, solidnie. 697 612 803, 
784 188 147, 609 605 621.

• Usługi transportowe. 604 963 120.

• Usługi budowlane, remonty mieszkań, 
szpachlowanie, kładzenie płytek, regipsy, pa-
nele, ocieplanie poddaszy. Tel. 693 021 097, 
696 945 713.

•  Usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 0661 
495 492. 

•  Tynki maszynowe, cementowo wapienne, gip-
sowe. Tel. 0512 765 501. 

•  Remonty 695 770 724. 
•  Usługi transportowe, przeprowadzki, tanio 1 zł 

za km. Tel. 514 740 538. 
• Usługi elektryczne. Tel. 504 005 800.
• Docieplenia i dekarstwo. Ceny konkurencyjne. 

Tel. 505 94 17 65.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwi-

walent urlopowy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Potrzebne panie do opieki w Niemczech. Tel. 
091 39 21 538.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu okien. 
Fabryka Okien i Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 
091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/kę, 
korzystne warunki płacowe. Tel. 091 39 
20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 73 38 
91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie przyjmę. 
Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 0601 73 
38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z doświadcze-
niem Potuliniec przyjmę stawka od 1500 zł 
netto + umowa. Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 
38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 
92

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA MYJ-
NIĘ TEL. 0692 683 475.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, kelnera. 
Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię kierowcę prawo jazdy kat. B.E  
C.E.Tel. 609 099 626, 609 099 627. 

•  Zatrudnię krawcową do szycia plandek. Tel. 
091 39 20 303, 601 373 129. 

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu „ELA” tel. 
091 39 21 373, po 20.00 091 39 20 420. 

•  Hotel „OSKAR” zatrudni recepcjonistkę, 
barmana, kelnera  tel. 602 474 266, 091 39 
20 091.  

•  Zatrudnię do klejenia plandek. Tel. 091 39 
20 303, 601 373 129.

• Emeryt podejmie pracę jako kierowca kat. 
A,B,C,D,E na miejscu, uprawnienia na prze-
wóz osób, karta kierowcy. Tel. 667 828 224.

• Kierowca kat. B poszukuje dorywczej pracy. 
Tel. 601 230 332. 

•  Szkoła języków obcych nawiąże współpracę z 
lektorem języka angielskiego – osobą kreatyw-
ną i pomysłową. Kontakt tel. 661 131 860 w 
godz. 15.00 – 18.00.

•  Kierowca kat. B. z doświadczeniem szuka pra-
cy. 662 075 334.

• Przyjmę do pracy dwóch spawaczy – ślusarzy. 
665 470 710.

• Zatrudnię murarzy i zbrojarzy na korzystnych 
warunkach, umowa o pracę, dobre wynagro-
dzenie. Tel. 510 638 822, 091 39 74 232.

• Zatrudnię na budowie. Tel. 608 81 72 14.

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające się na pa-

lety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.
• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czarne, rozm. 

41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 783 484 836.
• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja I ul. Ban-

kowa 8B (w sklepie z art. gosp. domowego); 
Elegancja II ul. Warszawska 2 (przy przy-
stanku na żądanie). Zapraszamy w godz. od 
9.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

• Sprzedam świnkę morską – rozetkę. Cena 60 
zł. Nowogard ul. Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• Sprzedam nowe meble kuchenne oraz sypial-
nię tel. 662 115 944, 664 058 705. 

• Kupię książki do kl. VI SP3. 509 606 852. 
• Sklep „ADIX” ul. 700 lecia 17A, I piętro, 

zaprasza na wyprzedaż odzieży – taniej do 
50%. Odzież szkolna nowa z Holandii. Niskie 
ceny.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 697-500-184.
• Sprzedam regały sklepowe i lady + ladę chłod-

niczą – nowe. Tel. 606 703 451.
• Kupię 4 przyczepy drzewa pociętego w klocki 

do co. Tel. 600 26 22 31.
• Sprzedam meble i ladę nadające się do każde-

go wyposażenia sklepu w bardzo dobrej cenie. 
662 788 296.

• Nowogard – sprzedam grobowiec. 091 39 
26 890.

• Sprzedam Playstation I, 2 szt. i 3 joysticki – ta-
nio. Tel. 792 318 575.

• Sprzedam piec Elektrolux (380 volt) do chleba, 
ciasta i pizzy. Tel. 792 318 575.

• Sprzedam sukę i samca owczarka niemieckiego 
oraz szczeniaki. Tel. 600 187 111.

• Kupię książki do II kl. Gimnazjum nr 2. Tel. 
783 688 932.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gitara, flet, 
saks). Tel. 605 576 908.

• Sprzedam okno plastikowe używane o wym. 
2,05 x 1,43. Tel. 609 811 194.

• Sprzedam westfalkę jednoroczną. Tel. 
609 767 274.

• Sprzedam szczenięta owczarki niemieckie 
czarne podpalane, 6 tygodni, cena do uzgod-
nienia. Tel. 091 39 20 106 po 20.00.

• Sprzedam cegłę białą z rozbiórki 0,45 zł/ szt., 
15 000 sztuk. Tel. 091 39 20 106 po 20.00.

• Grzejniki co, panelowe, niemieckie, 1-2 
płytowe, różne rozmiary także nietypowe 
długości, wysokości, do mieszkania, domku, 
warsztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemieckie, wiszą-
ce, ogrzewanie, cena 900 zł oraz ogrzewanie 
+ ciepła woda, (dwufunkcjyne), cena 1200 zł, 
gwarancja serwisowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, kuchni, wiszą-
ce, firmy niemieckiej Vaillant, wersja świecz-
kowa, 450 zł, mało używane, gwarancja ser-
wisowa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe podgrzewacze 
wody – 380 V, małe gabaryty, moc 18-21 kW, 
ekonomiczne, idealne do domku, warsztatu, 
baru, gastronomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 
446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasobniko-
we podgrzewacze wody, firmy niemieckiej 
Vaillant, 130, 160, 190 l., stojące, idealne 
gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to komfort 
ciepłej wody w domu, koszt 40 zł/ miesiąc, 
gwarancja serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 0691 
686 772.

OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131
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375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

Duża firma dystrybucyjna 

zatrudni 
magazynierów

Wymaganie doświadczenie 
na stanowisku.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- pakiet socjalny

Oferty: kadry1974@o2.pl 
lub 091 579 29 18.
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 33

LASY
Lasy nasze, jeśli piła was nie zetnie,
To już was kempingi 
urządzą kompletnie.

SŁOWA
Człowiek domy buduje z mozołem,
Gdzieś historia się rodzi współczesna,
A on także zajęcie ma swoje:
Umacnia – pogłębia – podkreśla.
Człowiek trud swój pomnaża 
wśród maszyn,
Drąży węgiel czarnego zagłębia,
A on także nie próżnuje w tym czasie:
Podkreśla – umacnia – pogłębia.
Człowiek zbiera owoce dojrzałe,
W ciężar ziarna zamienia się praca,
A on znowu z tym samym zapałem,
Podkreśla – pogłębia – umacnia.
Lecz te słowa nie zmienią się w ciało,
Słowa, słowa i jeszcze raz słowa.
Proponuję więc panu nieśmiało,
Pracować – pracować – pracować.

W SPRAWIE USŁUG
Telegram w pilnej wysłałem sprawie,
Dotarł na miejsce po dłuższym czasie,
Gdy o zwrot forsy proszę łaskawie,
Rozkłada ręce panienka w kasie.
Bilet sprzedano mi w pierwszej klasie,
(pociągiem jeździć wygodnie lubię),
Wzięli pieniądze choć na tej trasie
Nie ma klas pierwszych 
– są tylko drugie.
Więc zagubiony wśród reklamacji
Marzę by wreszcie nastał ład nowy,
Kiedy mieć będę prócz praw do racji – 
Prawo do usług i to fachowych!

CHYBA
Chyba najbardziej obłudni,
Biją się w piersi aż dudni.

POZOSTAŁOŚĆ
Odszedł letnik
Został śmietnik.

Rozwiazania krzyżówki nr 32 – MEDALE NIE DLA NAS – nadesłali:
Maria Gortat z Czermnicy, Krystyna Tretiak z Maszkowa, Regina Czarnowska z Osowa, Józef Dobro-

wolski z Dąbrowy, Bogumiła Urtnowska z Kulic, Elzbieta Lewandowska ze Strzelewa, Teresa Młynarska 
ze Słajsina, Władysław Domagalski z Węgorzy oraz z Nowogardu: Franciszek Palenica, Stanisława 
Pokorska, Władysława Kubisz, Natalia Kosmalska, Halina Kawczyńska, Szczepan Falaciński, Teresa 
Powalska, Halina Stefańska, Bogumiła Czupryńska, Krzysztof Kępa (proszę podawać adres), Maryla 
Piątek, Teresa Januszonek, Grażyna Baran, Grażyna Jurczyk, Ryszard Gutowski, Natalia Chruściel, Józef 
Górzyński (także 31), Halina Szwal (także 31), Barbara Bartosik (także 31),

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Natalia Chruściel z Nowogardu, 
- Krystyna Tretiak z Maszkowa,
- Ryszard Gutowski z Nowogardu.

Gratulujemy!  
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

          Nowogard 21.08.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Sprzedawca – optometrysta 
4. Konserwator terenów zieleni  

z prawem jazdy kat. B
5.  Fryzjer
6. Księgowa
7.  Nauczyciel informatyki,  

przedmiotów zawodowych 
(poj.samochodowe)

8.  Pracownik zieleni
9.  Pielegniarka
10.   Hydraulik
11.  Szwaczka
12.  Przedstawiciel handlowy 
13.  magazynier
14.  Informatyk
15.  Monter stolarki PCV

 OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   , (Goleniów )   

( Karnica ) ( Modlimowo) ( Płoty )
2. Informatyk    ( Łozienica )
3. Murarz, tynkarz    ( Szczecin )
4. Nauczyciel: fizyki, Angielskiego, 

Przyrody, Techniki, Plastyki, Infor-
matyki, Matematyki, Chemii, W-F, 
WOS, Jęz. Polskieg, wychowawca 
świetlicy    ( OSINA )

5. Traktorzysta   (Bienice)
6. Tokarz, spawacz, frezer, ślusarz, 

elektryk   (Miękowo k/Goleniowa)
7. Sprzątaczka, kierowca ciągnika  

( Goleniów )
8.  Kucharz ( Międzyzdroje ) 
9.  Przedstawiciel handlowy  

( Łozienica )
10.  Spawacz ( Płoty )
                                            
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucji ryn-
ku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr. 99, poz. 
1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminu-
jących kandydatów ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religijne lub 
względu na przynależność związko-
wą.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obo-
wiązany zawiadomić w formie pisem-
nej, w okresie do 5 dni, właściwy po-
wiatowy urząd pracy o zatrudnieniu 
osoby zarejestrowanej jako bezrobot-
na lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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Mewa Resko - Pomorzanin Nowogard 0:6 (0:2)

Udany początek juniorów

Pomorzanin zagra z Pogonią

Olimpia wygrywa 
w Mechowie
Piłkarze Olimpii pokonali w Mechowie występującą na co dzień w A-klasie 
tamtejszą Gardiominkę.

Motocross 

Kozera zwycięża u siebie
Michał Kozera zwyciężył w swojej klasie w zawodach motocrossowych roz-
grywanych w niedzielę na „Smoczaku”.
Nowogardzcy motocrossowcy w końcu 
mogli zaprezentować się przed własną 
publicznością. Start Michała Kozery 
w klasie młodzik MX85 zacząłą się od 
drugieggo miejsca w biegu pierwszym. 
W drugim biegu Michał był pierwszy 
i ostatecznie jego start zakończył się 
zwycięstwem, za co otrzymał puchar 
ufundowany przez burmistrza No-
wogardu. Dobrze zaprezentowała się 
również Żaneta Zacharewicz, która 
w obu wyścigach była szósta i na tej 
pozycji została sklasyfikowana. Ra-
zem z nimi rywalizowali jeszcze Paweł 
Klewicz  i Adrian Sudomirski. Ten 
pierwszy został sklasyfikowany na 10. 
miejscu natomiast temu drugiemu nie 
udało się ukończyć zawodów.
W klasie junior Nowogard reprezen-
tował Bartosz Maślany, który zajął 
siódme miejsce.
Zawodnicy KM „Cisy” dziękują fir-
mą: ZUK, PUWIS, Piekarni Państwa 
Pędziszczak, Krzysztofowi Saji, Mi-
chałowi i Piotrowi Warkalewicz, Hen-
rykowi Kozłowskiemu i Arturowi Ka-
wickiemu za zorganizowanie imprezy. 
Dziękują również wszystkim kibicom 
którzy mimo tak niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych licznie przy-
byli na tor by obserwować zmagania 
zawodników.

Wyniki niedzielnych zawodów:
Klasa młodzik MX85
1. Michał Kozera, 
2. Dawid Konkol, 
3. Miłosz Kozica.
Klasa junior
1. Sebastian Rymacki, 
2. Wojciech Pronobis, 
3. Bartłomiej Dróbka,
Klasa weteran
1. Krzysztof Marchewka, 
2. Rafał Napierała, 
3. Rajmund Brzeziński,
Klasa amator I
1. Paweł Hlib, 
2. Maciej Korbolewski, 
3. Rafał Arentowicz,
Klasa amator II
1. Robert Żochowski, 
2. Marcin Openchowski, 
3. Konrad Różański,
Klasa otwarta licencja
1. Sebastian Knoff, 
2. Mirosław Kowalski, 
3. Karol Różański,
Quady open
1. Klaudiusz Rostowski jr.,
2. Paweł Wasiak,
3. Jakub Tokarewicz.

Andrzej Garguliński

Jako pierwsi bramkę zdobył nasz 
zespół. Grający po raz pierwszy w 
barwach Olimpii Kaczmarek dobrze 
obsłużył Dudkę i ten dał prowadze-
nie swojemu zespołowi. Kwadrans 
później po kontrze miejscowych 
było już 1:1. Trzy minuty później 
Kaczmarek zalicza kolejną asystę i 
M. Stachowiak wyprowadza Olim-
pię po raz kolejny na prowadzenie. 
W 35. minucie rezultat na 1:3 pod-
wyższa Nadzieja., ale tuż przed prze-
rwą piłkarze Gardominku niwelują 
przewagę gości i do szatni piłkarze 
schodzą przy wyniku 2:3.
Druga połowa ze wskazaniem na 

Olimpię, która strzeliła jednak tyl-
ko jedną bramkę. W 80. minucie 
M. Stachowiak podaje do Kubskie-
go, który podwyższa rezultat na 2:4. 
Miejscowych stać było zaledwie na 
zmniejszenie rozmiarów porażki na 
3:4 w 89. minucie.
Olimpia w tym meczu to: Pędziwiatr 
– Malinowski, Nadzieja, Kolibowski, 
Kaczmarek, Szewc, D. Stachowiak, 
Kuś, Wnuczyński, Dudka, M. Sta-
chowiak.
Na zmiany wchodzili: M. Nowak, So-
larski, K. Nowak, Kubski, Nieradka.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Frąckowaik- Grzej-
szczak, Piotrowicz (70’ Wojciechow-
ski) Fijałkowski,J utkiewicz, Kubicki 
(55’ Bajerski), Kasprzyk, Ł. Wipplin-
ger, Antonyk (55’ M. Wipplinger), 
Gaik, Pozierak
Bramki dla Pomorzanina: Gaik - 3, 

Kasprzyk, Antonyk, Grzejszczak.
Z wysokiego „C” rozpoczęli sezon 

juniorzy Pomorzanina Nowogard, 
którzy na wyjeździe rozbili rówieś-
ników z mewy Resko. Sztuka ta uda-
ła się nawet mimo braku kilku pod-
stawowych zawodników. Mecz był 
momentami brutalny, a najbardziej 
ucierpiał na tym Piotrowicz, który z 
kontuzją musiał opuścić boisko. 
Pomorzanin zacząłą ostro i w pierw-

szym kwadransie bramkarz Mewy 
trzy razy ratował swój zespół przed 
stratami gola. Wynik został otwo-
rzony w 20. minucie, kiedy Pozierak 

dośrodkował na głowę Kasprzyka, 
który umieścił piłkę w siatce. Pięć 
minut później Fijałkowski przebie-
ga z piłką pół boiska i gdy ma przed 
sobą już tylko bramkarza gospoda-
rzy dogania go obrońca i wślizgiem 
zażegnuje niebezpieczeństwo. W 30. 
minucie po akcji Kubickiego i cel-
nym uderzeniu Gaika było już 2:0. 
To był jednak dopiero początek. 

Tuż po przerwie Kasprzyk posyła 
piłkę do Antonyka, ten mija dwóch 
obrońców i zdobywa trzecią bram-
kę. W 55. minucie Ł. Wipplinger 
obsłuża Gaika, który zdobywa kolej-
ną bramkę, a dziesięć minut później 
nasz napastnik dobi9ja mocny strzał 
Kasprzyka i kompletuje hat-tricka. 
W 70. minucie Kasprzyk wysuwa 
piłkę Grzejszczakowi, który z 25. 
metrów ustala wynik na 0:6.

Andrzej Garguliński

Od falstartu zaczął sezon nowo-
gardzki Pomorzanin, który w ubie-
głą sobotę uległ na wyjeździe Mewie 
Resko. W tym tygodniu podopiecz-
ni Zbigniewa Gumiennego będą 
mieli okazję do rehabilitacji, ale to 
zadanie nie będzie należało do naj-
łatwiejszych. Nasz zespół zmierzy 
się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. 
Będą to oczywiście rezerwy „Dumy 
Pomorza”, ale i tak nie należy spo-
dziewać się łatwej przeprawy. W 
pierwszej kolejce Szczecinianie zre-
misowali w Starej Dąbrowie z Dą-
brovią 2:2.

Mecz odbędzie się w niedzielę o go-
dzinie 11.00.
Pozostałe mecze kolejki:
sobota: Radowia Radowo Małe - 
Mewa Resko, Flota II Świnoujście 
- KP Chemik II Police, Światowid 
Łobez - Korona Stuchowo, Dąbrovia 
Stara Dąbrowa - Ehrle Polska Dobra 
Szczecińska, 14.00 Wicher Brojce - 
Masovia Maszewo, 18.00 Promień 
Mosty - Ina Ińsko.
Niedziela: 17.00  Vielgovia Szczecin-
Wielgowo - Fagus Kołbacz.

Andrzej Garguliński

Michał Kozera z pucharem 
za zwycięstwo w klasie młodzik MX85



20 M - Nr 65(1702)

• 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•

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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TEL. 091 39 22 165

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

Zakończenie lata w Jarchlinie

GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godzinach 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632

W nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16
Przyjęcia pacjentów już od 1 września

Lokale użytkowe do wynajęcia 
ul. Boh. Warszawy 103 (dawne PBO). Tel. 602 733  893

Duża firma dystrybucyjna 

zatrudni magazynierów
Wymaganie doświadczenie na stanowisku.

Oferujemy:- atrakcyjne wynagrodzenie - pakiet socjalny
Oferty: kadry1974@o2.pl lub 091 579 29 18.

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

Giełda 
Podręczników

Szkolnych s. 3

czytaj na s.4 foto ps
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BEZPŁATNA GIEŁDA 
PODRĘCZNIKÓW

• Sprzedam książki do kl. III Gimnazjum nr 1. Tel. 507 433 700.
• Kupię książki do kl. I Technikum Mechanicznego ul. Poniatowskiego. 
 Tel. 507 433 700.
• Szukam podręczników do kl. VI SP nr 3. Tel. 509 606 852.
• Kupię podręczniki do klasy I II LO. Tel. 091 39 18 064.
• Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 514 107 044.

REKLAMA

Poniedziałek
Zgłoszono kradzież kukurydzy na 

sumę 50 PLN. Do zdarzenia doszło 
między Wierzbięcinem a Słajsinem. 
Sprawca został zatrzymany. Wyjaś-
niał, że chciał sprawdzić czy kuku-
rydza mu się do czegoś nada.

Sprawa trafiła do sądu grodzkiego.
Środa
Zgłoszono kradzież 3 drzew buko-

wych z terenu przy Domu Pomocy 
Społecznej na Smurzynach o wartości 
1022 PLN. 

Policja apeluje o pomoc ewentual-
nych świadków zdarzenia.

Czwartek
Tego dnia policja powiadomiona 

została o kradzieży kasy fiskalnej o 
wartości 1.100 PLN z busa marki 
Ford na szkodę jednego z przewoź-
ników. 

Piątek
Policja zatrzymała przy ul. Armii 

Krajowej pijanego rowerzystę Mi-
rosława K. (3,18 promila alkoholu 
we krwi). 

W miejscowości Redło zatrzymano 
pijanego kierowcę samochodu marki 
Daihatsu Mariusza G. Miał 1,64 pro-
mila alkoholu we krwi.

Niedziela 
Ok. godz. 4:30 nad ranem pracow-

nik Orlena zgłosił kradzież 52 litrów 
oleju o wartości 247 PLN. Kradzieży 
dokonał kierujący Oplem Omega o 
początkowych numerach rejestra-
cyjnych ZK 54…, który odjechał w 
kierunku Goleniowa.

Tego dnia zatrzymano jeszcze 2 
pijanych rowerzystów Ryszarda G. 
(0,79 promila) przy ul. 700-lecia oraz 
Wiesława K. (2,30 promila) przy ul. 
Bohaterów Warszawy.

ps

Akcja „Odpowiedzialny 
sprzedawca”
 – pomyślnie zakończona
W piątek 22 sierpnia zakończyła się, przeprowadzona na terenie gminy 
Nowogard i Osina, 3 dniowa akcja Policji „Odpowiedzialny sprzedawca” 
nawołująca do niesprzedawania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

Inicjatywa ta swoim zasięgiem obję-
ła wszystkie punkty, znajdujące się 
w obrębie gmin, w których sprzeda-
wany bądź spożywany jest alkohol. 
Była ona skierowana do sprzedaw-
ców, właścicieli sklepów, restauracji, 
barów itd. Do grupy osób odpowie-
dzialnych za przeprowadzenie akcji 
należeli: dzielnicowi (4 osoby), rewir 
dzielnicowych w Osinie (2 osoby) 
oraz stażyści (3 osoby). Osoby te 
rozprowadzały po punktach sprze-
daży alkoholu plakaty, na których 
znajdowało się miejsce na pieczątkę 
firmową sklepu bądź pubu itp. Pod-
bicie pieczątki na plakacie stanowiło 
deklarację czynnego włączenia się 
do akcji i jednoczesną deklarację 

o pełnym zasto-
sowaniu się do 
obowiązującego 
prawa, które za-
kazuje niesprze-
dawania alkoholu 
młodzieży poni-
żej 18 roku życia.
Jak się okaza-
ło adresaci akcji 
czyli sprzedawcy 
podeszli do akcji 
z pełną powagą.  
Policjantom i sta-
żystom udało się 
dotrzeć do 118 
punktów sprzeda-
ży alkoholu w na 
terenie gmin Osi-
na i Nowogard. 
Pewne problemy 
były natomiast w 
sieciach handlo-
wych Lidl, Bie-

dronka, Netto i stacji paliw Orlen 
– w tych punktach niezbędna okaza-
ła się zgoda central. 
Podsumowania akcji dokonali star-
szy inspektor w zespole ds. nielet-
nich i patologii referatu prewencji, 
pani Kamila Jagiełło, komisarz Le-
szek Nowak zastępca komendanta 
w Nowogardzie oraz komendant 
powiatowy policji w Goleniowie in-
spektor Leszek Skotnicki. 
Akcja Policji będzie miała swój dal-
szy ciąg: Okres realizacji programu a 
więc ostatnie 3 dni uważam za wstęp 
do dalszych działań. Od września 
kiedy rozpocznie się rok szkolny roz-
poczniemy szeroko zakrojoną dzia-

łalność profilaktyczną ukierunkowa-
ną na najmłodszych mieszkańców 
gmin w celu propagowania zdrowego 
trybu życia, wolnego od nałogów oraz  
przestrzegania przed konsekwencjami 
nadużywania alkoholu dla jednostki 
jak i całego społeczeństwa. Sprawdzi-
my również zasięg i odbiór akcji po-
przez ankiety skierowane do uczniów 
oraz osób posiadających koncesję na 
sprzedaż alkoholu. Położymy także 

większy nacisk na działalność kon-
trolną na podległym pod nas terenie, 
sprawdzimy jaki skutek odniosła ak-
cja, będziemy stale przypominać o 
obowiązujących przepisach i odpo-
wiedzialności, jaka spoczywa w rę-
kach osób dorosłych za kształtowanie 
młodego pokolenia. – mówi Kamila 
Jagiełło. 

ps
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Oświadczenia majątkowe radnych cz. III
Rafał Paśko - Nie pracuje.
Dochody:
- renta rodzinna – 5 701,05 zł,
- dieta radnego – 4 550 zł 
Nieruchomości: 
- mieszkanie własnościowe – 38,80 m. kw. – wartość – 70 000 zł.
Jerzy Kaczmarski  - zakończył działalność  gospodarczą 21.08.2007 r.
Oszczędności(współwłasność  małżeńska):
- 21 000 zł 
- akcje – 36 000 zł,
Dochody:
- dochody z akcji - 39 035 zł,
- dieta radnego – 4 550 zł.
Nieruchomości(współwłasność małżeńska):
- dom – 134,63 m. kw. – wartość – 350 000 zł,
- działka pod domem – 727 m. kw. – wartość – 50 000 zł.
Zobowiązania (współwłasność małżeńska):
- kredyt hipoteczny – 66 200,79 FCH (frank szwajcarski),
- pożyczka – 7 500 zł.
Krystyna Bożena Kłosowka
Oszczędności:
 - 3 954,42 zł,
Dochody:
- ze stosunku pracy – 20 949, 25 zł,
- dieta radnej – 4 218,97 zł 
Nieruchomości: 
- mieszkanie – 69,60 m. kw. – najem.
Krystyna Wysoczyńska
Oszczędności (współwłasność małżeńska):
 - 68 500 zł,
 - 12240 euro,
- 3 370 USD.
Dochody:
- zatrudnienie – 10 579,36 zł, 
- emerytura – 17 788,04 zł, 
- dieta radnej – 6 400 zł.
Nieruchomości(współwłasność małżeńska):
- dom o powierzchni – 115 m. kw. – wartość – 115 000 zł.
Jan Mularczyk – dyrektor ds. Usługowo-Handlowych firmy PUWiS
Oszczędności:
- 7 000 zł,
- akcje – PUWiS i Pionier – 14 800 zł.
Dochody:
- zarobki – 74 158 zł,
- dieta radnego – 4 550 zł,
- dochody z udziałów – 2 314 zł.
Nieruchomości:
 - mieszkanie lokatorskie 52,10 m. kw. – wartość wkładu mieszkaniowego 
– 37 000 zł,
Zobowiązania:
- kredyt na wkład mieszkaniowy – 33 000 zł.                                                   

Cdn.   Opr.LMM  

Bezpiecznie do szkoły…

Wakacje się kończą, początek roku szkolnego blisko. Jak bumerang po-
wraca pytanie – jak bezpiecznie doprowadzić dziecko do szkoły? Najgorzej z 
tymi, którzy edukację dopiero  zaczynają – w zerówkach i w klasie pierwszej. 
Szkolenie zaczyna się od pogadanek jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Ale 
paradoksalnie, ŻEBY POGADANKI WYSŁUCHAĆ DO SZKOŁY TRZEBA 
DOJŚĆ!

Problem zasygnalizowali nam pedagodzy i rodzice uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 3.

Jak wiadomo ul. Bohaterów Warszawy należy do najbardziej niebezpiecz-
nych ulic w mieście – jadący od osiedla Radosławia w stronę centrum nogi 
z gazu nie zdejmują. Nagminne jest przekraczanie szybkości mimo znaku 
ostrzegającego UWAGA DZIECI, bo szkoła tuż, tuż…

Od września chodniki się zaludnią – dzieci ruszą do szkoły. I trzeba szcze-
gólnie uważać – zarówno kierowcy jak i piesi.

Jest jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji – może by tak zatrudnić bez-
robotnych w charakterze przewodników? Chociaż na czas ostatnich czterech 
miesięcy roku…

LMM

Wydawanie żywności
 Chrześcijańskie Centrum Pomocy 

przy zborze Ewangelicznych Chrześcijan
informuje, że wydawana będzie żywność dla rodzin potrzebujących 

z terenów wiejskich.
Prosimy zgłaszać się w dniach 27 – 29 sierpnia br. 

(środa, czwartek i piątek)
 w godzinach od 10.00 -15.00

Pastor Cezary Komisarz
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ny z tej  okazji  festyn – mówi To-
masz Olszewski.
Warto dodać, że wszyscy mieszkań-
cy oraz goście, którzy przybywają na 
festyn mogą czuć i bawić się na nim 

bezpiecznie a to dzięki bacznie czu-
wającym nad przebiegiem zabawy 
miejscowym ochroniarzom.
Jarchlino, jak widać, dzięki licznym 
imprezom, jakie organizują jego 
aktywni i kreatywni mieszkańcy, 
potrafi żyć w przyjaznej i rodzinnej 

atmosferze. Gratulujemy pomysło-
wości i zaangażowania i życzymy 
dalszych równie udanych pomy-
słów. Polecamy także innym ten do-
bry przykład, życie na wsi nie musi 
być bezbarwne i  smutne tym bar-
dziej, że wszystko właśnie na wsiach 
dzieje się na uroczym łonie natury.  
Organizatorzy imprezy składają 
szczególne podziękowania sponso-
rom dzięki którym nie zabrakło w 
czasie zabawy dobrego jedzenia, a 
serwowano m.in. kiełbaski z  rusztu, 
kaszankę czy doskonały bigos. Oto 
lista sponsorów:
- Rafał Frątczak, Krzysztof Kar-
czmarek, Biały punkt GSM,
ponadto podziękowania należą się 
również:
- firmie Maxlas za wypożyczenie 
stołów, Grzegorzowi Martyniuko-
wi za udostępnienie materiału do 
budowy zadaszenia oraz wszystkim 
mieszkańcom, którzy włączyli się 
przygotowanie imprezy.
Ponadto organizatorzy dziękują bur-
mistrzowi Kazimierzowi Ziembie za 
obecność i zorganizowanie oświet-
lenia oraz Tomaszowi Kuliniczowi, 
wicestaroście goleniowskiemu.  

Piotr Słomski

Zakończenie lata w Jarchlinie
W ubiegłą sobotę mieszkańcy Jarchlina pokazali, że koniec lata wcale nie 
musi kojarzyć się nam ze smutkiem i nostalgią za odchodzącymi powoli 
ciepłymi dniami. Dzięki kreatywności rady sołeckiej na czele z sołtysem 
mieszkańcy tej podnowogardzkiej wsi bawili się przednio na zwieńczają-
cym letni czas festynie.

Całość rozpoczęła się od otwarcia 
nowego placu zabaw, który powstał 
tuż obok szkoły podstawowej. Z pla-
cu tego mogą korzystać wszystkie 
dzieci do 15 roku życia. Uroczystego 
otwarcia placu dokonał burmistrz 
Nowogardu Kazimierz Ziemba. Jak 
się dowiadujemy w ostatnim czasie 
podobne place zabaw zorganizowano 
w sześciu wsiach naszej gminy. Nasz 
plac jest już właściwie wykończony. To 

co zostało do 
wykonania 
to jeszcze 
jedna huś-
tawka, my 
natomiast ze 
swojej strony 
przywiezie-
my piasek i 
opony. Bur-
mistrz za-
gwarantował 
nam ponad-

to, że jeśli wszystko pójdzie dobrze to w 
tym roku albo w następnym będziemy 
mieli ogrodzenie wokół placu zabaw i 
lampy –mówi Tomasz Olszewski soł-
tys Jarchlina, jeden z organizatorów 
festynu.
Następnie uczestnicy przenieśli się 
na miejscowe boisko. Tam już na po-
czątku czekało na nich wiele emocji, 
których dostarczył m.in. mecz piłki 
nożnej Kawalerowie kontra Żonaci. 
Mecz zakończył się przytłaczającym 
tryumfem tych pierwszych aż 7-0! 
po czym rozpoczęła się zabawa do 
białego rana przy dźwiękach zespołu 
„Avanti” i „Toy-toy”. W trakcie zaba-
wy odbyły się także licytacje świeżo 

złowionych szczupaków oraz ciast. 
Dochód z licytacji zasili fundusze 
przeznaczone na pokrycie kosztów 
organizacji kolejnych imprez, jakie 
odbędą się w Jarchlinie. 
A oto, co o organizacji festynu mówi 
sołtys Tomasz Olszewski:
Mamy bardzo dobrze zorganizowaną 
radę sołecką, w skład której wchodzą 
Małgorzata Kur, Małgorzata Marty-
niuk – która jest też konferansjerką 
podczas imprezy, następnie Waldemar 
Płuciennik, Wacław Zieliński, Jani-
na Ujazda i Krystian Front. Właśnie 
dzięki zaangażowaniu sołtysa i wy-
mienionych wyżej osób udało się 
zorganizować ten festyn. Nie jest to 
jednak jedyna taka impreza, jaka od-
bywa się w ciągu 
roku w Jarchli-
nie: bardzo fajną 
imprezę udało 
się nam również 
zorganizować w 
dzień dziecka. Jed-
ną z atrakcji była 
ciuchcia, która 
sprawiła dziecia-
kom wielką frajdę. 
20 lipca natomiast 
zorganizowaliśmy 
spartakiadę. Im-
preza była huczna, 
zawitało na nią ok. 
250 osób. Planuje-
my także zorgani-
zować Andrzejki, 
osobno dla dzieci i 
dorosłych. W grudniu natomiast spe-
cjalnie dla najmłodszych odbędą się 
Mikołajki, a w wieczór sylwestrowy 

wszyscy dorośli 
będą bawić się w 
naszym wiejskim 
klubie. 
Na wszystkich 
imprezach, jakie 
o r g a n i z u j e my 
dzieci z naszej 
wioski mają dar-
mowe jedzenie, 
picie i słodycze. 
Wyjątkowo pod-
czas dnia dziecka 
jedzenie i picie 
było darmowe 
dla wszystkich 
dzieci, także tych 
które przyjechały 
na zorganizowa-

Sołtys Jarchlina 
Tomasz Olszewski
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że odeszła od nas przeżywszy lat 95 

ś   p. 
Aniela Rozkrut

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 
dnia 26.08.08 r.  w kaplicy cmentarza

w Nowogardzie o godz. 15.00 
Rodzina

Zastopować świat  
Na stronie internetowej pod takim właśnie tytułem można czytać notatki 
z podróży autostopem do Turkmenistanu. W tę ryzykowną podróż wybrali 
się dwaj studenci , mieszkańcy Nowogardu. Piotr Ceranka i Maciej Tumu-
lec (Tumba) i na bieżąco informują o swoich przygodach. Do Istambułu to-
warzyszyła im Ada i Jarek Rochowicz student z Koszalina. Ada powróciła 
już do kraju (samolotem ze Stambulu), a oni w trójkę kontynuują ryzykow-
ną eskapadę. Notatki  (za zgodą podróżników) przybliżamy Czytelnikom  
w miarę ich napływu w każdym wydaniu „DN”. (kto posiada komputer z 
internetem może śledzić ich podróż na bieżąco. Wystarczy w wyszukiwarkę 
wpisać hasło „zastopować świat”, i na stronie głównej kliknąć link „new-
sy” (aby czytać notatki)  oraz „galeria”( aby oglądać zdjęcia).

Tumba – 20.08. 2008 – 14.08.16
Witamy serdecznie z Erzurum, położonego ok. 300 km od naszego najbliższego 
celu - Araratu. Po raz pierwszy od naszego wyjazdu z Polski - 17 dni temu zaczęło 
padać, więc dla naszej stopowej przygody jest to rzeczywiście bardzo dobra wia-
domość. Przygotowujemy się mentalnie i finansowo do wejścia na ten przepiękny 
pięciotysięcznik. Dlaczego finansowo? Bo musimy opłacić przewodnika bez któ-
rego wchodzenie na Ararat jest zabronione. Zważywszy na bliskość ormiańskiej i 
irańskiej granicy, strefa góry jest strefą zmilitaryzowaną. Myślimy jednak o tym, 
aby dołączyć się do jakiejś ekipy wchodzącej tam z własnym guidem, co znacznie 
podratowałoby nasze finanse.  Strasznie uderza różnica między Turcją zachodnią 
i wschodnią. Na wschodzie jest nieprawdopodobnie biedniej, gdyż okolice Erzu-
rum zamieszkują głównie plemiona kurdyjskie. Przed wjazdem do większych 
miasteczek widoczne są koszary wojskowe, skąd wystają tylko głowy zabarykado-
wanych żołnierzy. My tymczasem idziemy wzmocnić się niewyszukanym jedze-
niem w postaci kebabu i ruszamy na drogę w stronę miejscowości Agri. Najpraw-
dopodobniej przez kilka najbliższych dni nie będzie żadnej informacji od nas 
(może z Dogubaiazit) gdyż będziemy najpierw w bazie pod Araratem, a później 
rozpoczynamy próby siłowania się z górą! Trzymajcie kciuki za nas i sprzyjające 
wiatry. Mam nadzieję, że najbliższe fotki wrzucimy już w Iranie. Pozdrowienia 
dla Ady, która jest już w Polsce. I jeszcze jedno - dokonaliśmy zakupu tureckiej 
nargili, którą wysłaliśmy do kraju. Po powrocie zapraszamy na sziszowisko !

Tumba  - 21.08.2008 09:08:26  
Witamy spod stóp 
Araratu! Wczoraj wy-
jechaliśmy stosunkowo 
późno, bo po godzinie  
18.00 z Erzurum i nie 
marzyliśmy nawet w 
najśmielszych snach 
o znalezieniu  się tu,  
gdzie  jesteśmy dziś, a 
jednak powiodło się.  
Złapaliśmy trzy stopy 
wprost do Dogubaia-
zit. Stop w Turcji oka-
zuje się całkiem nieźle 
funkcjonującą  instytu-
cją. Co ciekawe - za takiego stopa należy w większości przypadków zapłacić, jakąś 
sumę pieniędzy. Nam udało się nie stracić praktycznie  ani grosza, więc duma 
rozpiera nas na całego. Bardzo ciężko dogadać się z kimkolwiek, ponieważ jedyne 
zwroty jakie tu znają to: Hello, What’s your name i Money, money - i to nie wszy-
scy:) Ostatnią noc spędziliśmy w naszym małym namiociku, tuż przy wjeździe do 
miasta, więc o wyspaniu ciężko mówić Tym bardziej że o godz. 5.00 mieliśmy po-
budkę, gdyż tutejsi muezini zaczęli nawoływania na poranne modlitwy. Jest godz. 
9.45 a my już mamy załatwionego przewodnika na Ararat! Ciężko mi w to jeszcze 
uwierzyć, ale zaczynamy wchodzenie już jutro o 6.30 z grupą irańską. Kolejny raz 
zadziałał nasz zmysł negocjacyjny i wytargowaliśmy wejście za 100 dolarów od 
osoby, co nie jest wielką kwotą w porównaniu do tych, o jakich słyszeliśmy przed 
przyjazdem na miejsce. Mamy cały dzień na przygotowania, więc staramy się go 
wykorzystać jak najefektywniej. Trochę męczy zainteresowanie Kurdów naszymi 
osobami, ale nie mamy wyjścia - przyzwyczajamy się do tego powoli, niektórzy 
z większą inni z mniejszą nutką cierpliwości. Dzisiaj śpimy u naszego przewod-
nika, a ja tymczasem dorzucam kilka fotek ze wschodniej Turcji. Zapraszamy do 
podglądania nas. Następne info za jakieś cztery... pięć.. dni. Buziaki
PS. Niedługo ruszy angielskie tłumaczenie naszej stronki, za co serdecznie dzię-
kujemy niezawodnemu Johnemu.

Opracował LMM

Stop w Turcji okazuje się całkiem nieźle 
funkcjonującą  instytucją.

Nazwy ulic i .. błądzenie

Pisaliśmy już na naszych łamach o konieczności oznakowania ulic i nu-
meracji posesji. Jest w tej sprawie uchwała Rady Miasta. Uchwała uchwałą, a 
rzeczywistość skrzeczy…

Już drugi raz w mojej praktyce błądziłem na osiedlu Wiejska Zachód.
Wszystko na pierwszy rzut oka wygląda pięknie. Szukam ulicy Macieja 

Rataja i od strony 
ul. Kościuszki bez trudu odnajduję. Są nawet dwie tabliczki z napisami. 

Gorzej już z konkretnymi numerami. Prywatne posesje owszem oznaczone 
– tylko kolejność numeracji jakoś nie po kolei. W dodatku okazuje się że wy-
mieniona wyżej ulica ma kształt litery „U”. Kto na to wpadnie  - chyba tylko 
listonosz, bo on ulicę zna z racji codziennego tam przebywania – kłopot na 
pewno mieć będzie policja i straż – żadnych tablic poza tymi na początku!

Gdy ktoś idzie z głębi osiedla to nie będzie wiedział jaką ulicą się porusza…
LMM

ZAWIADOMIENIE
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P.H. HURTPOL - Nowogard  
Zatrudni  osobę  do pracy w dziale sprzedaży 
Wymagania: 
- wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- mile widziane znajomość branży sanitarnej

 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub  tel.091 579 29 18

Biznes Park Gryfice 
zatrudni : KSIĘGOWĄ.

Miejsce wykonywania pracy 
ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice.  

Oferujemy pracę w nowoczesnej 
firmie, zapewniamy miła atmosferę 
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

 Zainteresowane osoby prosimy o 
składanie podania i CV na adres 
podany wyżej;

 dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem 

telefonu 091 384 70 28. 

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zaprasza wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów 
wraz z żoną – mężem na piknik obok plaży nad jeziorem. 

Udział własny od osoby – 5 zł. 
Początek od godz. 13.00 

w dniu 4 września 2008 r (czwartek).
Ponadto Zarząd prosi o zgłaszanie się na organizowaną wycieczkę 

po miejscowościach nadmorskich w II połowie września 2008 
roku. Wycieczka 6-cio dobowa, odpłatność 150 zł od osoby. 

Zgłoszenia są przyjmowane we wtorki – Biuro Zarządu ul.Zamkowa 
lub telefonicznie 0518 546 950, 091 39 26 077 w każdy dzień.

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

PRZEWOZY 
INDYWIDUALNE

Berlin – lotniska 
i inne miejsca Europy

od drzwi do drzwi
500 82 64 64

 Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział 
Golblat w Goleniowie

Swedwood Poland Sp.z o.o. jest grupą przemysłową wchodzącą w skład 
IKEA. Nasz Zakład jest producentem elementów meblowych z drewna 
liściastego. Swoją działalność rozpoczął od 1996 r. Jesteśmy firmą dyna-

micznie rozwijającą się i wciąż tworzącą nowe miejsca pracy.

Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział Golblat w Goleniowie
 poszukuje osoby na stanowisko:

 PRACOWNIK PRODUKCJI ORAZ  MECHANIK OBSŁUGI MASZYN

Od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim,
  oraz ślusarskim

Oferujemy:
• wynagrodzenie w okresie próbnym 9,00 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane o 15 % premii
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
• Interesującą pracę i duże możliwości rozwoju 
   w dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej,
• Szeroki zakres szkoleń podnoszących kwalifikacje w danym obszarze,
• Motywujące wynagrodzenie,

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przekazywać do 
05.09.2008 na adres: Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział Golblat

Dział Kadr Tel. 0914664032 na adres e-mail: elzbieta.uzdowska@swedwood.com.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie treści danych osobowych, 
Dziennik Ustaw nr 133poz. 883)”

 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

Informujemy, że   

26 sirpnia 2008 r.
wtorek godz.  8.30 - 9.30 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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W obiektywie  Jana Korneluka - Ostatnie przed-szkolne cwiczenia

PA I N T B A L L
Rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej 
walki przy użyciu MARKERÓW, urządzeń zbliżonych kształtem i 
zasadą działania do broni pneumatycznej, które za pomocą sprę-
żonego powietrza, propanu lub dwutlenku węgla wyrzucają żela-
tynowe kulki wypełnione barwnikiem spożywczym. Po trafieniu 
przeciwnika kulka rozbija się pozostawiając kolorowy ślad przez 
paintballowców zwany „splatem”.
Scenariusze gier oparte są na historycznych rozgrywkach jak np.:  
„Alamo”, „Gettysburg” lub „Obrona Częstochowy”, operacjach taktycznych - „Ochrona Prezydenta”, czy 
grach sztucznie stworzonych -  „Terminator”,  „Klasyczne Wystrzelanie”  lub „Zdobywanie Flagi”. Oczy-
wiście dużo zależy od fantazji osób grających. 
Wspaniała zabawa dla rodziny, przyjaciół czy grup znajomych chcących aktywnie i nowocześnie spę-
dzić wolny czas. To propozycja firmy „A.D.W.-RELAKS”, która oferuje leśną odmianę tej dyscypliny.
Cennik:  
50 zł za komplet, w skład którego wchodzą:
    - marker czyli karabinek
    - mundur
    - maska ochronna
    - pełny magazynek kulek /200 szt./
15 zł za każde następne 100 kulek

Nasz adres: A.D.W.- RELAKS

ALEKSANDRA WACŁAWEK

OLCHOWO 80

TEL: 0 667 830 499

0 697 769 948

Za tydzień
do prawdziwej 

szkoły
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                    Pl.Wolności 9 (były hotel)
                                   Tel. 695 770 724
                         DLA CIEBIE

 Gotówka/Konsolidacja/Hipoteka/Auto
           Wstępna decyzja w 1 min. 
   Wysokie kwoty- minimum formalności
PRZYJDŹ JUŻ TERAZ!

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:

- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:

- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

AUTOHOLOWANIE
Pomoc Drogowa

tel. 601-16-46-57

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Cisy” 

w Nowogardzie ul, Ks.J. Poniatowskiego 7a

OGŁASZA
PRZETARG OFERTOWY  NIEOGRANICZONY 

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego

Lokalizacja , położenie : Nowogard ul. 3 Maja 31 e   - IV piętro

Kategoria lokalu : M-4 (3 pokoje) o powierzchni użytkowej - 60,10 m2 

Rodzaj ogrzewania lokalu :  etażowe (indywidualne gazowe)

Cena wywoławcza : 144.901,00 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium w wysokości.: 14.490,00 zł w kasie Spółdzielni naj-

później do dn.29.08.2008 do godz. 11.00

2. Złożenie pisemnej oferty przetargowej w biurze Spółdzielni, w terminie 
do dnia 29.sierpnia 2008r. do godz. 11.00, którą należy złożyć w zamknię-
tej kopercie z napisem „przetarg w dniu 29.08.2008r.” Oferta winna za-
wierać: imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu oraz oferowaną cenę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2008r. o godz. 11.15

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do :
1.  uiszczenia zaoferowanej kwoty na konto Spółdzielni w terminie 7 dni 

od otrzymania pisemnego zawiadomienia. (Wpłacone wadium zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia.)

2.   przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej, w terminie określonym 
przez Zarząd Spółdzielni.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej, o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego loka-
lu, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 
przetargu lub w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu 

Oględziny lokalu w terminie  uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni 

przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze S M „Cisy”

 lub telefonicznie po nr tel. 091 3925261 lub kom. 697 104 578

Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny 
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę 3000 m kw, na wsi, media 

obok działki 16 zł/ m kw. Tel. 721 401 957.
• Wydzierżawię miejsce postojowe 11,5 

m x 3,60 m na terenie dozorowanym. 
693 344 802.

• Sprzedam dom jednorodzinny, podpiw-
niczony, dwupoziomowy, jednopiętrowy, 
na działce wiata na dwa samochody, po-
mieszczenia gospodarcze, wysoki stan-
dard i funkcjonalność, Nowogard, ul. 
Żeromskiego, tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe lub za-
mienię na mniejsze. Tel. 601 441 763.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w Ko-
łobrzegu 40 zł/osoba lub mieszkanie 3 
pokojowe (150 zł/doba) i 4 pokojowe (200 
zł/doba) tel. 0692 683 475. 

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe w 
Nowogardzie, os. Gryfitów pow. 69,7 m 
kw, 3 pokoje, kuchnia, osobno łazienka i 
wc. Cena 220 000,00 zł. Tel. 509 702 817. 

•  Zamienię mieszkania własnościowe 3-po-
kojowe i 2-pokojowe w centrum na do-
mek wolnostojący w Nowogardzie. Tel. 
601 724 492. 

•  Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia os. 
Gryfitów tel. 506 086 825. 

• Sprzedam parter domu dwurodzinnego 80 
m kw w Goleniowie oraz mieszkanie 45 
m kw, dwupokojowe; sprzedaż razem lub 
osobno. Tel. 605 088 912.

•  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, w Nowo-
gardzie, II piętro, własne co, 52 m kw, chęt-
nie w rozliczeniu kawalerka. 662 115 944,  
664 058 705. 

•  Sprzedam działki budowlane (3ha) w Ol-
chowie przy drodze na Kościuszki. Cena 
430 tys. zł. Tel. 0696 06 72 54. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 
508 309 980. 

•  Mieszkanie 3-pokojowe do wynajęcia w 
centrum Nowogardu. Tel. 501 212 247. 

•  Do wynajęcia pokój z używalnością kuchni 
i łazienki w Szczecinie. Tel. 091 39 104 15. 

•  Kawalerkę komunalną niewłasnościową, 
wszystkie media, zamienię na większe 2-3 
pokojowe, niewłasnościowe – spółdziel-
cze lub komunalne za dopłatą. Tel. 692 47 
43 47. 

• Kupię lub wynajmę garaż przy ul. Zamko-
wej. Tel. 513 153 505.

• Zamienię 3 pokojowe mieszkanie własnoś-
ciowe na 2 pokojowe własnościowe z dopła-
tą. Tel. 0603 217 677.

• Kawalerka – do wynajęcia. 602 40 56 40.
• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnoś-

ciowe M-4 w Nowogardzie ul. Boh. Warsza-
wy 105. Tel. 607 064 794.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe bezczyn-
szowe lub pół domu w Nowogardzie. Tel. 
660 200 392, 608 233 028.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie. Tel. 603 281 005.

• Sprzedam 4 ha ziemi pod Nowogardem. 
Tel. 698 981 884.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie 
do 8 arów. Tel. 608 101 247.

• Do wydzierżawienia na biura 3 pomieszcze-
nia o łącznej powierzchni 35 m kw – całe I 
piętro budynku oraz garaż o pow. 36 m kw 
w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 
67. Tel. 091 39 27 175.

• Wydzierżawię magazyn 100 m kw z media-
mi + plac 4000 m kw oraz sprzedam śru-
townik bijakowy. Tel. 694 484 485.

• Kupię mieszkanie do 50 m kw, do remontu. 
Tel. 793 731 981.

 
MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/

R16, cena 650 zł. Tel. 0605 522 340.
• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 

CDTI (diesel, 6 biegów, bordowy metalik, 
rok. prod. 12.2004, przebieg 105000km, 
bezwypadkowy, książka serwisowa, zadba-
ny. Nowe tarcze i klocki hamulcowe przód i 
tył, kompletny rozrząd, olej, filtry, przegląd 
klimatyzacji, nowe opony letnie 16``. Cena 
47 500 zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, skła-
dak 1997. Cena do uzgodnienia. Tel. 
512 335 172.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 p, ul. 
Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• OKAZJA! Sprzedam samochód osobo-
wy VW New Beetle, rok prod. 1998, poj. 
2l, przebieg 46 tys. km, stan bardzo do-
bry, bezwypadkowy, drugi nabywca. Tel. 
606 945 398.

• Sprzedam Nissan Micra, 1991 r., poj. 1,2, 
benzyna, OC i przegląd do końca roku, 
cena 1300 zł. Tel. 607 713 414.

•  Sprzedam Skoda Octavia Elegant 1,9 TDi, 
2001 r., 110 KM, 207 tys. km, klimatronik. 
Tel. 603 852 270. 

• Sprzedam Opel Corsa B, 1,4, 16 V, rok prod. 
1997, instalacja gazowa, autoalarm, central-
ny zamek, abs, elektryczne szyby, alufelgi, 
poduszka powietrzna, komplet kół z opona-
mi zimowymi, cena 6500 (do uzgodnienia). 
Tel. 506 382 151.

•  Sprzedam nowy skuter, zarejestrowany, 
ubezpieczony, plus dwa kaski, tel. 091 39 
26 460.

• Sprzedam motor KROS VR 250, 1996 r., 
stan dobry, cena 5000 zł. Tel. 721 032 068.

• Sprzedam skutera. 661 790 371.
• Sprzedam Citroen Xantia, 1995 r., poj. 1,8, 

elektryczne szyby, airbag, cena 5500 zł do 
negocjacji. Tel. 695 381 743.

• Malucha, rocznik 1989 sprzedam. Tel. 0888 
340 858.

ROLNICTWO  .
•  Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, Redło. 

Tel. 603 353 789. 
•  Kupię czarnoziem z dowozem. Tel. 

502 217 497. 
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.
• Usługi agrotechniczne i sprzętem rolni-

czym. 503 176 331.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 

inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadzki 

– wnosimy – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 
373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-

ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• Wykonam roboty mini koparką: wykop pod 
fundamenty, kable, itp. Tanio, fachowo, so-
lidnie. Tel. 079 02 43 575.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 
0695 085 470, 091 39 72 575.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w zakre-
sie: hydrauliki, zakładanie wodomierzy, 
wideofilmowanie, usługi glebogryzarką i 
zakładanie trawników, wykaszanie łąk. Tel. 
600 653 124. 

• Remonty solidnie i tanio, montaż paneli 

podłogowych, regipsy, szpachlowanie, ma-
lowanie, tynkowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Seweryn 
Durlej. Tel. 607 921 703. Wszelkiego ro-
dzaju remonty, malowanie dekoracyjne 
pokoi. Solidnie, dokładnie tanio!

• Język niemiecki – nauczanie indywidualne 
z zastosowaniem technik sugestopedii, tłu-
maczenia ustne i pisemne od września. Tel. 
503 84 84 35.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Usługi hydrauliczne. 091 39 79 109, 

600 382 214.
• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych imprez 
okolicznościowych. Tel. 511 171 846, 
518 097 091.

• Usługi remontowo-budowlane, regip-
sy, glazura, adaptacja strychów, itd. Tel. 
784 053 493.

• Docieplenia budynków. 664 189 336.
• Kompleksowe usługi budowlano- remon-

towe. Szybko, tanio, solidnie. 697 612 803, 
784 188 147, 609 605 621.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi budowlane, remonty mieszkań, 

szpachlowanie, kładzenie płytek, re-
gipsy, panele, ocieplanie poddaszy. Tel. 
693 021 097, 696 945 713.

•  Usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 
0661 495 492. 

•  Tynki maszynowe, cementowo wapienne, 
gipsowe. Tel. 0512 765 501. 

•  Remonty 695 770 724. 
•  Usługi transportowe, przeprowadzki, tanio 

1 zł za km. Tel. 514 740 538. 
• Usługi elektryczne. Tel. 504 005 800.
• Docieplenia i dekarstwo. Ceny konkuren-

cyjne. Tel. 505 94 17 65.
• Szpachlowanie, malowanie, podwieszane 

sufity, ścianki, wymiana instalacji, itp. Tel. 
516 861 186.

• Usługi ładowarką i sztaplarką. 
503 176 331.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa Za-
chodnia. 071 385 20 18.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu 
okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” No-
wogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/
kę, korzystne warunki płacowe. Tel. 091 
39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 73 
38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie przyj-
mę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 0601 
73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z doświad-
czeniem Potuliniec przyjmę stawka od 1500 
zł netto + umowa. Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 
73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 601 73 
38 92

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
MYJNIĘ TEL. 0692 683 475.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, kelne-
ra. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię kierowcę prawo jazdy kat. B.E  
C.E.Tel. 609 099 626, 609 099 627. 

•  Zatrudnię krawcową do szycia plandek. Tel. 
091 39 20 303, 601 373 129. 

•  Zatrudnię ekspedientkę do sklepu „ELA” 
tel. 091 39 21 373, po 20.00 091 39 20 420. 

•  Hotel „OSKAR” zatrudni recepcjonistkę, 
barmana, kelnera  tel. 602 474 266, 091 39 
20 091.  

•  Zatrudnię do klejenia plandek. Tel. 091 39 
20 303, 601 373 129.

•  Szkoła języków obcych nawiąże współpra-
cę z lektorem języka angielskiego – oso-
bą kreatywną i pomysłową. Kontakt tel. 
661 131 860 w godz. 15.00 – 18.00.

• Przyjmę do pracy dwóch spawaczy – ślusa-
rzy. 665 470 710.

• Zatrudnię murarzy i zbrojarzy na korzyst-
nych warunkach, umowa o pracę, dobre 
wynagrodzenie. Tel. 510 638 822, 091 39 
74 232.

• Zatrudnię na budowie. Tel. 608 81 72 14.
• Zatrudnię kierowcę kat. B, mile widziane C. 

Tel. 606 877 959.
• Zatrudnię kierowcę z kat. C+E. Tel. 091 39 

20 303, 605 276 271.

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające się na 

palety. Tel. 091 38 53 018 po 20.00.
• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-

ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja I ul. 
Bankowa 8B (w sklepie z art. gosp. do-
mowego); Elegancja II ul. Warszawska 2 
(przy przystanku na żądanie). Zaprasza-
my w godz. od 9.00 do 18.00, w soboty od 
9.00 do 14.00.

• Sprzedam świnkę morską – rozetkę. Cena 
60 zł. Nowogard ul. Zielona 3. Tel. 091 39 
20 714.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 697-500-
184.

• Sprzedam regały sklepowe i lady + ladę 
chłodniczą – nowe. Tel. 606 703 451.

• Kupię 4 przyczepy drzewa pociętego w klo-
cki do co. Tel. 600 26 22 31.

• Sprzedam meble i ladę nadające się do każ-
dego wyposażenia sklepu w bardzo dobrej 
cenie. 662 788 296.

• Nowogard – sprzedam grobowiec. 091 39 
26 890.

• Sprzedam sukę i samca owczarka niemie-
ckiego oraz szczeniaki. Tel. 600 187 111.

• Kupię książki do II kl. Gimnazjum nr 2. Tel. 
783 688 932.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gitara, flet, 
saks). Tel. 605 576 908.

• Sprzedam dużą szafę ubraniową Tel. 
609 811 194.

• Sprzedam westfalkę jednoroczną. Tel. 
609 767 274.

• Sprzedam szczenięta owczarki niemie-
ckie czarne podpalane, 6 tygodni, cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 20 106 po 20.00.

• Sprzedam cegłę białą z rozbiórki 0,45 zł/ 
szt., 15 000 sztuk. Tel. 091 39 20 106 po 
20.00.

• Grzejniki co, panelowe, niemieckie, 1-2 
płytowe, różne rozmiary także nietypowe 
długości, wysokości, do mieszkania, do-
mku, warsztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemieckie, wi-
szące, ogrzewanie, cena 900 zł oraz ogrze-
wanie + ciepła woda, (dwufunkcjyne), 
cena 1200 zł, gwarancja serwisowa, tel. 
0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, kuchni, wi-
szące, firmy niemieckiej Vaillant, wersja 
świeczkowa, 450 zł, mało używane, gwa-
rancja serwisowa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe podgrzewacze 
wody – 380 V, małe gabaryty, moc 18-21 
kW, ekonomiczne, idealne do domku, 
warsztatu, baru, gastronomii, cena od 150 
zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasob-
nikowe podgrzewacze wody, firmy nie-
mieckiej Vaillant, 130, 160, 190 l., stojące, 
idealne gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 
komfort ciepłej wody w domu, koszt 40 zł/ 
miesiąc, gwarancja serwisowa, cena 1000 
zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam zestaw do tatuażu. 603 223 380.
• Oddam bezpłatnie sofę. 661 690  590.
• Oddam w dobre ręce szczeniaki rasy miesza-

nej doberman – wilczur. Tel. 607 545 533.
• Sprzedam kamerę  SAMSUNG  VP – DC 

171 (zapis na płyty DVD).Stan idealny 
–  używana tylko kilka razy. Cena 500 zł. 
Tel. 889 639 089.
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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
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)
Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91 
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 we wtorki 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 091/39-21-887 lub 091/46-98-315

Ważny od 24.06.2007r.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 25.08.2008r.

OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Księgowa
4.  Nauczyciel informatyki, przed-

miotów zawodowych(poj.sa-
mochodowe)

5.   Pielegniarka
6.   Hydraulik
7.  Szwaczka
8.  Przedstawiciel handlowy 
9.  magazynier
10.  Informatyk
11.  Monter stolarki PCV
12.  Spawacz
13.  Kierowca kat. C

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E   , (Goleniów)   

(Karnica) (Modlimowo) (Płoty)
2. Nauczyciel: fizyki, Angielskiego, 

Przyrody, Techniki, Plastyki, In-
formatyki, Matematyki, Chemii, 
W-F, WOS, Jęz. Polskieg, wycho-
wawca świetlicy    (OSINA)

3. Tokarz,spawacz,frezer,ślusarz,
elektryk   (Miękowo k/Golenio-
wa)

4. Sprzątaczka, kierowca ciągnika  
(Goleniów)

5.  Kucharz (Międzyzdroje) 
6.  Przedstawiciel handlowy  

(Łozienica)
7.  Spawacz ( Płoty )

                                            
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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe 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 zawodowe-
go, pracodawcy nie mogą formuło-
wać 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 związ-
kową.”
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 pra-
cy, a osoba podejmująca pracę jest 
obowiązana złożyć takie oświad-
czenie.” 
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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Olimpia pokonała 
ligowego rywala
Piłkarze Olimpii zagrali ostatni sparing przed inauguracją ligowych roz-
grywek. W minioną niedzielę zmierzyli się ze swoim ligowym rywalem, 
drużyną OKS Effekt Goleniów i zanotowali zwycięstwo.

Pogoń II Szczecin – Pomorzanin Nowogard 2:2 (2:1)

Punkt na trudnym 
terenie
Pomorzanin: Krupski – Tomporowski, Soska, Laszkiewicz, Jędras (75’ D. 
Gruszczyński), Cyran, , Ł. Marszałek, Piotrowski (46’ T. Marszałek), Galus 
(58’ Nieradka), Nosek (58’ Gołdyn), K. Miklas.
Bramki dla Pomorzanina: Nosek, Gołdyn.

Wynik spotkania otworzyli zawod-
nicy z Goleniowa. Po błędzie D. 
Stachowiaka M. Nowak wyjmował 
piłkę z bramki. Trzy minuty później 
M Stachowiak zrehabilitował się za 
brata i wykorzystując błąd obrońcy 
zdobył bramkę wyrównującą. Wy-
nik 1:1 utrzymał się do przerwy.
Dwie minuty po zmianie stron M. 
Stachowiak zdobył swoją druga 
bramkę. Bramkarz Olimpii dalekim 
wykopem uruchomił napastnika 
nowogardzkiego klubu i ten mając 
przed sobą tylko bramkarza dał pro-
wadzenie swojemu zespołowi. Kwa-
drans później M. Stachowiak zagrał 

do Dudki, który uderzeniem z 20 
metrów w okienko zdobył bramkę 
na 3:1. Pięć minut przed końcem po 
faulu w polu karnym sędzia podyk-
tował rzut karny dla OKS, który po 
chwili został zamieniony na bramkę 
i mecz zakończył się wynikiem 3:2.
Olimpia w meczu z OKS Effekt Go-
leniów to: M. Nowak - Malinowski, 
Nieradka, D. Stachowiak, Kolibow-
ski, Szewc, Nadzieja, Kubski, Solar-
ski, N. Wnuczyński, K. Nowak. Na 
zmiany wchodzili: Pędziwiatr, Dud-
ka, M. Stachowiak.

Andrzej Garguliński

Po inauguracyjnym falstarcie i po-
rażce w Resku z Mewą Pomorzanin 
grał wyjazdowe spotkanie z drugim 
zespołem Pogoni Szczecin. Choć 
mało kto dawał szanse naszemu 
zespołowi podopieczni Zbigniewa 
Gumiennego wywieźli z niezwykle 
trudnego terenu pierwszy ligowy 
punkt. Łatwo jednak nie było.
Mecze z Pogonią są dla wszyst-
kich zachodniopomorskich drużyn 
szczególne. Nawet gdy są to tylko 
rezerwy Portowców. Z reguły bywa 
tak, że zawodnicy dodatkowo mobi-
lizują się na to spotkanie lub dopada 
ich tremę. W przypadku Pomorza-
nina mieliśmy doi czynienia raczej z 
tą drugą opcją. Szczególnie widocz-
ne to było w poczynaniach naszych 
defensorów. 

Ciężar gry próbował wziąć na siebie 
Galus, ale tego dnia jego indywidu-
alne akcje to częściej niepotrzebne 
holowanie piłki zakończone niecel-
nym podaniem albo nieprzygotowa-
ny strzał ze zbyt dalekiej odległości. 
Pierwszą groźna akcję Pomorzanin 
przeprowadził w 31. minucie, kiedy 
stojący przed polem karnym rywala 
K. Miklas zagrał do niepilnowane-
go Cyrana, który będąc w dogodnej 
sytuacji uderzył mocno i celnie tyle, 
że w środek bramki i bramkarz nie 
miał większych problemów z obroną 
tego strzału.
Pogoń z kolei grała swoje, dosyć 
łatwo przedzierała się w nasze pole 
karne i bramka wydawała się kwe-
stią czasu. Ten czas nadszedł w 32. 
minucie kiedy to po stracie piłki w 

Aktualna tabela:
1. Korona Stuchowo 2 6 9-3
2. Radowia Radowo Małe 2 4 2-1
3. Mewa Resko 2 4 1-0
4. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 2 4 6-5
5. Światowid Łobez 2 3 4-4
6. Masovia Maszewo 2 3 3-3
7. Flota II Świnoujście 2 3 3-7
8. KP Chemik II Police 2 3 4-3
9. Wicher Brojce 2 3 2-2
10. Fagus Kołbacz 2 3 2-2
11. Pogoń II Szczecin 2 2 4-4
12. Dąbrovia Stara Dąbrowa 2 2 5-5
13. Ina Ińsko 2 1 1 -2
14. Promień Mosty 2 1 2-4
15. Pomorzanin Nowogard 2 1 2-3
16. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 2 0 2-4

Rzut karny po faulu na Krystianie Miklasie wykorzystał Łukasz Nosek 
i przedłużył nadzieje Pomorzanina na korzystny rezultat końcowy. 
foto. R. Mroczko.

środku pola jeden z rywali prosto-
padłym podaniem otworzył drogę 
do bramki partnerowi, który mając 
przed sobą tylko Krupskiego umieś-
cił piłkę w siatce. Dwie minuty póź-
niej po akcji prawą stroną i dośrod-
kowaniu na głowę jednego z Pogo-
niarzy Krupski musiał po raz drugi 
wyciągać piłkę z bramki. 
Na szczęście Pomorzanin nie zre-
zygnował z walki i to był klucz do 
sukcesu. W 37. minucie w polu kar-
nym rywala faulowany został K. Mi-
klas i sędzia podyktował rzut karny. 
Na bramkę pewnym strzałem za-
mienił go Nosek i do przerwy wynik 

brzmiał 2:1.
Po wznowieniu gry stroną przewa-
żającą nadal była Pogoń, ale nie-
wiele z tego wynikało. Pomorzanin 
powoli się rozkręcał i w 68. minucie 
dopiął swego. Z autu w pole karne 
piłkę posłał Nieradka, głową uderzył 
ją Gołdyn, ta trafiła w poprzeczkę, 
a po chwili - w zamieszaniu pod-
bramkowym - znalazła się po raz 
kolejny przy naszym napastniku i 
ten uderzaniem z sześciu metrów 
zdobył bramkę na 2:2. Pomorzanin 
zwietrzył swoją szansę na sprawie-
nie sporej niespodzianki i zaczął 
sobie poczynać coraz śmielej. Nie-

stety, bez efektu bramkowego. Za 
to Pogoń przycisnęła w końcówce 
meczu i była bardzo bliska zdobycia 
zwycięskiej bramki. Jej zawodnicy 
stworzyli sobie dwie sytuacje sam 
na sam, ale z jednej z nich zwycięsko 
wyszedł Krupski. W drugiej piłka 
przeleciała już nad naszym bramka-
rzem i zmierzała do siatki, ale sprzed 
linii bramkowej wybił ją Nieradka. 
Nasz bramkarz obroni także trudny 
strzał z rzutu wolnego i niespodzie-
wany remis z Pogonią w Szczecinie 

stał się faktem.
Pozostałe wyniki meczów:
Wicher Brojce - Masovia Maszewo 
1-2, Światowid Łobez - Korona Stu-
chowo 2-3, Radowia Radowo Małe 
- Mewa Resko 0-0, Promień Mosty 
- Ina Ińsko 1-1, Flota II Świnoujście 
- KP Chemik II Police 2-1, Vielgovia 
Szczecin-Wielgowo - Fagus Kołbacz 
0-1, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Ehrle 
Polska Dobra Szczecińska 3-3.

Andrzej Garguliński

foto arch.
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Duża firma dystrybucyjna 

zatrudni 
Kierowców

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz 
   rzeczy

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie

 Oferty: kadry1974@o2.pl  
lub tel.091 579 29 18
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Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00
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REKLAMA

Uziemiony helikopter !

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

REKLAMAREKLAMA

Lokale użytkowe do wynajęcia 
ul. Boh. Warszawy 103 (dawne PBO). Tel. 602 733  893

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Giełda 
Podręczników

Szkolnych s. 2

foto ps
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REKLAMA

Sonda uliczna

BEZPŁATNA GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW
Tel. 091 39 22 165

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego
•  Szukam ćwiczeń NewEnglish Files pre - intermediate i elementary Tel. 607 451 948
•  Szukam Repetytorium Mc Millan na poziomie podstawowym 
   (czerwony) Marta Rosińska i Lendel Tel. 607 451 948
• Sprzedam książki do kl. III Gimnazjum nr 1. Tel. 507 433 700.
• Kupię książki do kl. I Technikum Mechanicznego ul. Poniatowskiego. 
 Tel. 507 433 700.
• Szukam podręczników do kl. VI SP nr 3. Tel. 509 606 852.
• Kupię podręczniki do klasy I II LO. Tel. 091 39 18 064.
• Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 514 107 044.
• Kupię podręczniki do kl. I Gimnazjum nr 2. Tel. 664 95 62 38.
• Sprzedam książki  do klasy I Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Nowogardzie. 

Tel. 091 39 22 979.
• Kupię podręcznik do j. polskiego, biologii i chemii rozszerzone, geografia i pod-

stawy przedsiębiorczości do I kl LO. Tel. 500 625 932.
• Sprzedam podręczniki do V klasy SP nr 1 cały komplet oraz podręczniki do I kl. 

SP nr 1. Tel. 66 33 49 050.

REKLAMA

Uziemiony helikopter !

Rok szkolny za pasem, w związku z tym po-
stanowiliśmy zapytać czy rodzice mogą czuć 
się spokojni o bezpieczeństwo swoich pociech, 
które już niebawem wyruszą do szkoły.

Pani Urszula Żylak
Uważam, że rodzice nie 
mogą dziś czuć się spo-
kojnie o bezpieczeństwo 
swoich pociech. Zbyt duże 
zagrożenie stanowią dzisiaj 
przemoc, narkotyki itp. 
Tak więc jest jeszcze wie-
le do zrobienia aby rodzic 

mogli posyłać swoje dzieci do szkół bez obaw, że 
stanie się im tam jakaś krzywda.

Pani Małgorzata 
Kosidłowska
Moim zdaniem, rodzice na 
pewno nie mogą być pew-
ni o dostatecznym bezpie-
czeństwie swoich dzieci. 
Na przykład moje dziecko 
dojeżdża autobusem do 
gimnazjum w  Płotach, pierwsze niebezpieczeń-
stwa czyhają już w autobusie gdzie bardzo ciężko 
o porządek. Natomiast to co dzieje się pod szkołą 
woła o pomstę do nieba, mimo, że są tam zainsta-
lowane kamery uczniowie biją się i przepychają. 
Jest tam też spory problem z narkotykami.

Pani Elwira Wąsik
Obawiam się, że rodzice 
nie mogą być spokojni o 
bezpieczeństwo swoich 
dzieci w szkołach. Powo-
dem tego niepokoju są al-
kohol, narkotyki, przemoc 
itp. 

Za czasów kiedy ja chodziłam do szkoły tego nie 
było, gdyż zwracano większą uwagę na dyscypli-
nę wśród młodzieży. Niestety, nie uważam aby 
szkoła jako instytucja mogła skutecznie zaradzić 
dziś temu problemowi. Największy wpływ na wy-
chowanie mają rodzice, to od nich zależy w jaki 
sposób będą zachowywały się ich dzieci. Szkoła 
na razie takiego wpływu nie potrafi wywrzeć co 
stanowi poważną bolączkę.

ps

W środę w godzinach wieczor-
nych byliśmy świadkami nie-
typowego transportu. Ulicami 
miasta przejechał holowany 
przez mini-ciągnik…śmigło-
wiec. Okazało się ,że jest to ma-
szyna Pogotowia Lotniczego sta-
cjonującego na lotnisku w Gole-
niowie. Helikopter ten widywany 
był okazjonalnie w Nowogardzie 
podczas lotów ratunkowych i 
lądowań oraz startów w pobli-
żu stadionu gdy transportował 
osoby wymagające szybkiej in-
terwencji medycznej w specjali-
stycznych szpitalach. Tym razem 

„zachorował” sam ratownik. Jak 
nas poinformował p dr Maciej 
Jarmuż prezes Portu Lotniczego 
Szczecin –Goleniów, helikopter 
został zmuszony do awaryjnego 
lądowania w okolicach Tycho-
wa pod Stargardem z powodu 
zapalenia się lampki sygnalizu-
jącej nieprawidłowości w pracy 
tzw. przekładni głównej. Ekipa 
mechaników, która przybyła na 
miejsce awaryjnego lądowania 
po stwierdzeniu śladów opiłków 
w pobliżu przekładni zadecydo-
wała o konieczności holowania 
maszyny do bazy na kołach. 

Trasa transportu z Tychowa do 
lotniska w Goleniowie przebie-
gła przez Nowogard. Helikopter 
ze zdemontowanymi śmigłami 
holowany przez ciągnik z bardzo 
małą prędkością przy asekuracji 
trzech policyjnych wozów sta-
nowił małą sensację środowe-
go wieczoru co pokazaliśmy na 
zdjęciach. Sytuacja ta przypomi-
na nam na nowo ryzyko jakie to-
warzyszy stale pracy lotniczych 
ekip ratowniczych, a są wśród 
nich również lekarze  z Nowo-
gardu. 

Red. 

W rocznicę sierpnia 1980

To był gorący sierpień …
W czas gorącego sierpnia 1980 
roku byłem kierownikiem Klu-
bu Motorowego „CISY”. Po wy-
graniu wojewódzkich eliminacji 
w klasie 50 ccm przez naszych 
zawodników, Zarząd Okręgo-
wy PZMot. w Szczecinie wyna-
jął nam od crossowców z KM 
Szczecin autobus tzw. „ogórek” 
przystosowany do przewozu 
motocykli, a mnie uczynił kie-
rownikiem ekipy szczecińskiej. 
Dziewięciu chłopców w wieku 
13 – 16 lat, posiadających zgo-
dę od rodziców i ubezpieczenia 
załadowało swoje motorowery 
do autobusu i udaliśmy się na 
finał motorowerowego Pucharu 
Polski do Gdańska. Finał był za-
planowany już wiosną tego roku 
przez Zarząd Główny PZMot. w 
Warszawie.
Chłopców polityka ani sierp-
niowe strajki nie interesowały, a 
nawet ja i kierowca autobusu nie 
wiedzieliśmy, że Marian Jurczyk 
podpisał porozumienie z pre-
mierem Barcikowskim o zakoń-
czeniu strajku w Szczecinie.
Dziwiliśmy się bardzo – jadąc 

już ulicami Gdańska – dlacze-
go ludzie widząc nasz autobus 
klaszczą w dłonie, a niektórzy 
rzucają nam kwiaty. Okazało się, 
że oni odczytywali wielkie dru-
kowane litery na autobusie KM 
SZCZECIN jako Komitet Miej-
ski , mniemali, że to jedzie dele-
gacja do stoczni, do Wałęsy.
Nazajutrz, 31 sierpnia rano 
odbyły się skrócone , finałowe 
zawody (próba sprawności i 
znajomość przepisów kodek-
su drogowego) na stadionie. Ze 
względów bezpieczeństwa od-
wołano rajd terenowy. Zawodni-
cy musieli pozostać w Ośrodku, 
a mnie i kierowcę miejscowi sę-
dziowie podwieźli samochodem 
pod Stocznię Gdańską. W pobli-
żu głównej bramy stał wysoki, 
drewniany krzyż, obłożony stoż-
kowo ogromną ilością kwiatów.
Wokół tłum ludzi… Fotografo-
wałem to wszystko ruską ZOR-
KĄ. Z głośników leciały różne 
komunikaty. Ludzie skandowali 
Lechu, Lechu, Lechu…
Kiedy Wałęsa wszedł po drabinie 
na bramę i zaczął przemawiać, 

uchyliłem połę marynarki i włą-
czyłem magnetofon kasetowy 
GRUNDIG na nagrywanie. Prze-
ciskałem się w kierunku bramy 
przez gęsty tłum ludzi. Wałęsa 
przemawiał lekko zachrypnię-
tym ale doniosłym głosem. Gdy 
nad stocznią pojawił się odlatu-
jący samolot Wałęsa powiedział, 
że to premier  leci do Warszawy 
uzgadniać nasze postulaty i po-
rozumienia. Ktoś krzyknął: „A 
jak nie wróci?” Wałęsa odpo-
wiedział: „To mamy 22 postulat 
– czekamy na Pana Premiera”. Te 
słowa zapamiętałem najbardziej.
Ktoś złapał mnie za ramię i za-
pytał: „Po co pan to nagrywa?” 
Odpowiedziałem – dla dzieci!
Poczułem dziwny strach, pomy-
ślałem chyba „esbek”… Wcisną-
łem się w gesty tłum, zacząłem 
wycofywać się do kolegi kie-
rowcy, który został przy krzyżu 
z kwiatami. Dopiero po chwili 
stwierdziłem, że na ramieniu 
wisi mi tylko wąski, skórzany pa-
sek od aparatu fotograficznego. 
Nie żal mi było tej ZORKI tylko 
czarno-białej kliszy ze zdjęciami 
z tych historycznych wydarzeń.  
A proporczyk przypomina  mi 
ten gorący sierpień. 80. 

Jan Korneluk 
(foto na stronie 12)
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REKLAMA

1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m2, 
na działce 2177 m2, cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m2  - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m2 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Gole-
niowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m 2, działka 6300  m 2,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 w 
Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m2 na działce o pow. 7000 m2 – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 m2 
na działce o pow. 2200  m2 cena: 435 000 zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogro-
dzona, z  pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m2- cena 375000 zł  

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m2 – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700  m2 w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m2, działka 520 m2 – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 
pow. 77  m2, II piętro + wyposażenie cena: 
295 000 zł

14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu  
pow. 116 m2, działka 323 m2 – cena: 270 000 zł

15. Działka  budowlana w Kopicach( do wy-
dzielenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m2 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m2  - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m2  - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m2  - 
cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m2, IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m2 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m2
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136  m2 na działce o pow. 1269  m2 cena: 
465 000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babigosz-
czy pow. od 1000 do 1200  m2 ceny: od 38 
000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970   m2 
cena: 150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637  m2 cena: 39 
000 zł

Oświadczenia majątkowe za 2007 rok – cz.IV

Zaglądamy do kieszeni radnych
Mieczysław Laskowski
Nieruchomości:
- dom – 69,5 m. kw. – wartość – 100 000 zł.
- działka pod domem – 0,25 ha – 5 000 zł.
Dochody:
- umowa zlecenie – 138,78 zł.
- dieta radnego – 5 200 zł.
Michał Jan Bociarski – pracownik AR i M R
Oszczędności:
 – ok. 10 000 zł.
Dochody:
- dieta radnego – 4 340 zł.
Sławomir Tomasz Kucal – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Nowogard.
 Oszczędności:
- 30 000 zł – wspólnota małżeńska
Nieruchomości:
- mieszkanie służbowe 0 66,11 m. kw.
- sad 1 800 m. kw. z budynkiem gospodarczym – dzierżawa.
Samochody:
- opel astra z 2001 roku,
- łada niva z 2003 roku.
Dochody:
- wynagrodzenie za pracę – 84329,37 zł.
- dieta radnego – 4 025 zł.
Robert Bogusław Augustynek 
– właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego
Oszczędności:
- 6 500 zł – współwłasność małżeńska,
Nieruchomości:
- mieszkanie – 54 m. kw. – wartość – 80 000 zł – współwłasność małżeńska
- budynek biurowo-warsztatowo – magazynowy – 472 m. kw. – wartość 
– 280 000 zł. –  współwłasność  małżeńska.
- grunty – 0.92 ha – wartość – 70 000 zł – wieczyste użytkowanie .
Dochody:
- działalność wiertniczo- geologiczno - inżynierska – 69 665,86 zł.
-  dieta radnego – 3 570 zł.
- dochód z działalności małżonki -  200 641,51 zł
(wszystkie dochody – współwłasność).
Pojazdy:
- samochód mercedes 200 z 1997 r.
- ciężarowy renault z 1999r.
- ford transit z 1996 r.
- agregat sprężarkowy SC – 100 z 1999 r.
Zobowiązania:
- kredyt inwestycyjny małżonki  na zakup nieruchomości – 315 000 zł – współ-
odpowiedzialność małżeńska,
- kredyt konsumpcyjny małżonki na rozruch firmy – 21 000 zł -  współodpo-
wiedzialność  małżeńska.

Opr.LMM 
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Nowogard w oczach architekta
Prezentujemy Państwu wykład jaki wygłosił Rafał Szpilkowski  w Łodzi. 
Był on współorganizatorem i uczestnikiem spotkania młodych architektów 
„Konfrontacje Młodzi do Łodzi”.
Tekst i zdjęcie pochodzą z czasopisma „Architektura” nr. 8(167)  z bieżącego roku.  

Jestem obywatelem Nowogardu, 
miasteczka w województwie zachod-
niopomorskim liczącego siedemna-
ście tysięcy mieszkańców. Jak każde 
miasteczko ma ono to do siebie, że 
wszędzie jest blisko. Codzienną drogę 
do swojego biura pokonuję pieszo 
w pięć minut. W obrębie dwóch 
kilometrów znajduje się wszystko, 
co niezbędne do życia - przedszkole, 
przychodnia, szpital, urząd miejski, 
plaża nad sięgającym centrum miasta 
jeziorem oraz szkoły - podstawowa i 
liceum, których jestem absolwentem 
i które zapewne ukończą również 
moje dzieci. Czasoprzestrzeń ma 
skondensowany charakter. Zanim 
człowiek wyjdzie, już jest na miejscu. 
Do większości moich realizacji mogę 
dojechać w dziesięć minut rowerem, 
naście razy kiwając po drodze głową 
na dzień dobry. W małym miasteczku 
ulice są pełne znajomych. To jest moja 
lokalność. Jestem człowiekiem twar-
do stąpającym po ziemi, nigdy nie 
miałem wątpliwości, jaki wymiar ma 
mieć moja praca zawodowa. Wolę być 
dobrym rzemieślnikiem niż marnym 
artystą, Pisałem o tym w 2002 roku w 
opublikowanym na studenckich stro-
nach „A-m” tekście „Kult architekta”. 
Po studiach stanąłem przed wyborem 
- albo zostanę anonimową mrówką 
w wielkim mieście, albo wrócę do 
siebie i na powrót stanę się częścią 
lokalnej społeczności, która mnie 
ukształtowała. Nie żałuję wyboru. 
Małe miasteczka dają sobie radę bez 
artystów, ale dramatycznie potrze-
bują rzemieślników. Brakuje w nich 
lekarzy, prawników, ekonomistów, 
również architektów. Dziś zaliczam 
siebie do zawodowego podgatun-
ku architekt lokalny nowogardzki. 
Dobrze mi z tym. Nigdzie się nie 
wybieram. Jeżeli będę mógł się z tego 
utrzymać, to chciałbym projektować 
tylko w mojej gminie, a zwłaszcza w 

moim mieście. 
Po dziesięcio-
leciach świado-
mych i nieświa-
domych szkód 
oraz zaniedbań 
w dziedzinie ar-
chitektury, jest 
tu dużo do zro-
bienia. Projek-
towanie w swo-
im miasteczku 
ma specyficzny 
wymiar - to jak 
urządzanie włas-
nego dornu. Ma-

łomiasteczkowy architekt codziennie 
obcuje ze swoimi realizacjami, ma 
stały kontakt z ich właścicielami i 
użytkownikami, jeżeli pokpił sprawę, 
będzie go to codziennie uwierać. Je-
żeli jednak udało mu się zmienić na 
lepsze kawałek przestrzeni, której jest 
współużytkownikiem, jeżeli w dodat-
ku potwierdza to głos lokalnej

społeczności, wtedy jest to rzecz 
ważniejsza od każdych pieniędzy, 
które można zarobić na architekturze. 
Chciałbym, aby moją pracę cechowała 
odpowiedzialność wobec społeczeń-
stwa i miasta rozumianego jako roz-
wijający się od setek lat organizm. W 
przyszłym roku Nowogard obchodzić 
będzie 700-lecie nadania praw miej-
skich. Ja w jego historii jestem ledwie 
małym punktem, dlatego za rzecz 
naturalną uważam, że dobro miasta 
ważniejsze jest od moich osobistych 
ambicji. Gdyby ktoś zapytał mnie o 
wywieranie wpływu na przestrzeń, to 
odpowiem, że pozwalam raczej prze-
strzeni wywierać wpływ na rnnie. 
Jestem młodym architektem, wciąż 
bardziej nie wiem, niż wiem. Jednak 
umacniam się w przekonaniu, że na-
wet ten mały kawałek wiedzy, którym 
dysponuję, powinien służyć nie tylko 
zarabianiu pieniędzy, ale również, a 
może przede wszystkim, działaniu 
pro publico bono. Przy czym jest to 
o tyle atrakcyjniejsze, że jako członek 
lokalnej społeczności również jestem 
beneficjentem efektów tego działania. 
Architekt, będąc zwykłym zlecenio-
biorcą, ma ograniczony wpływ na 
kształtowanie przestrzeni, którą użyt-
kuje jako obywatel. Zrozumiałem to 
dobitnie w 2006 roku, gdy rozpoczęto 
opracowywanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Nowogard na 
lata 2007-2013. Zaproponowałem 
urzędnikom swoją nieodpłatną, 
opartą na fachowej wiedzy pomoc, 
swój obywatelski współudział w or-

ganizacji konsultacji społecznych. 
Okazało się, że nie w smak im takie 
pomysły. Nie lubią, gdy ktoś wyma-
ga czegoś więcej ponad sztampowa 
produkcję zadrukowanego papieru. 
Są w stanie poddać się wpływowi 
jedynie dwóch instytucji - burmi-
strza i rady miejskiej. Ta konstatacja 
spowodowała, że jesienią 2006 roku 
wziąłem udział w wyborach do no-
wogardzkiej rady miejskiej. Wśród 
dwudziestu jeden radnych osiągną-
łem drugi wynik w kolejności liczby 
oddanych głosów. Rada powierzyła 
mi funkcję przewodniczącego komisji 
finansowo-gospodarczej, zajmującej 
się również infrastrukturą i zagospo-
darowaniem przestrzennym.

Blisko dwa lata tej pracy to okres 
intensywnej edukacji, setki godzin 
spędzonych nad stertami dokumen-
tów, poczucie ogromnej odpowie-
dzialności i często zwykła obawa 
przed skutkami podjęcia działań bądź 
też ich zaniechania. Jeżeli chodzi o 
zagospodarowanie przestrzenne, to 
moje doświadczenie przynosi smutne 
refleksje. Większość trudno odwra-
calnych szkód w przestrzeni zabu-
dowanej powodowanych jest przez 
niewłaściwe decyzje władz, dotyczące 
gospodarki nieruchomościami. Do 
tego dochodzi najczęściej brak kon-
troli nad procesem tworzenia oraz 
bezrefleksyjna akceptacja dokumen-
tów planistycznych i strategicznych, 
które rada miejska przyjmuje w dro-
dze uchwał. Najczęściej nie wynika to 
ze złej woli, ale ze zwykłej niewiedzy 
urzędników. l tu jest miejsce dla ar-
chitekta-obywatela. Czasem wystar-
czy wypowiedzieć jedno właściwie 
skonstruowane zdanie, aby skłonić 
radnych do refleksji. Najczęściej tym, 
który musi to zrobić jest jedyny wśród 
nich architekt, czyli ja. Zadanie dość 

trudne dla jednego z najmłodszych 
w tej grupie. Bywa, że jest to jak 
bicie głową w mur, ale są i sukcesy, 
dla których warto było ponieść kilka 
porażek. Najważniejsza dla mnie 
jest realizacja głównego postulatu z 
kampanii wyborczej. To opracowany 
w tym roku projekt kompleksowego 
zagospodarowania zielonych terenów 
na styku tkanki miejskiej i Jeziora 
Nowogardzkiego, z przeznaczeniem 
na funkcję rekreacyjno-sportową. 
Jego realizacja powinna zacząć się 
wiosną 2009 roku. Na koniec po-
wrócę do globalizacji -przewodniego 
motywu naszego spotkania w Łodzi. 
Globalizacja - zwłaszcza w kontekście 
łatwego dostępu do wiedzy, techno-
logii i informacji - sprawia, że traci 
na znaczeniu kluczowa do niedawna 
kwestia odległości miejsca zamiesz-
kania od tak zwanych ośrodków 
kultury. W oblewającym nas global-
nym koglu-moglu coraz większą 
fascynację budzą wszelkie przejawy 
lokalnej odmienności kulturowej czy 
wielopokoleniowej przynależności do 
jednego miejsca na ziemi. W zno-
madyzowanych,  wielokulturowych  
społeczeństwach coraz ważniejszym 
staje się pytanie o własną tożsamość 
i emocjonalny związek z miejscem 
życia. Ja, Rafał z Nowogardu, wiem 
skąd jestem, dlatego nie mam prob-
lemu z akceptacją tego, kim jestem i 
co robię. Taka prosta recepta na życie 
okazała się przepustką do zaszczyt-
nego kręgu organizatorów spotkania 
Młodzi do Łodzi i zyskania sympatii 
uczestników. To ważny sygnał, że idę 
dobrą drogą. Dziękuję za ładunek 
pozytywnej energii. Gdy znów się 
spotkamy na Piotrkowskiej, zdam 
relację z jej wykorzystania.

Opr.red. LMM

Rafał Szpilkowski w rozmowie z Dyrektorem Wydziału 
Architektury i  Urbanistyki Urzędu Miasta Łodzi Markiem 
Lisiakiem.

Zawyją syreny
W dniu 1 września o godzinie 12.00 włączone zostaną na okres dwóch minut sy-

reny alarmowe. W 69 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oddamy hołd wszystkim 
tym, którzy przeżywali koszmar wojny i okupacji, walczyli z wrogiem na wszystkich 
frontach, przynieśli nam wolność i odbudowali kraj ze zniszczeń. 

Uczcijmy pamięć Zygmunta Siepki
Grupa mieszkańców Osiny postanowiła czcić pamięć Zygmunta Siepki 

organizując co roku okolicznościową imprezę. 
W ich imieniu zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną przyłączyć 

się do jej organizacji. Mile widziane wszelkie pomysły organizacyjne i pro-
gramowe. Na dzień dzisiejszy organizatorzy proponują Festyn z bogatym 
programem, który miałby się odbyć w sobotę 27 września.

Planuje się uroczystą mszę świętą, rozgrywki sportowe, konkurencje za-
bawowo-rekreacyjne, spotkania z przedstawicielami władz z terenu powiatu, 
występy artystyczne oraz zabawę ludową z odpowiednim nagłośnieniem.

Formuła jest otwarta, ale  termin nagli – prosimy więc o zgłaszanie 
propozycji wzbogacenia programu. Apelujemy do ludzi aktywnych, któ-
rym Zygmunt Siepka był bliski – zgłaszajcie się, razem wypracujemy i 
zorganizujemy wspaniałą imprezę!

Prosimy o kontakt: Telefony: 0 91 39 103 57, 606 648 524 
lub e-mail: marek.gorecki@gmail.com 
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GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godzinach 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632

W nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16
Przyjęcia pacjentów już od 1 września

899 zł
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Zastopować świat
Dwójka nowogardzian – Paweł Ceranka i Maciej Tumulec oraz ich kolega 
z Koszalina  Jarek Rochowicz stanęli na szczycie Aparatu – biblijnego miej-
sca lądowania arki Noego..

Tumba - 25.08.2008 15:08:05 
Salam Malejkum! Ararat zdobyty! Wczoraj (niedziela) o godzinie 6.07 cza-
su polskiego stanęliśmy na szczycie. Szczęśliwi i strasznie wycieńczeni po 
osiemnastu godzinach bezustannej wędrówki z obozu drugiego na szczyt, 
a stamtąd na sam dół możemy powiedzieć „Good job guys” lub jak wolą 
nasi irańscy towarzysze „Masallah”! Postaram się streścić jakoś te trzy dni w 
newsie choć wiem, że nie ukaże on do końca trudów jakie już za nami. Nasza 
grupa składająca się z szesnastu irańskich nauczycieli akademickich z Tabri-
zu, Austriaka Filipa, Portugalczyka Jose, kurdyjskiego przewodnika Nuriego 
i naszej trójki, wyruszyła w piątek o 7.00 minibusem w kierunku przedpola 
Araratu. Dojechaliśmy nim na wysokość 2200 m.n.p.m. skąd rozpoczęliśmy 
swoją wędrówkę. Irańczycy zabezpieczeni w konie i osiołki przymocowa-
li dziesiątki kilogramów swojego sprzętu, jedzenia i szpeju. My natomiast 
wzięliśmy wszystko na plecy, bowiem wypożyczenie takiego konika to kwe-
stia rzędu 120 dolarów za dzień. Paweł z Jarkiem wpadli na pomysł, by za 10 
tureckich lir (17 zł) przekazać swoje plecaki kurdyjskim wieśniakom idącym 
z całą irańską karawaną do obozu na wysokości 3200 m.n.p.m. Ja natomiast 
z  kilkukilogramowym plecakiem i Nurim dotarliśmy do obozu pierwsze-
go. Trudy wędrówki, które potęgował lejący się z nieba żar umilały pieśni 
Irańczyków, którzy okazywali się na każdym kroku niezwykle sympatyczni 
i skorzy do pomocy. Warto wspomnieć, że z obozu pierwszego, ledwie mie-
siąc temu Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) porwała trójkę niemieckich 
turystów, o czym wiedzieliśmy, lecz nie mieliśmy pojęcia gdzie dokładnie 
miało to miejsce. Uświadomił nas o tym Nuri dopiero podczas schodzenia. 
Tego dnia zostaliśmy zaproszeni przez grupę irańską na ucztę połączoną z 
tańcami, zabronionymi w ich kraju. Okazało się to nieocenionym rozluź-
nieniem, gdyż rzeczywiste trudy wyprawy były dopiero przed nami. Pora-
nek rozpoczął się niemiło. Jarek mający problem z naciągniętym mięśniem 
u nogi chciał przekazać swój plecak na konie. Dzień wcześniej ustaliliśmy 
„wszystko”, ale jak się miało jeszcze nie raz okazać, ustalenia z Kurdami to 
ciężki kawałek chleba. Po długich kłótniach i negocjacjach cenowych udało 
się wreszcie dojść do porozumienia. Przez ten wymuszony postój musie-
liśmy gonić Irańczyków, którzy podążali do obozu drugiego na wysokości 
4200 m.n.p.m. Pogoda i tego dnia dała się nam we znaki. Znów upał i znów 
pot, który spływał z nas strumieniami uprzykrzał nam pięcie się do góry. Po 
osiągnięciu obozu drugiego pogoda zaczęła zmieniać się z minuty na mi-
nutę. Raz po raz szczyt okrywały burzowe chmury, by za moment ukazać 
naszym oczom piękny wierzchołek Araratu w całej jego okazałości . Na tej 
wysokości pojawił się inny problem, mianowicie zmiana ciśnienia powodu-
jąca bóle głowy. Normalnie wyprawy na biblijny Ararat powinny trwać ok. 
pięciu dni - nasza była zaplanowana na trzy, stąd brak czasu na odpowiednią 
aklimatyzację i kłopoty z szybkim dostosowaniem się do warunków. Tem-

peratura jaka nas zastała - ok. 5 stopni Celsjusza, kazała powoli myśleć o 
warunkach panujących na szczycie. Prognozy nie były zbyt optymistyczne. 
Spotkany przeze mnie przewodnik kurdyjski oczekujący na grupę norweską 
potwierdził, że temperatura na szczycie to ok. 20-25 stopni poniżej zera. Za-
częliśmy przygotowania do nocnego wejścia. Przydało się wszystko, każdy 
ciuch który posiadaliśmy założyliśmy na siebie. W nocy temperatura spadła 
poniżej zera więc hartowaliśmy się od samego wyjścia. Początkowo wyjście 
na szczyt planowane było na 1.00 w nocy, lecz jak to było w zwyczaju Nuri 
spał jak zabity, dlatego ostatecznie wyruszyliśmy przed 2.00. Światło czołó-
wek pozwalało rozpoznać, kto w jakim miejscu się znajduje. Początkowo 
sporo problemów ze sprzętem mieli Irańczycy, którzy spowalniali tempo ca-
łej grupy. Im bardziej do góry tym bardziej trzeba było uważać na śliskie ka-
mienie i śnieg. Po trzech godzinach dotarliśmy do wysokości 5000 m.n.p.m. 
Nuri który wchodził na Ararat po raz dwudziesty któryś w tym sezonie, 
co chwila drzemał sobie na wystających kamieniach i czekał na całą grupę. 
Wreszcie zaczął się śnieg i wszyscy zaczęli nakładać na buty raki. Miały one 
teoretycznie pomóc, a faktycznie okazały się utrudnieniem podczas wcho-
dzenia, gdyż nie wchodziliśmy po lodzie jak niektórzy się spodziewali, ale 
po niezbyt kopnym śnieżku. Po kilku metrach mój rak pękł więc tak czy 
owak nie miałem wyjścia - musiałem dojść na szczyt bez raków. W tym mo-
mencie uśmiech pojawia się na naszych twarzach, gdy czytamy o polskich 
relacjach z wejść na Ararat, mówiących o tym że raki i czekan to rzeczy ab-
solutnie niezbędne do zdobycia tej góry. Okazuje się, że to chyba lekka prze-
sada. Mniejsza o to. Jakieś pięćdziesiąt metrów przed szczytem Nuri mówi, 
byśmy porobili kilka fotek i wracali. Cała grupa oponuje, ponieważ pogoda 
dopisuje, czyli nie ma żadnych przeciwwskazań żeby w kilka minut osiągnąć 
top. W kilkuminutowych odstępach zdobywamy z chłopakami szczyt - 5137 
m.n.p.m. Szczęście i duma rozpiera nas na całego. Z jednej strony Armenia, 
z drugiej Iran a przed nami na cały horyzont rozpościera się turecki Kurdy-
stan. Nie mamy nawet siły na uśmiech, bowiem w ciągu kilku minut szczyt 
pokrywają chmury. Kilka pamiątkowych fotek - w większości niewyraźnych 
gdyż przy temperaturze minus 20 stopni Celsjusza nasze sprzęty zaczęły 
szybko fiksować i schodzimy. Zejście okazało się dużo bardziej męczące 
od wejścia. Spod naszych nóg osuwały sie raz po raz kamienie, gdyż Ararat 
będący wygasłym wulkanem na swoich zboczach ma mnóstwo powulka-
nicznych pyłów. Do obozu drugiego dotarłem totalnie wykończony. Paweł i 
Jarek przybyli godzinę później równie zmęczeni. Ten dzień nie skończył się 
tak prosto jak planowaliśmy - przed nami było jeszcze 12 godzin schodzenia 
po niezbyt pewnym gruncie i zgubionej po drodze trasie, bowiem Nuri nag-
le zniknął... ahhhhhhh ta kurdyjska organizacja. Ktoś zaczął podejrzewać w 
końcu, że Nuri to członek PKK i zamiast nas zabić postanowił zostawić nas 
na pastwę losu. Przypuszczenia Irańczyków okazały sie błędne, a Nuri czekał 
na nas przy minibusach na drodze do Dogubaiazit. Wiele by pisać jeszcze o 
rożnych historiach z tej wyprawy. Chcieliśmy tylko dodać, że wejście na Ara-
rat nie wiąże się z jakimiś ogromnymi kosztami, o których czytaliśmy przed 
wejściem. Wystarczy zmysł negocjacyjny i trochę szczęścia. My polecamy 
weterana tutejszych ekspedycji Çume i Nuriego, u których za 100 dolarów 
(inni za 400 euro!!!) mogliśmy doświadczyć tego niezwykłego przeżycia, ja-
kim było zdobycie Araratu. Zdjęcia z tej wyprawy umieszczamy w galerii - 
tym razem kilka fotek z aparatu Jarka i mojego. Oprócz tego dorzucam kilka 
fotek go galerii Turcja ze słodkimi twarzyczkami kurdyjskich dzieciaczków. 
Dziś wyruszamy do Iranu - troszkę jeszcze pod wrażeniem Araratu, ale juz z 
nowymi planami. Za moment ustawiamy się na drodze wylotowej w kierun-
ku irańskiego Maku. Buziaki i dzięki za mile maile i komentarze… 
Tumba  - 26.08.2008 12:08:34  
Salam Malejkum! Witamy z Maku w Iranie! Wyjechaliśmy wczoraj po 22.00 
z Dogubaiazit - stosunkowo późno, lecz dowiedzieliśmy się wielu interesują-
cych rzeczy od dwójki Włochów wracających z Turkmenistanu. Próbowali-
śmy łapać wczoraj stopa kilka kilometrów do Maku ale przez godzinę zatrzy-
mało się około 40 samochodów i każdy twierdził że jest taksówką heh. Ceny 
są mega niskie więc możemy sobie pozwolić na wykupienie połowy miasta. 
Spotkaliśmy w Iranie Filipa naszego austriackiego towarzysza z Araratu i 
jedziemy wraz z nim do Teheranu by zająć się wszystkimi wnioskami wizo-
wymi do Turkmenii. Następny dzień to same formalności więc odezwiemy 
się się niedługo. Fotek nie dodajemy, bo Internet ledwo pozwala nam na 
dodanie tego Newa – buziaki! 

Opr. LMM
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BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

Informujemy, że   

3 września 2008 r.
środa w godz. 11.00-12.00 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)
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Cenny dar krwiodawców?
Pytanie nie jest pozbawione sensu. W miesiącu marcu opublikowaliśmy 

artykuł Andrzeja Gargulińskiego oparty na wywiadzie ze Zdzisławem 
Szmitem, prezesem Nowogardzkiego Klubu Honorowych Krwiodawców. W 
dzisiejszej publikacji wracamy do tematu ponieważ w naszej ocenie sytuacja 
staje się dramatyczna. Dlaczego?

Cytuję pierwsze zdanie z tamtego artykułu:

Krew jest równie cennym jak deficy-
towym darem. Ciągle jest jej mało. Stąd 
pojawiające się co jakiś czas w mediach 
kampanie promujące krwiodawstwo, 
do których włączają się znane osobisto-
ści. Niestety, nie zawsze ich efektem są 
rzesze nowych dawców. Przyczyny tego 
są często prozaiczne.

Odpowiedź Zdzisława Szmita jest 
znamienna: Niedawno z ust miesz-
kańca Nowogardu usłyszałem zdanie, 
że jeszcze niedawno chciał oddawać 
krew, ale gdy dowiedział się, że za 
każdym razem będzie musiał jeździć 
do Goleniowa, to zwyczajnie mu się 
odechciało. Z dużym prawdopodo-
bieństwem można przyjąć, że nie jest 
to opinia odosobniona. Tym samym 
odpływa nam wiele cennego daru. A 
jeszcze niedawno wygłoszenie takiej 
opinii byłoby nieuzasadnione.

W tym miejscu przypomnę:
Klub Honorowych Dawców Krwi 

Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Nowogardzie powstał 27 listopada 
1974 roku. W przyszłym roku będzie 
obchodził 35-lecie swojego istnienia. 
Od początku działalności jego preze-
sem jest Zdzisław Szmit. Klub działa 
prężnie. Na przypadające w 2004 roku 
30-lecie istnienia nowogardcy krwio-
dawcy mogli się poszczycić 15 tys. 
litrów oddanej krwi. Niestety, w tym 
samym 2004 roku, 1 lipca, decyzją Mi-
nisterstwa Zdrowia nowogardzki punkt 
krwiodawstwa podobnie jak dziesiątki 
innych przestał istnieć. 

„Nowogardzki punkt krwiodawstwa 
został zamknięty między innymi ze 
względu na złe warunki lokalowe.” - 
tłumaczy dziś dyrektor Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa w Szczeci-
nie. Pierwsze sygnały o możliwości 
zamknięcia nowogardzkiego punktu 
zaczęły się pojawiać już w 2002 roku. 
Prezes postanowił zacząć działać. 
Oczywiście nie sam. W akcję ratowa-
nia punktu włączyło się wiele osób. 
Ówczesny dyrektor szpitala Wojciech 
Włodarczyk przekazał pomieszczenie, 
Marek Antczak z Urzędu Miasta bez-
płatnie opracował projekt techniczny 
adaptacji pomieszczeń garażowych, 
wszelkie pozwolenia zostały załatwio-
ne, nowogardzcy przedsiębiorcy zaofe-
rowali pomoc materiałową i finansową, 
sami krwiodawcy – od  murarzy przez 
elektryków po fachowców od robót 
wykończeniowych – mieli pracować 
bezpłatnie. W ciągu dwóch miesięcy 
wszystko udałoby się zrobić własnym 
sumptem. Wszystko na nic. Punkt 

zostaje zamknięty.
„U nas bardzo szybko się likwiduje, a 

odtworzyć cokolwiek jest bardzo trudno. 
– mówi Zdzisław Szmit – Czy jest na-
dzieja na powrót punktu krwiodawstwa 
do Nowogardu? Mam pewne wątpliwo-
ści. Ja wiem jedno, gdyby teraz zapadła 
decyzja, że ten punkt jednak powstanie 
to jestem przekonany, że dyrektor szpi-
tala, burmistrz, przedsiębiorcy i krwio-
dawcy ponownie włączą się do pomocy 
i punkt stworzymy.”

Dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa również nie widzi 
zbyt dużo szans: „Nie byliśmy w stanie 
utrzymać poprzedniej sieci punktów 
krwiodawstwa. W tej chwili na terenie 
województwa istnieje dwanaście takich 
punktów i to jest ilość wystarczająca. Tę 
sieć staraliśmy się tak rozlokować, aby w 
jednym powiecie był jeden oddział.(W 
województwie zachodniopomorskim 
jest 26 powiatów – przyp. red.) Nie do 
końca się to udało. Jeżeli chodzi o krwio-
dawców z Nowogardu mogą pojechać 
do Goleniowa czy do Gryfic  i zostaną 
im zwrócone koszty dojazdu.” – mówi 
Jarosław Nowak.

Są to znamienne słowa tylko pozba-
wione realnej oceny sytuacji. Pan No-
wak nie dostrzega problemu – chcesz 
oddać krew to nie ma żadnego proble-
mu -  jedź do Goleniowa albo Gryfic. 
Przyjmiemy każdą ilość, zwrócimy 
koszty podróży!

Czy problemem są koszty podróży?
Nie – mówi Zdzisław Szmit – ktoś 

nie pomyślał o prozaicznym słowie 
– KLUB

Klub to jesteśmy razem , zinte-
growani, spotykamy się, ustalamy 
kolejność oddawania krwi, pijemy 
kawę, rozmawiamy, dzielimy się 
problemami, planujemy imprezy. Gdy 
nie ma punktu nie ma się gdzie spo-
tykać. Tracimy kontakty, koleżeńskie 
więzy. Oddanie krwi przeradza się w 
poważne  wyrzeczenie Nie wystarczy 
chęć oddania krwi – trzeba poświęcić 
swój wolny dzień i pojechać do Gole-
niowa lub Gryfic. To nie jest wyjazd 
na pięć czy dziesięć minut. Wszystkie 
procedury i czekanie w kolejce to jest 
całodniowa eskapada. W imię czego? 
Wątpliwe uznanie i tabliczka lub dwie 
czekolady?

Wracamy do marcowego artyku-
łu:

W czasach gdy w naszym mieście 
istniał punkt krwiodawcy oddawali 
tam około 400 litrów rocznie. Dziś 
członkowie nowogardzkiego klubu 

oddają około 100 litrów krwi w ciągu 
dwunastu miesięcy.

„Często spotykam się z takimi opinia-
mi, że te dojazdy do punktów krwio-
dawstwa są niedobre. Trochę się z tym 
zgadzam. Mój syn powiedział, że nie 
odda krwi dopóki punkt krwiodawstwa 
nie wróci do Nowogardu. A on oddał już 
prawie dziesięć litrów.” – mówi Szmit.

To nie jedyny problem. O tym, 
że krew jest niezwykle cennym da-
rem wiedzą prawie wszyscy. Nawet 
ustawodawca zdecydował, że osobie 
oddającej krew należy się płatny dzień 
wolny od pracy. Nie wszyscy jednak to 
doceniają. 

„Ten przepis funkcjonował już pięt-
naście – dwadzieścia lat temu. – mówi 
Zdzisław Szmit – Teraz został tylko prze-
pis, bo w wielu przypadkach jest martwy. 
W czasach, gdy 
z d e c y d o w a -
na większość 
pracodawców 
to pracodawcy 
prywatni wielu 
krwiodawców 
słyszy od nich, 
że oddawanie 
krwi jest ich pry-
watną sprawą, 
więc mogą robić 
to po południu. 
Nie zaliczają im 
dniówki, mimo, 
że jest to uregu-
lowane prawem. 
To jest jakiś pa-
radoks. Ci lu-
dzie nie zdają 
sobie sprawy, 
do kogo mówią 
i o czym mówią. Myślą, że ich to nie 
dotyczy. Zaczynają to rozumieć dopiero 
wówczas, gdy dotyka to ich samych bądź 
osoby z ich otoczenia, gdy jest potrzebna 
krew. Zdarzało się, że miałem telefony 
nawet w nocy i ściągałem krwiodawców 
do oddawania krwi. Wiele osób dopiero 
wówczas zaczyna zdawać sobie sprawę, 
czym jest krew.”

Marcowy artykuł kończył się aka-
pitem pod tytułem „Coś optymi-
stycznego”.

Cytat: „Takie ciosy mogłyby rozbić 
niejedną organizację, ale nie krwiodaw-
ców, ani tym bardziej ich szefa, niezwy-
kle energicznego człowieka. Co roku 
pojawia się – nomen omen – młoda 
krew. PCK organizuje konkurs dla szkół 
ponadgimnazjalnych. W tegorocznej 
edycji po raz pierwszy wezmą udział 
uczniowie wszystkich szkół.

W przyszłym roku Klub Honoro-
wych Dawców Krwi w Nowogardzie 
obchodzić będzie 35 lecie swojej 
działalności. Ta uroczystość raczej 
nie będzie zagrożona. Zdzisław Szmit 
wyciąga ze swojego archiwum wycinek 
z „Dziennika Nowogardzkiego” z 17 
grudnia 2004 roku, z relacji ówczesnego 

jubileuszu.
„Niech pan spojrzy na listę sponsorów. 

– wskazuje liczące ponad dwadzieścia 
nazw i nazwisk zestawienie – Dla cieka-
wości powiem, że w 2004 roku z okazji 
30-lecia zebrałem tyle upominków i 
pieniędzy ile zarząd okręgowy krwio-
dawstwa ma na cały rok. 

Jak mówi sam o sobie, ma taki cha-
rakter, że gdy go wyganiają drzwiami to 
wchodzi oknem. Przy takiej działalno-
ści jest to niezbędnie. Choć krwiodaw-
cy cieszą się niemalejącym poparciem 
samorządowców, przedsiębiorców i 
zwykłych ludzi, nie oznacza to, że moż-
na już spocząć na laurach. Członkowie 
Klubu działają próbując zarażać ideą 
oddawania krwi innych.

Chętnie korzystają z pośrednictwa 
mediów.”

Ze Zdzisławem Szmitem rozma-
wiam w sierpniu 2008 roku. Minęło 
dopiero pół roku od publikacji naszego 
artykułu, a entuzjazm niestety upadł: 
„Gdy słyszę apele o oddawanie krwi 
to kolokwialnie mówiąc krew mnie 
zalewa. Mam wielką ochotę zadzwo-
nić do prezesa Nowaka i powiedzieć 
mu wprost – „chcecie więcej krwi to 
zlikwidujcie kolejne punkty krwio-
dawstwa!”.

Kończę apelem do … Ministerstwa 
Zdrowia: Opamiętajcie się! Nie jest 
sloganem tylko prawdą stwierdze-
nie, że krew jest bezcenna! Skoro tak 
to nie oszczędzajcie na punktach 
krwiodawstwa – to jest oszczęd-
ność tylko statystyczna i pozorna.  
Dowód – kupujemy krew za gra-
nicami kraju! Pytanie – czy godzi 
się wykorzystywać oddanie krwio-
dawców pozostaje tylko retoryczne.                                                                                         
                          

 LMM
PS. Zasłużeni honorowi krwiodawcy 

w Nowogardzie mają zapewniony bez-
płatny przejazd autobusami komunika-
cji miejskiej. O taką gratyfikację w tym 
roku nie starał nikt. 

W dniu 4 lipca br. zorganizowano punkt pobiera-
nia krwi w NDK. Pracownicy Wojskowego Zakładu 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie mieli powodów 
do radości. Do oddania krwi zgłosiło się tylko kilku 
krwiodawców...
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 Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział 
Golblat w Goleniowie

Swedwood Poland Sp.z o.o. jest grupą przemysłową wchodzącą w skład 
IKEA. Nasz Zakład jest producentem elementów meblowych z drewna 
liściastego. Swoją działalność rozpoczął od 1996 r. Jesteśmy firmą dyna-

micznie rozwijającą się i wciąż tworzącą nowe miejsca pracy.

Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział Golblat w Goleniowie
 poszukuje osoby na stanowisko:

 PRACOWNIK PRODUKCJI ORAZ  MECHANIK OBSŁUGI MASZYN

Od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, samodzielności, sumienności
• umiejętności pracy w zespole.
• mile widziane doświadczenie w zawodzie stolarskim lub meblarskim,
  oraz ślusarskim

Oferujemy:
• wynagrodzenie w okresie próbnym 9,00 zł/h brutto
• po okresie próbnym wynagrodzenie podwyższane o 15 % premii
• posiłek regeneracyjny dla każdego pracownika 
• bezpieczne warunki pracy oraz odzież ochronną 
• Interesującą pracę i duże możliwości rozwoju 
   w dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej,
• Szeroki zakres szkoleń podnoszących kwalifikacje w danym obszarze,
• Motywujące wynagrodzenie,

Dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny) prosimy przekazywać do 
05.09.2008 na adres: Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział Golblat

Dział Kadr Tel. 0914664032 na adres e-mail: elzbieta.uzdowska@swedwood.com.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie treści danych osobowych, 
Dziennik Ustaw nr 133poz. 883)”

REKLAMA

Sygnały Czytelników
Zbulwersowana postępowaniem personelu sklepu Czytelniczka 
przedstawiła nam swoje problemy. Oto pełna treść:

„Ostatni raz w moim życiu byłam klientką sklepu obuwniczego „ISABELL” 
przy ul. 3-go Maja 49 w Nowogardzie. W dniu 05.07.2008 roku zakupiłam 
letnie klapki za 29 złotych. Jako rencistka (520 zł) sądziłam, że jeden sezon , a 
może i dłużej będą mi służyć. Jednak już po paru dniach dwa paski u jednego 
buta odkleiły się. Na boso wróciłam do domu. (mój kardynalny błąd, że od 
razu na boso nie poszłam do sklepu). Dnia 8 sierpnia buty zostały przyjęte do 
reklamacji z komentarzem „te paski urwała pani sama”. Gdy prosiłam o adres 
producenta to panie ekspedientki zbyły mnie uśmiechem. Nie zrozumiałam… 
„proszę przyjść za dwa tygodnie”.

W sobotę 23 sierpnia poszłam po odbiór reklamowanych klapek. Miła pani 
sprzedawczyni oznajmiła mi, że właśnie dzisiaj rano miała telefon od produ-
centa informujący, że reklamacja została odrzucona. Zapytałam gdzie są moje 
buty. Wtedy pani sprzedawczyni postawiła na ladzie karton z moimi butami. 
Były w takim stanie w jakim zostały przyjęte czyli z odklejonymi paskami. 
Przypuszczam, że spokojnie leżakowały dwa tygodnie pod ladą.

Gdy zapytałam czy dostanę zwrot pieniędzy czyli 29 złotych usłyszałam: 
„Nie – ma pani buty!”. Gdy zapytałam o adres producenta ekspedientka od-
powiedziała: „czy pani nie wiedziała co kupuje? Kupując buty nie oglądałam 
kartonu, cieszyły mnie buty. Teraz już wiem, że te zygzaki oznaczają jedno 
„Made in China”. … a przed chwilą mówiła, że miała telefon od producenta!!!! 
Gdy poinformowałam, że udaję się do szefa „Dziennika Nowogardzkiego” eks-
pedientka zareagowała błyskawicznie mówiąc, że szefowa sklepu przyjmie mnie 
w poniedziałek o godz. 10.00 (dotychczas była nieosiągalna!)

Odpowiedziałam, że nie widzę sensu rozmowy, bo sprzedawczyni uczyniła 
to co poleciła jej szefowa. Nie mam więc ani pieniędzy ani butów – sprawdziło 
się porzekadło: biedny kupuje dwa razy! Proszę o pomoc”.

(Nazwisko i adres do wiadomości redakcji)
Od redakcji: Jesteśmy przekonani, że „szefowa” (zobligowana prawem pra-

sowym) dokładnie wyjaśni prawne aspekty reklamacji zakupionego towaru. 
Poza tym oczekujemy wyjaśnienia, który punkt uregulowań prawnych dzieli 
klientów na lepszych (których trzeba szybko i kulturalnie załatwić) i gorszych 
(których należy pod jakimkolwiek pretekstem zbyć), bo w tym przypadku 
zadziałał on na pewno. Zawiodła natomiast psychologia personelu…

LMM

Promocja której nie ma
Największe akcje promocyjne ogłaszają browary. Światowi potentaci wy-

kupili wszystkie nasze uznane marki i walczą o klientów. Nasze „dobre bo 
polskie” też nie zamierza składać broni. Największą popularnością cieszą się 
różnego rodzaju napisy i szyfry pod kapslem butelki lub kluczem puszki. W 
tamtym roku wygrałem okazały (dwulitrowy) kufel Żubra. Wystarczyło pod 
kapslem znaleźć napis KUFEL, zapakować go do koperty i wysłać listem 
poleconym do Poznania. Już po trzech tygodniach nadeszła ankieta, która 
należało wypełnić (dane osobowe) i wyraźnie podkreślić, że ma się ukoń-
czone 18 lat (sam PESEL nie wystarczał) oraz wysłać pod wskazany adres. Po 
kolejnych dwóch tygodniach nadeszła przesyłka z kuflem. Praktyczny to on 
nie jest, ale pamiątkowy, bo..niby gratis, a kosztował ponad 10zł (nie licząc 
ceny piwa) – kilka SMS-ów po 61 gr i ponad 7 zł listy polecone). Teraz trafiła 
mi się znowu gratka. Piwo Harnaś nawołuje napisem :”kup jedno otrzymasz 
drugie!”. Tutaj sprawa jest bardziej prosta – znajdź pod kapslem lub kluczy-
kiem napis PIWO i udaj się do wybranego sklepu po odbiór następnego piwa 
gratis. Lista wybranych sklepów na internetowej stronie „Harnasia”. Miałem 
szczęście i trafiłem na kluczyk puszki z napisem PIWO. Na stronie interne-
towej miasto Nowogard podzielono na ulice (bym mógł wybrać najbliższy 
sklep). Odnalazłem Fedeńczak i Marpijs przy ul. 700-lecia oraz Puchatek 
przy ul. 5 Marca. Niestety w żadnym z tych sklepów piwa nie otrzymałem, o 
akcji nic nie wiedziano, a w jednym ze sklepów nawet piwa Harnaś nie mają 
w ofercie. Promocja trwa nadal…

LMM

Festyn Rodzinny 
na Koplu

  - Osiedle „Podkowa’ 
(dawny plac Kopel przed piekarnią  Waldemara Pędziszczaka).

Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 68 – 70

W sobotę, 6 września 2008 roku
W programie:

- godz. 10.00 – Otwarty turniej piłki nożnej dla drużyn 7-osobowych
                         Grupa I – 8 – 12 lat,
                         Grupa II – 13 – 15 lat.
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna, pełnoletni opiekun grupy.
- godz. 12.00 – Otwarty turniej bagmingtona  (kometki) dla dziewcząt,
- godz. 13.00 – „Mama – Tata – i Ja” – gry i zabawy dla wszystkich uczestników.
- godz. 14.30 – Zlot motocykli, quadów i przeróżnych pojazdów,
- godz. 16.30 – Loteria „dla Mirka”
- godz. 17.30 – Mikrofon dla wszystkich – „śpiewamy i gramy bo to lubimy i kochamy”
- godz.19.00 -  Zabawa Piknikowa – gra zespół instrumentalno – wokalny „Lider”

Podczas trwania imprezy przeróżne stoiska – rękodzieło, kolekcjoner-
stwo itp. oraz wiele atrakcji dla dzieci – ciuchcia, zjeżdżalnia, wspólne 

ognisko.

Pamiętajcie – sobota jest dla Was!
Zapraszają – Klub Kolekcjonera i Kapela Kryzys 

(w dobrobycie!)
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WKS Wyszomierz

Festyn – chcą i potrafią….

Na sobotę 23 sierpnia, w trybie 
prawie alarmowym działacze WKS 
Wyszomierz z prezesem i zarazem 
sołtysem Andrzejem Kanią zorgani-
zowali festyn sportowo-rekreacyjny.
Tradycyjnie już równolegle rozgry-

wane są konkurencje dla dorosłych 
czyli turnieje piłki nożnej i siatkowej 

oraz bogaty zestaw konkurencji dla 
najmłodszych.
W piłce nożnej zmagali się zawodni-

cy z 8 drużyn. „Niegościnni” gospo-

darze z WKS Wyszomierz wygrali 
przed Ostrzycą i Miętnem. Najlepiej 
nastawiony celownik miał Krzysztof 
Michalski z Miętna i to on otrzymał 
statuetkę najlepszego strzelca.
W turnieju siatkarzy startowało 

aż 10 zespołów – WKS Czermni-
ca utrzymuje formę i kolejny już 

raz wygrywa. II miejsce wywalczyli 
siatkarze z Żabowa, Żarowa III go-
spodarze WKS Wyszomierz. Nad 
prawidłowym przebiegiem rozgry-
wek czuwali sędziowie – Grzegorz 
i Zbigniew Skowrońscy oraz Da-
wid Kubski (piłka nożna), Adam i 
Łukasz Milewscy (piłka siatkowa). 
Nagłośnienie zapewnił jak zwykle 
niezawodny mistrz propagandy i 
entuzjazmu Tadeusz Łukaszewicz, 
a pan Leszek Ostrowski oblężony 
w swoim dmuchanym Zamku opłat 
nie pobierał. Dziękujemy!
Organizator – Andrzej Kania dzię-

kuje młodym mieszkańcom za za-
angażowanie w pracach przygoto-
wawczych i publiczności za liczne 
przybycie.

Tekst i foto 
Ireneusz Karczyński

Z okazji urodzin 

Gertrudzie 
Wasyluk
dużo zdrowia, 
pomyślności, 

wielu słonecznych dni 
oraz spełnienia marzeń

życzą 
mąż, dzieci i wnuki

ŻYCZENIA

Spartakiady LZS

Zakończenie sezonu 
w Wojcieszynie

Czytelnicy zainteresowani sportem na terenach wiejskich doskonale 
wiedzą, ze tradycją nowogardzkich LZS-ów były od lat organizowane spar-
takiady w poszczególnych sołectwach, a na koniec sezonu klasyfikowano 
poszczególne zespoły na podstawie punktów zdobytych w poszczególnych 
imprezach. Uczestnictwo i zwycięstwa w turniejach piłki nożnej i piłki 
siatkowej dawało na koniec roku obiektywną ocenę aktywności w ruchu 
sportowym i zaangażowania w organizację imprez. Te masowe imprezy 
stawiały nasze Zrzeszenie w czołówce krajowej, otrzymywaliśmy puchary, 
dyplomy i konkretne nagrody – np. finansowanie obozów sportowych.

W tym roku sytuacja się zmieniła 
– działacze z niektórych sołectw 
postanowili działać inaczej i pod szyl-
dem Wiejskich Klubów Sportowych 
zaczęli organizować „swoje”, niezależ-
ne od LZS imprezy. Jaki będzie efekt 
końcowy trudno przewidzieć.

Wierni szyldowi LZS działacze 
organizowali spartakiady i podsumo-
wali sezon. Odbyło się to w niedzielę, 
24 sierpnia w Wojcieszynie. Po pod-

liczeniu punktów za poszczególne 
turnieje spartakiadowe ustalono na-
stępującą klasyfikację sezonu 2008 :

1 – LZS Wojcieszyn,
2 – LZS Słajsino,
3 – LZS Trzechel,
4 – LZS Wołowiec,
5 – LZS Karsk,
6 – LZS Nowogard,
7 – LZS Strzelewo. 

Opr. LMM
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P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:
- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:
- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

 Koparka
Tel./fax 091 39 22 359

Kom. 0691 281 950

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018
Dowóz w cenie paliwa

PROFESJONALNY SALON
fryzjersko – kosmetyczny 

„Beaty & Style” 
Goleniów

ZATRUDNI
- fryzjera lub fryzjerki

- stylistkę paznokci
na bardzo atrakcyjnych 

warunkach pracy
Szkolenia w „Wella Professional”

Beata Jaworska 
tel. 503 388 832

Usługi ogólnobudowlane: 
 - docieplanie budynków, 
 - malowanie zewnętrzne, wewnętrzne
 - glazura, terakota,
 - hydraulika, 
 - regipsy, 
 - podłogi. 
Kom. 0600626268
e-mail: tanie-remontowanie@wp.pl

INFORMUJEMY 
że dnia 05.09.2008 roku 

rozpoczyna się kurs 
na operatora 

wózka widłowego 
z wymianą butli gazowej.

Szczegółowe informacje 
i zapisy pod nr 
tel. 0913927467 

ZAPRASZAMY!

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

DRUKARNIA “POLIGRAF”
ul. Boh. Warszawy 7A
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 Witamy wśród nas...
WITAMY WŚRÓD NAS...

Syn Justyny Ławniczak 
ur. 25.08.08 
z Dzieszkowa

C ó r k a  M a g d a l e n y 
Goździk ur. 27.08.08 
z Mokre

Córka Anny Mańka 
ur. 27.08.08 z Kulic

Córka Katarzyny 
Ninard 
ur. 27.08.08 z Osowa

Syn Jolanty Róg 
ur. 28.08.08 z Bielic

Syn Eweliny 
Jagodzińskiej 
ur. 21.08.08
z Nowogardu

Córka Weroniki 
Renachowskiej
 ur. 21.08.08 z Koła

Córka Justyny Wójcik 
ur. 22.08.08 
z Nowogardu

Syn Emilii Pawlaczyk 
ur. 22.08.08 z Bagna

Syn Ewy Białasiewicz
ur. 23.08.08 
z Nowogardu

Syn Iwony Janowiak 
ur. 24.08.08 
z Nowogardu

W obiektywie  Jana Korneluka - To był był gorący sierpień …

do tekstu na stronie 2
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport/ kasacja 
gratis

P.H. HURTPOL - Nowogard  
Zatrudni  osobę  do pracy w dziale sprzedaży 
Wymagania: 
- wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- mile widziane znajomość branży sanitarnej

 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub  tel.091 579 29 18

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie 

zaprasza wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów 
wraz z żoną – mężem na piknik obok plaży nad jeziorem. 

Udział własny od osoby – 5 zł. 
Początek od godz. 13.00 

w dniu 4 września 2008 r (czwartek).
Ponadto Zarząd prosi o zgłaszanie się na organizowaną wycieczkę 

po miejscowościach nadmorskich w II połowie września 2008 
roku. Wycieczka 6-cio dobowa, odpłatność 150 zł od osoby. 

Zgłoszenia są przyjmowane we wtorki – Biuro Zarządu ul.Zamkowa 
lub telefonicznie 0518 546 950, 091 39 26 077 w każdy dzień.

Przewodniczący Jerzy Tębłowski
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375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę 3000 m kw, na wsi, media obok 

działki 16 zł/ m kw. Tel. 721 401 957.
• Wydzierżawię miejsce postojowe 11,5 m x 3,60 m na 

terenie dozorowanym. 693 344 802.
• Sprzedam dom jednorodzinny, podpiwniczony, 

dwupoziomowy, jednopiętrowy, na działce wiata 
na dwa samochody, pomieszczenia gospodar-
cze, wysoki standard i funkcjonalność, Nowo-
gard, ul. Żeromskiego, tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe lub zamienię na 
mniejsze. Tel. 601 441 763.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w Kołobrzegu 
40 zł/osoba lub mieszkanie 3 pokojowe (150 
zł/doba) i 4 pokojowe (200 zł/doba) tel. 0692 
683 475. 

•  Sprzedam mieszkanie własnościowe w Nowo-
gardzie, os. Gryfitów pow. 69,7 m kw, 3 pokoje, 
kuchnia, osobno łazienka i wc. Cena 220 000,00 
zł. Tel. 509 702 817. 

•  Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia os. Gryfitów 
tel. 506 086 825. 

•  Sprzedam działki budowlane (3ha) w Olchowie 
przy drodze na Kościuszki. Cena 430 tys. zł. Tel. 
0696 06 72 54. 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe. 508 309 980. 
•  Mieszkanie 3-pokojowe do wynajęcia w centrum 

Nowogardu. Tel. 501 212 247. 
•  Kawalerkę komunalną niewłasnościową, wszyst-

kie media, zamienię na większe 2-3 pokojowe, 
niewłasnościowe – spółdzielcze lub komunalne 
za dopłatą. Tel. 692 47 43 47. 

• Zamienię 3 pokojowe mieszkanie własnościowe 
na 2 pokojowe własnościowe z dopłatą. Tel. 0603 
217 677.

• Kawalerka – do wynajęcia. 602 40 56 40.
• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe 

M-4 w Nowogardzie ul. Boh. Warszawy 105. Tel. 
607 064 794.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe bezczynszowe 
lub pół domu w Nowogardzie. Tel. 660 200 392, 
608 233 028.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Nowogardzie. 
Tel. 603 281 005.

• Sprzedam 4 ha ziemi pod Nowogardem. Tel. 
698 981 884.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogardzie do 8 arów. 
Tel. 608 101 247.

• Do wydzierżawienia na biura 3 pomieszczenia o 
łącznej powierzchni 35 m kw – całe I piętro budynku 
oraz garaż o pow. 36 m kw w Nowogardzie przy ul. 
Wojska Polskiego 67. Tel. 091 39 27 175.

• Wydzierżawię magazyn 100 m kw z mediami + plac 
4000 m kw oraz sprzedam śrutownik bijakowy. Tel. 
694 484 485.

• Kupię mieszkanie do 50 m kw, do remontu. Tel. 
793 731 981.

• Wynajmę pokój kobiecie. Tel. 725 353 984.
• Kupię dom (120 m kw). Tel. 603 688 266.
• Sprzedam mieszkanie 100 m kw w Błądkowie. Tel. 

600 695 546.
• Sprzedam ziemię 4222 m kw i 11300 m kw, cena 15 zł 

m kw do negocjacji. Możliwość przekształcenia pod 
każdą zabudowę. Tel. 609 463 904, 312 920 687.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe ul. Osiedlowa lub Lu-
tyków. Tel. 66 55 44 148.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe lokatorskie, 62,20 
m kw na ul. Bankowej na 2 pokojowe lokatorskie. 
Tel. 668 732 944.

• Nowogard, nieruchomość niezabudowana, przy ul. 
Poniatowskiego, o pow. 2,6831 ha, działka nr 179, 
6 obręb Nowogardu, w planie zagospodarowania 
terenu zabudowa mieszkaniowa niska, jednorodzin-
na i bliźniacza, cena 30 PLN m², do negocjacji, mail 
nas13@wp.pl, tel. 0660 424 989.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia, świeżo po re-
moncie, I piętro, atrakcyjny punkt nad jeziorem. Tel. 
509 910 771.

• Wynajmę dwupokojowe całkowicie umeblowane 
mieszkanie w Poznaniu na os. Lecha. Tel. 0691 
125 617.

• Sprzedam mieszkanie w Maszewie 76 m kw, wysoki 
parter. Tel. 66 75 10 002.

• Wynajmę garaż na ul. 5 Marca. 514 215 934.
• Do wydzierżawienia duży budynek gospodarczy. 

Krasnołęka 8.
• KREDYT HIPOTECZNY – oferty bankowe. Tel. 

695 770 724.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 195/65/R16, cena 

650 zł. Tel. 0605 522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 1,9 CDTI (die-
sel, 6 biegów, bordowy metalik, rok. prod. 12.2004, 
przebieg 105000km, bezwypadkowy, książka ser-
wisowa, zadbany. Nowe tarcze i klocki hamulcowe 
przód i tył, kompletny rozrząd, olej, filtry, przegląd 
klimatyzacji, nowe opony letnie 16``. Cena 47 500 
zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, składak 1997. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 512 335 172.

• Sprzedam 2 nowe felgi do Fiata 126 p, ul. Zielona 3. 
Tel. 091 39 20 714.

• OKAZJA! Sprzedam samochód osobowy VW 
New Beetle, rok prod. 1998, poj. 2l, przebieg 46 
tys. km, stan bardzo dobry, bezwypadkowy, dru-
gi nabywca. Tel. 606 945 398.

• Sprzedam Nissan Micra, 1991 r., poj. 1,2, benzyna, 
OC i przegląd do końca roku, cena 1300 zł. Tel. 
607 713 414.

•  Sprzedam Skoda Octavia Elegant 1,9 TDi, 2001 r., 
110 KM, 207 tys. km, klimatronik. Tel. 603 852 270. 

• Sprzedam Opel Corsa B, 1,4, 16 V, rok prod. 1997, 
instalacja gazowa, autoalarm, centralny zamek, abs, 
elektryczne szyby, alufelgi, poduszka powietrzna, 
komplet kół z oponami zimowymi, cena 6500 (do 
uzgodnienia). Tel. 506 382 151.

•  Sprzedam nowy skuter, zarejestrowany, ubezpieczo-
ny, plus dwa kaski, tel. 091 39 26 460.

• Sprzedam skutera. 661 790 371.
• Sprzedam Citroen Xantia, 1995 r., poj. 1,8, elek-

tryczne szyby, airbag, cena 5500 zł do negocjacji. 
Tel. 695 381 743.

• Sprzedam Opel Astra 1992 r., 1,4, bordo metalik, 
c.z., przebieg 86 tys. km, 5 drzwiowy, błotnik do 
wymiany, cena 4800 zł do uzgodnienia. Tel. 0880 
834 805, 091 39 22 731.

• Sprzedam Volkswagen Golf IV, 1,6 zadbany, garażo-
wany, bezwypadkowy, z pełnym wyposażeniem. Tel. 
781 840 067.

• Sprzedam Skoda Octavia, 12.2002 r., przebieg 92 
tys. Tel. 78 36 78 674.

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. Tel. 
695 770 724.

ROLNICTWO  .
•  Sprzedam króliki w cenie od 10 zł, Redło. Tel. 

603 353 789. 
•  Kupię czarnoziem z dowozem. Tel. 502 217 497. 
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.
• Usługi agrotechniczne i sprzętem rolniczym. 

503 176 331.
• Sprzedam prosiaki. 781 441 089, 886 66 59 40.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne drob-

ne naprawy wykona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 091 39 
25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przeprowadzki – wnosi-

my – znosimy. 0604 516 451.
• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 373 143.
• Pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, 

ciężarowe, TIR-y). Tel. 0604 373 143.
• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, Poniatow-

skiego 7. Tel. 091 39 21 110, 603 584 553.
• Wykonam roboty mini koparką: wykop pod funda-

menty, kable, itp. Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 079 
02 43 575.

• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. Tel. 0695 
085 470, 091 39 72 575.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w zakresie: hydrau-
liki, zakładanie wodomierzy, wideofilmowanie, usługi 
glebogryzarką i zakładanie trawników, wykaszanie 
łąk. Tel. 600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty bankowe. Tel. 
695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, montaż paneli podłogo-
wych, regipsy, szpachlowanie, malowanie, tynkowa-
nie, montaż okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. 
Tel. 663 349 080.

• MIX remontowo – bodowlany Seweryn Durlej. 
Tel. 607 921 703. Wszelkiego rodzaju remonty, 
malowanie dekoracyjne pokoi. Solidnie, dokład-
nie tanio!

• Język niemiecki – nauczanie indywidualne z zasto-
sowaniem technik sugestopedii, tłumaczenia ustne i 
pisemne od września. Tel. 503 84 84 35.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – oprawa muzyczna 

wesel, zabaw i innych imprez okolicznościo-
wych. Tel. 511 171 846, 518 097 091.

• Usługi remontowo-budowlane, regipsy, glazura, ad-
aptacja strychów, itd. Tel. 784 053 493.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi budowlane, remonty mieszkań, szpachlo-

wanie, kładzenie płytek, regipsy, panele, ocieplanie 
poddaszy. Tel. 693 021 097, 696 945 713.

•  Usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 0661 
495 492. 

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
•  Usługi transportowe, przeprowadzki, tanio 1 zł za 

km. Tel. 514 740 538. 
• Usługi elektryczne. Tel. 504 005 800.
• Docieplenia i dekarstwo. Ceny konkurencyjne. Tel. 

505 94 17 65.
• Szpachlowanie, malowanie, podwieszane sufity, 

ścianki, wymiana instalacji, itp. Tel. 516 861 186.
• Usługi ładowarką i sztaplarką. 503 176 331.
• ZLECĘ NAPRAWĘ POKRYCIA PAPOWEGO 

WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI. 601 75 
38 17.

• Wykonam tynki, glazura, terakota, murowanie, itp. 
091 39 21 454.

• Usługi budowlane, remonty, wykończenia mieszkań, 
kładzenie płytek podłogowych, ściennych, regip-
sy, malowanie, szpachlowanie, stawianie ścian z 
płyty kartonowej, ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 090.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi dziecię-
cych,.tel. 66 77 84 333.

• Usługi dekarskie. 880 243 258, 691 621 141.
• Nauka angielskiego – korepetycje. 693 469 311.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, ekwiwalent 

urlopowy, Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 20 
18.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do montażu okien. Fa-
bryka Okien i Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barmana/kę, ko-
rzystne warunki płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 601 73 38 91, 
601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie przyjmę. Tel. 
601 733 891, 601 73 38 92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 0601 73 38 
91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z doświadczeniem Po-
tuliniec przyjmę stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 601 73 38 92
•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA MYJNIĘ TEL. 

0692 683 475.
•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, kelnera. Tel. 

503 045 960.
• Zatrudnię kierowcę prawo jazdy kat. B.E  C.E.Tel. 

609 099 626, 609 099 627. 
•  Hotel „OSKAR” zatrudni recepcjonistkę, barmana, 

kelnera  tel. 602 474 266, 091 39 20 091.  
•  Szkoła języków obcych nawiąże współpracę z 

lektorem języka angielskiego – osobą kreatywną i 
pomysłową. Kontakt tel. 661 131 860 w godz. 15.00 
– 18.00.

• Zatrudnię murarzy i zbrojarzy na korzystnych wa-
runkach, umowa o pracę, dobre wynagrodzenie. Tel. 
510 638 822, 091 39 74 232.

• Zatrudnię na budowie. Tel. 608 81 72 14.
• Zatrudnię kierowcę kat. B, mile widziane C. Tel. 

606 877 959.
• Szukam pracy jako kierowca kat. B, rzetelny, uczci-

wy, punktualny. Tel. 662 075 334.
• Zatrudnię piekarza – cukiernika. Tel. 091 39 21 558.
• Niemcy: potrzebne opiekunki. 091 39 21 195.

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające się na palety. 

Tel. 091 38 53 018 po 20.00.
• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czarne, rozm. 41, 

nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 783 484 836.
• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja I ul. Bankowa 

8B (w sklepie z art. gosp. domowego); Elegancja 
II ul. Warszawska 2 (przy przystanku na żądanie). 
Zapraszamy w godz. od 9.00 do 18.00, w soboty 
od 9.00 do 14.00.

• Sprzedam świnkę morską – rozetkę. Cena 60 zł. 
Nowogard ul. Zielona 3. Tel. 091 39 20 714.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 697-500-184.
• Sprzedam regały sklepowe i lady + ladę chłodniczą 

– nowe. Tel. 606 703 451.
• Sprzedam meble i ladę nadające się do każde-

go wyposażenia sklepu w bardzo dobrej cenie. 
662 788 296.

• Nowogard – sprzedam grobowiec. 091 39 26 890.
• Sprzedam sukę i samca owczarka niemieckiego 

oraz szczeniaki. Tel. 600 187 111.
• Kupię książki do II kl. Gimnazjum nr 2. Tel. 

783 688 932.
• Poszukuję muzyków do kapeli (gitara, flet, saks). Tel. 

605 576 908.
• Sprzedam dużą szafę ubraniową Tel. 609 811 194.
• Sprzedam westfalkę jednoroczną. Tel. 609 767 274.
• Grzejniki co, panelowe, niemieckie, 1-2 płytowe, 

różne rozmiary także nietypowe długości, wy-
sokości, do mieszkania, domku, warsztatu. Tel. 
0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemieckie, wiszące, 
ogrzewanie, cena 900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 
woda, (dwufunkcjyne), cena 1200 zł, gwarancja 
serwisowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, kuchni, wiszące, 
firmy niemieckiej Vaillant, wersja świeczkowa, 
450 zł, mało używane, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe podgrzewacze wody 
– 380 V, małe gabaryty, moc 18-21 kW, ekono-
miczne, idealne do domku, warsztatu, baru, ga-
stronomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe zasobnikowe 
podgrzewacze wody, firmy niemieckiej Vaillant, 
130, 160, 190 l., stojące, idealne gdy są 2-3 ła-
zienki, kuchnia, to komfort ciepłej wody w domu, 
koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja serwisowa, cena 
1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam zestaw do tatuażu. 603 223 380.
• Oddam bezpłatnie sofę. 661 690  590.
• Oddam w dobre ręce szczeniaki rasy mieszanej do-

berman – wilczur. Tel. 607 545 533.
• Sprzedam kamerę  SAMSUNG  VP – DC 171 (zapis 

na płyty DVD).Stan idealny –  używana tylko kilka 
razy. Cena 500 zł. Tel. 889 639 089.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam telewizor 21 cali, 1,5 roku, kolor srebrny 

oraz telewizor 14 calowy. Tel. 880 834 805, 091 39 
22 731.

• Sprzedam okna plastikowe nowe rozm. 75x90, cena 
180 zł/szt. Tel. 091 39 134 17 do godz. 10.00 i po 
18.00.

• Tanio sprzedam ławostół, ciemny. Tel. 091 39 
20 302.

• Przyjmę każdą ilość gruzu. Posiadam własny trans-
port. Tel. 609 463 904, 512 920 687.

• Sprzedam komplet wypoczynkowy, stan idealny (2 
fotele + kanapotapczan. Tel. 888 676 231. Cena do 
uzgodnienia.

• Sprzedam meble z szafą. Tel. 691 82 11 30.
• Sprzedam suknię ślubną, nową, rozm. 36-40. 

514 215 935.
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REKLAMA

Zagospodarowanie jeziora cz.II

Strefa rekreacji czynnej

Strefa ta obejmuje teren kąpieliska 
miejskiego i Pl. Szarych Szeregów. 
Na kąpielisku zaplanowano m.in. 
budowę nowych pomostów, prze-
bieralni, natrysków, oraz atrakcyj-
nie wyposażonego placu zabaw dla 
dzieci w różnym wieku. 
Pl. Szarych Szeregów 
zmienić się ma w miejsce 
wyjątkowo atrakcyjne dla 
młodzieży. Zaplanowano 
bowiem tutaj budowę do-
brze wyposażonego ska-
teparku. Natomiast asfal-
towe boisko ma otrzymać 
nowe trybuny, tartanową 
nawierzchnię i umożli-
wiać grę również w tenisa 
ziemnego. W sąsiedz-
twie boiska ustawione 
zostaną betonowe stoły 
do ping-ponga. Pozostanie również 
istniejące miasteczko rowerowe. 
Miejsce, gdzie odbywają się imprezy 
plenerowe będzie utwardzone kost-
ką betonową po to, aby ich uczest-
nicy nie musieli brudzić się błotem. 
Powstały w ten sposób spory plac 
będzie mógł pełnić różne funkcje, 
również służyć znajdującym się nie-

daleko szkołom. Przewidziano przy 
nim miejsce dla sceny plenerowej z 
odpowiednim zasileniem energe-
tycznym i wygodnym dojazdem do 
zaplecza. W sąsiedztwie „Neptuna” 
zaprojektowana została mała przy-

stań dla łodzi i żaglówek z miejscem 
do ich wygodnego wodowania. 
Zwiększona zostanie również ilość 
miejsc parkingowych dla samocho-
dów.
Widoczne na zdjęciach urządzenia uczy-
nią atrakcyjnym plażowy plac zabaw

Opr.LMM

king kong

wyzwanie

Do serca przytul psa

Opowieść o leśnej mamie…

Pewne nowogardzkie małżeństwo 
regularnie zażywa ruchu na świeżym 
powietrzu – a to lekkie przebieżki, a 
to forsowny marsz, a to zwyczajny 
spacer. Wszak las blisko i doskonale 
się do spacerów nadaje. Jakież było 
ich zdziwienie gdy w lesie zaczęli 
spotykać suczkę – przez kilka dni w 
tym samym miejscu. Co ona tu robi 
? Wystarczyło stanąć i posłuchać 
– usłyszeli kwilenie szczeniąt. Idąc 
za głosem napotkali dziewięć ma-

leństw, podobnie jak ich mama 
owczarków niemieckich. Suka 
nawet była zadowolona gdy 
po pewnym czasie załadowali 
psiaki do bagażnika. Teraz są 
w przydomowym ogrodzie, 
mieszkają w budzie i za opiekę 
odwdzięczają się radością i ba-
raszkowaniem. Zaczynają sa-
modzielnie jeść, chociaż nadal 
obowiązuje … grafik karmie-
nia. W czasie gdy cztery pieski 
ssie mamę, druga czwórka śpi 
przytulona do siebie, a dzie-
wiąty zwany śpiochem bardzo 

rzadko opuszcza budę. Jak widać na 
zdjęciach pełna harmonia rodzinna. 
Opiekunowie szukają chętnych do 
przygarnięcia szczeniąt. Suka – o ile 
nie ucieknie w poszukiwaniu daw-
nego pana  - pozostanie u nich. 
Pragnący mieć na pewno mądrego 
psa (wszak matka pokazała na co ją 
stać) proszeni są o kontakt z redak-
cją. 

LMM
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 34

Rozwiązania krzyżówki nr 33 nadesłali: Sławek Bekalarek z 
Włodzisławia, Jan Nikicin z Czarnogłów, Bogumiła Urtnowska z Kulic, Krystyna Tretiak z Maszkowa, 
Maria Gortat z Czermnicy, Karolina Ogiewa z Glicka, Iwona Kochelska z Błotna oraz z Nowogardu: 
Józef Górzyński, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Magdalena Czupryńska, Stanisława Pokorska, Anna 
Baran, Natalia Kosmalska, Franciszek Palenica, Ryszard Gutowski, Grażyna Jurczyk, Halina Stefań-
ska,  Pelagia Feliksiak, Krystyna Zawidzka, Franciszek Palenica, Adrian Nowak, Władysława Kubisz, 
Krzysztof Kępa.

Prenumeraty „DN” na wrzesień wylosowali:
- Bogumila Urtnowska z Kulic,
- Pelagia Feliksiak z Nowogardu.
- Krzysztof Kępa z Nowogardu.

Gratulujemy! 

ZIEMSKIE ASPIRACJE
Nie manny z nieba …
Normalności nam potrzeba!

IDYLLA
Idylla maleńka taka:
Rodak podgryza rodaka,
Więc rodak bardzo się gryzie,
Że go wnet rodak wygryzie.
Rodak rodaka rozgryza,
Po czym się rodak odgryza,
A kiedy gryzą się obaj,
Czują, że gryzie ich robak,
Wiec zalewają robaka…
Idylla maleńka taka!
Idylla maleńka taka:
Spryciarz odnajdzie cwaniaka,
Cwaniak się spotka z hultajem,
Hultaj gałgana poznaje,
Gałgan spotyka filuta,
A filut franta odszuka.
Frant zawsze trafi na franza,
I pogadają o kantach,
Bo nie masz nad nich cwaniaka…
Idylla maleńka taka!

ZDARZENIE PODCZAS MECZU
Do sprawozdawcy, kiedy ten bełkotał,
Ni to w narzeczu, 
ni to w dziwnej gwarze,
Zbliżył się nagle purysta – niecnota
I rzekł: „Pójdź bracie, 
ja cię uczyć każę!”

SANATORYJNE ZABIEGI
I w Ciechocinku
I pod Sopotem - 
Potrafią człowieka
Zmieszać z błotem.

POPRAWKA DO PRZYSŁOWIA
Gdy cnotę ktoś miesza z błotem,
Milczenie twe nie jest złotem.
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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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

          Nowogard 28.08.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW,

 FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Księgowa
4.  Nauczyciel informatyki,  

przedmiotów awodowych 
(poj.samochodowe)

5.   Pielegniarka
6.   Hydraulik
7.  Szwaczka
8.  Przedstawiciel handlowy 
9.  magazynier
10.  Informatyk
11.  Monter stolarki PCV
12.  Spawacz
13.  Kierowca kat. C
14.  Operator podnośnika  

koszowego
OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E    
(Karnica) (Płoty)

2. Nauczyciel: fizyki, Angielskie-
go, Przyrody, Techniki, Plastyki, 
Informatyki, Matematyki, 
Chemii, W-F, WOS, Jęz. Pol-
skieg, wychowawca świetlicy  
(OSINA)

3. Tokarz,spawacz,frezer,ślusarz,
elektryk   (Miękowo k/Golenio-
wa)

4. Sprzątaczka, kierowca ciągnika 
( Goleniów )

5.  Kucharz ( Międzyzdroje ) 
6.  Przedstawiciel handlowy ( 

Łozienica )
7.  Spawacz ( Płoty )
                                            
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminują-
cych kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pocho-
dzenie etniczne, narodowość, orienta-
cję seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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Pomorzanin Nowogard

Pierwszy mecz u siebie

Olimpia Nowogard

Pierwszy mecz o punkty
W najbliższą niedzielę Olimpia Nowogard zaczyna rywalizację w struktu-
rach Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Pierwszy, historyczny 
mecz o punkty nowy nowogardzki zespół zagra z Komarexem Komarowo.

Juniorzy: Pogoń II Szczecin - Pomorzanin 1:1 (0:1)

Cenny remis w Szczecinie
Frąckowiak - Błaszczyk (70’ D. Żywica), Fijałkowski, Wojciechowski, Grzejszczak, 
Antonyk, Kurek, Langner, Mendyk, Kubicki (80’ Jeziorski), A. Żywica(65’ Bajerski)
Bramka dla Pomorzanina: Antonyk

Mecz odbędzie się na obiekcie Olimpii w Wierzbięcinie, który całe lato do-
porwadzany był do porządku. Zarząd klubu i piłkarze pragną przy okazji 
podziękować wszystkim, którzy pomogli odbudować boisko i budynek so-
cjalny, w szczególności: burmistrzowi kazimierzowi Ziembie, przewodni-
czącemu Rady Miejskiej Markowi Krzywani i radnym, Romanowi Pabisia-
kowi i jego firmie, Marianowi Jeżowi - PEBEO Nowogard, Władysławowi 
Błażewiczowi – Zakałd Usług „Domel”, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w 
Wierzbięcinie Józefowi Korkowszowi, sołtysowi tej miejscowości Czesławo-
wi Golemie, Leszek Cedro - “Budmat” oraz rodzicom i krewnym piłkarzy.
Kadra Olimpii na sezon 2008/2009:
Trener: P. Kaczmarek. Bramkarze: Ł. Pędziwiatr, M. Nowak, T. Mazur. 
Obrońcy: D. Stachowiak, J. Garbat, M. Malinowski, R. Górecki, A. Nadzieja, 
D. Grzelak, K. Nieradka, M. Kolibowski. Pomocnicy: P. Kuś, K. Solarski, G. 
Wnuczyński, G. Golema, N. Golema, S. Chmielnicki, P. Piskorz, M. Kawa, 
J. Szewc, D. Gawłowski. Napstnicy: R. Dudka, M. Stachowiak, K. Nowak, P. 
Nowak, D. Kubski, J. Trzciński, D. Waiss.

Terminarz grupy IV B-klasy
1 kolejka    
30-08   Strzelcy Pucice - Kasta Szczecin-Majowe
30-08   Zryw Kretlewo - Orły Kliniska
30-08   Zieloni Wyszobór - OKS Goleniów
31-08  Olimpia Nowogard - Komarex Komarowo
2 kolejka    
06-09   Kasta Szczecin-Majowe - Zieloni Wyszobór
06-09   Komarex Komarowo - Strzelcy Pucice
06-09   Orły Kliniska - Olimpia Nowogard
06-09   Pomorzanin Przybiernów - Zryw Kretlewo
3 kolejka    
14-09   Zieloni Wyszobór - Komarex Komarowo
14-09   OKS Goleniów - Kasta Szczecin-Majowe
14-09   Olimpia Nowogard - Pomorzanin Przybiernów
14-09   Strzelcy Pucice - Orły Kliniska
4 kolejka    
21-09   Komarex Komarowo - OKS Goleniów
21-09   Pomorzanin Przybiernów - Strzelcy Pucice
21-09   Zryw Kretlewo - Olimpia Nowogard
21-09   Orły Kliniska - Zieloni Wyszobór
5 kolejka    
28-09   OKS Goleniów - Orły Kliniska
28-09   Zieloni Wyszobór - Pomorzanin Przybiernów
28-09   Strzelcy Pucice - Zryw Kretlewo
28-09   Kasta Szczecin-Majowe - Komarex Komarowo
6 kolejka    
04-10   Zryw Kretlewo - Zieloni Wyszobór
04-10   Olimpia Nowogard - Strzelcy Pucice
04-10   Pomorzanin Przybiernów - OKS Goleniów
04-10   Orły Kliniska - Kasta Szczecin-Majowe
7 kolejka    
12-10   Kasta Szczecin-Majowe - Pomorzanin Przybiernów
12-10   OKS Goleniów - Zryw Kretlewo
12-10   Zieloni Wyszobór - Olimpia Nowogard
12-10   Komarex Komarowo - Orły Kliniska
8 kolejka    
19-10   Pomorzanin Przybiernów - Komarex Komarowo
19-10   Zryw Kretlewo - Kasta Szczecin-Majowe
19-10   Olimpia Nowogard - OKS Goleniów
19-10   Strzelcy Pucice - Zieloni Wyszobór
9 kolejka    
26-10   OKS Goleniów - Strzelcy Pucice
26-10   Kasta Szczecin-Majowe - Olimpia Nowogard
26-10   Komarex Komarowo - Zryw Kretlewo
26-10   Orły Kliniska - Pomorzanin Przybiernów

Andrzej Garguliński

W piłce juniorskiej szczecińska Po-
goń znaczy tyle samo, co w dorosłym 
futbolu. Młodzi piłkarze Marcina 
Wolnego rywalizowali w niedzielę z 
rówieśnikami grającymi w barwach 
Portowców i wywalczyli remis. Wy-
nik jest tym bardziej cenny, gdyż 
nasz zespół od dłuższego czasu bo-
ryka się z problemami kadrowymi. 
W szczecinie zabrakło sześciu piłka-
rzy z podstawowego składu. 
Pierwsza połowa była wyrównana, 
gra toczyła się głównie w okolicy 
środka boiska. W ciągu pierwszych 
dwudziestu minut meczu Pogoń 
przeprowadziła trzy groźne ataki, 
ale niebezpieczeństwo zażegnywali 
Fijałkowski i Wojciechowski W 25.  
minucie po raz pierwszy groźnie 
atakuje Pomorzanin, ale rywale w 
nieprzepisowy sposób powstrzymu-
ją Langnera i sędzia odgwizduje rzut 
wolny. Do piłki ustawionej na 25 
metrze podchodzi Antonyk i tech-
nicznym strzałem w same okienko 
zdobywa pierwszą bramkę. Pogoń 
rzuciła się do odrabiania strat, co 
skrzętnie wykorzystał Pomorzanin 
kilkakrotnie kontrując rywala, jed-
nak żadna z tych akcji nie skończyła 
się podwyższeniem rezultatu 

Druga połowa zaczęła się od kontro-
wersyjnych decyzji arbitra. W 50. i 
58. minucie dał się nabrać na pokaz 
gry aktorskiej Pogoniarzy i podykto-
wał dwa rzuty wolne tuż sprzed linii 
pola karnego. Żaden z nich nie za-
groził jednak bramce Frąckowiaka. 
Bliżej wyrównania byli w 64. minucie 
gdy piłka trafiła w poprzeczkę bram-
ki Pomorzanina. To było ostrzeżenie. 
Pogoń zyskiwała nieznaczną przewa-
gę i w 83. minucie doprowadziła do 
remisu. Po prostopadłym podaniu 
napastnik gospodarzy przejął piłkę, 
minął Frąckowiaka i umieścił piłkę 
w bramce. Zdaniem naszych junio-
rów przy tej akcji był spalony i za 
zbyt głośnie protesty dwóch naszych 
zawodników ujrzało żółte kartki. Po-
morzanin próbował dojść sprawied-
liwości strzelając zwycięską bramkę, 
ale te próby spełzły na niczym i spot-
kanie zakończyło się remisem 1:1.
P.S. Przy okazji piłkarze i trener ju-
niorów za pośrednictwem naszej 
gazety składają serdeczne życzenia 
z okazji 18 urodzin kapitanowi ze-
społu Jackowi Kasprzykowi. Do tych 
życzeń dołącza się dział sportowy 
„Dziennika Nowogardzkiego”.

Andrzej Garguliński

W najbliższą sobotę Pomorzanin zagra 
pierwszy mecz na własnym boisku w 
tym sezonie. O godzinie 14.00 zmierzy 
się na własnym boisku z Radovią Ra-
dowo Małe. Mimo zaledwie jednego 
punktu zdobytego w dwóch meczach 
apetyty nowogardzkich kibiców wciąż 
są spore. Podtrzymał je z pewnością 
remis z Pogonią w Szczecinie. 
Pozostałe mecze kolejki:
sobota: 13:30  Ehrle Polska Dobra 

Szczecińska - Pogoń II Szczecin, 15:00  
Mewa Resko - Wicher Brojce, 16:00  
Korona Stuchowo - Vielgovia Szcze-
cin-Wielgowo, 18:00  KP Chemik II 
Police - Światowid Łobez, 18:00  Pro-
mień Mosty - Masovia Maszewo, 
niedziela: 16:00  Ina Ińsko - Flota II 
Świnoujście, 17:00  Fagus Kołbacz - 
Dąbrovia Stara Dąbrowa.

Andrzej Garguliński

Turniej Siatkowki Plażowej

Już w sobotę zakończenie
Wakacyjny Turniej Piłki Plażowej 

organizowany co roku przez Miejsko 
– Gminne Zrzeszenie LZS dobiega 
końca. W sobotę 23 sierpnia odbyło się 
7 spotkań ( Orien – ABC 2:1, Lemiesz 
– PAM 2:0, Orien – PAM 2:0, Lemiesz 
– ABC 2:0, Lemiesz – Orien 2:1, ABC 
– PAM 2:1, Mustali – Lemiesz 2:1).

Przed ostatnim turniejem na który 
organizatorzy zapraszają w sobotę, 30 

sierpnia tabela przedstawia się nastę-
pująco - prowadzą Mustali – 75 pkt, 
przed Orienem – 51 pkt, i Wcale nie 
byle co – 47 pkt. Praktycznie tylko te 
drużyny walczą o kolejność miejsc na 
podium. Pozostali (ABC -26 pkt, PAM 
– 20 pkt , Wariaty – 20 pkt oraz Lech i 
Jarosław – 18 pkt) powalczą o poprawę 
lokat w tabeli.

Inf. własna. Sport także na s.10
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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•

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

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

 Lokale użytkowe do wynajęcia  
   ul. Boh. Warszawy 103 (dawne PBO). Tel. 602 733  893

REKLAMA REKLAMA

Giełda 
Podręczników

Szkolnych s. 2

place
magazyny
warsztaty

Pb98 - 4,79,-    ON   - 4,35,-

Pb95 - 4,37,-    LPG - 2,25,-

Witaj szkoło!

Fot. Jan Korneluk
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BEZPŁATNA GIEŁDA 
PODRĘCZNIKÓW

Tel. 091 39 22 165 • Redakcja Dziennika Nowogardzkiego
• Sprzedam książki do kl. III Gimnazjum nr 1. Tel. 507 433 700.
• Kupię książki do kl. I Technikum Mechanicznego ul. Poniatowskiego. 

Tel. 507 433 700.
• Szukam podręczników do kl. VI SP nr 3. Tel. 509 606 852.
• Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 514 107 044.
• Kupię podręczniki do kl. I Gimnazjum nr 2. Tel. 664 95 62 38.
• Sprzedam książki  do klasy I Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w No-

wogardzie. Tel. 091 39 22 979.
• Kupię podręcznik do j. polskiego, biologii i chemii rozszerzone, geo-

grafia i podstawy przedsiębiorczości do I kl LO. Tel. 500 625 932.
• Sprzedam podręczniki do V klasy SP nr 1 cały komplet oraz podręczniki 

do I kl. SP nr 1. Tel. 66 33 49 050.
• Dokupię podręczniki do kl. I w II LO Nowogard profil biologiczno 

– chemiczny. Tel. 091 39 18 064.
• Sprzedam książki do I klasy Technikum Informatycznego do j. an-

gielskiego + ćwiczenia, fizyka, geografia, biologia i P.O. Tel. 0510 
155 332.

Poniedziałek
Zgłoszono kradzież z włamaniem do 

garażu na terenie skupu metali. Skra-
dziono 2 worki kolorowych puszek 
aluminiowych.

Wtorek
Dokonano włamania do Toyoty Co-

rolla  i kradzieży odtwarzacza Pionier 
o wartości 1300 PLN.

Z mieszkania przy ul. 5 Marca 
skradziono telefon kom. marki Sony 
Ericsson o wartości 700 PLN.
Środa
Po południu patrol policji powia-

domiony został o człowieku leżącym 
przy trasie. Na miejscu policjanci 
wykluczyli możliwość ulegnięcia 
wypadkowi drogowemu. Mężczyzna 
trafił do szpitala.

W Osinie z pomieszczenia gospodar-
czego skradziono 3 wędki o wartości 
350 PLN.

Przy ul. Boh. Warszawy w Nowogar-
dzie po wybiciu tylnej szyby w Alfie 
Romeo skradziono odtwarzacz.

Sobota
Zgłoszono włamanie do piwnicy 

przy ul. Poniatowskiego gdzie po 
uprzednim przecięciu skobla skradzio-
no rower o wartości 400 PLN.

Niedziela
Policja otrzymała nietypowe zawia-

domienie. Otóż w zakładzie karnym 
pewna osoba, która szła w odwiedziny 
do więźnia odmówiła poddania się 
kontroli osobistej. Osoba ta została 
przewieziona na posterunek policji 
gdzie znaleziono przy niej płyty DVD. 
Policja sprawdza legalność tych płyt.

Wieczorem policjanci ujawnili 3 
małoletnich, którzy spożywali alkohol 
za sklepem Lidl. Policja doprowadziła 
nieletnich na posterunek policji stam-
tąd po uprzedniej kontroli na poziom 
zawartości alkoholu we krwi zostali oni 
przekazani rodzicom. Policja sprawdza 
skąd pochodzi alkohol.

Zgłoszono, że grupa młodzieży 
niszczy znaki przy ul. Kościuszki. 
Na miejscu zatrzymano 2 małolatów. 
Sprawa trafi do sądu rodzinnego.

ps

Kronika policyjna 

Chciwość czy naiwność?
Tak chciałoby się skomentować to co przydarzyło się pewnemu mężczyźnie 

zamieszkałemu przy ul. 700-lecia w Nowogardzie.
Otóż we wtorek przybyły do nie-

go pewne osoby, prawdopodobnie 
narodowości romskiej. Powiedziały 
mu one, że nie posiadają polskiej 
waluty a w szpitalu leży ktoś z ich 
rodziny. w związku z tym proponują 
korzystną wymianę dolarów na zło-
tówki po czym pokazali  plik dolarów, 
który następnie schowali do saszetki 
i wręczyli ją mężczyźnie w zamian 
za wydanie złotówek. Mężczyzna 
zaoferował bagatela kilkanaście tysię-
cy złotych zatrzymując w depozycie  
saszetkę z dolarami , które miały się 
tam znajdować . Romowie opuścili 
mieszkanie deklarując, że niedługo 
powrócą w celu ostatecznego rozli-
czenia się. Po upływie pewnego czasu 
mężczyznę ogarnął jednak niepokój. 
Postanowił on zajrzeć do saszetki, 

która ku jego przerażeniu okazała się 
pusta. Po kilku godzinach od szokują-
cego odkrycia mężczyzna postanowił 
zawiadomić policję.

Jak wiadomo w przypadkach takich 
policja powinna zostać powiadomio-
na zaraz po zdarzeniu, można byłoby 
wtedy wszcząć jakieś środki w celu 
ujęcia złodziei. Niestety mężczyzna 
zwlekał zbyt długo, w związku z 
czym odzyskanie  pieniędzy wydaje 
się właściwie niemożliwe.

W związku z tym policja apeluje 
zwłaszcza do ludzi starszych o ostroż-
ność i przezorność.

ps

Potrącił rowerzystę…
W poniedziałek, 1 września około godz. 13.30 doszło do tragicznego wy-

padku na drodze krajowej nr 6 w rejonie zakładów Rietera. Poruszający się 
w kierunku Koszlina samochód ciężarowy MAN potrącił podczas wyprze-
dzania rowerzystę, który z obrażeniami głowy został przetransportowany 
helikopterem do Gryfic.

Tekst i foto Jan Korneluk

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Festyn 
Rodzinny 
na Koplu

W sobotę, 6 września 2008 
roku  - Osiedle „Podkowa’ 
(dawny plac Kopel przed 

piekarnią  Waldemara 
Pędziszczaka).

Nowogard, ul. Bohaterów 
Warszawy 68 – 70
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REKLAMA

REKLAMA

Oświadczenia majątkowe za 2007 rok cz. IV

Zaglądamy do kieszeni radnych 
Tomasz Szafran – nauczyciel w ZSO
Oszczędności:
- 9 000 zł – współwłasność małżeńska
Dochody:
- zarobki w ZSO – 30 329,21 zł.
- dieta radnego – 6 400 zł.
- zajęcia pozalekcyjne – 211,20 zł.

Stanisław Ignacy Kazuba – emeryt
Oszczędności:
- 2 600 zł,
- 300 euro,
- fundusze inwestycyjne – 57 100 zł.
Nieruchomości:
-mieszkanie – 48 m. kw. – wartość – 70 000 zł
Samochód:
- opel corsa – z 2001 roku (wszystko współwłasność małżeńska)
Dochody:
- emerytura – 20 734 zł,
- dieta radnego – 4 250 zł.

Lech Józef Jurek – emerytowany nauczyciel
Oszczędności:
- 3 000 zł. – współwłasność.
- akcje – 20 000 zł. – współwłasność.
Nieruchomości:
- mieszkanie – 77,3 m. kw. – umowa lokatorska.
Samochody :
- fiat sienia z 1998 roku.
Dochody:
- emerytura – 16 443 zł.
- umowa o dzieło – 12 580 zł. 
Zobowiązania:
- kredyt – 19 000 zł – współbiorca.

Robert Antoni Czapla – pracownik Akademii Morskiej
Oszczędności:
-  4 000 zł – własność.
Nieruchomości:
- mieszkanie – 47,17 m. kw. – 100 000 zł – własność.
 - garaż – 18 m. kw. – 1`0 000 zł – własność.
Dochody:
- dieta radnego – 4 235 zł. 
- zarobki w PUP – 16 646,05 zł.
- zarobki w Akademii Morskiej – 46 531,54 zł.

Opr. LMM

Plan zagospopdarowania terenów jeziora

Strefa reprezentacyjna

Obejmuje teren od Pl. Szarych Sze-
regów do okolic restauracji „Przy-
stań”. Wydaje się, że najciekawszym 
rozwiązaniem będzie tutaj pod-
świetlenie murów miejskich lampa-
mi umieszczonymi w gruncie oraz 
budowa zupełnie nowej fontanny 
umieszczonej na wyłożonym grani-
towymi płytami placyku otoczonym 
ozdobną zielenią. Z alejek zniknie 
popękany asfalt, który zastąpiony zo-
stanie nowoczesną, wykonaną z na-
turalnych składników nawierzchnią 
przeznaczoną specjalnie dla alejek 
parkowych. Jedynie promenada na 
całej swojej długości wyłożona bę-
dzie gładką kostką betonową umoż-
liwiającą m.in. jazdę na rolkach. 
Zupełną nowością będą alejka spa-
cerowa wijąca się pomiędzy prome-
nadą a ścieżkami przy murach, po-
mosty widokowe stanowiące prze-
dłużenie alejek prostopadłych do 
promenady oraz spory placyk wyty-

czony bezpośrednio przy przejściu 
pod murami. Piękne doznania wizu-
alne oraz lepsze natlenienie wody w 
jeziorze zapewnić ma pływająca fon-
tanna umieszczona na środku części 
jeziora zawartej między murami, 
a „Przystanią”. Wszyscy chętni, a 
zwłaszcza turyści, będą mogli zrobić 
sobie zdjęcie na tarasie widokowym 
naprzeciwko „Przystani”, w którego 
tle znajdzie się widok na pływająca 
fontannę, jezioro, parkową zieleń i 
wieżę kościoła w dalszym planie.

Opr. LMM

Czy taka fontanna 

ozdobi nasze jezioro?

NDK zaprasza
NDK zaprasza chętnych do no-

wego zespołu – prowadzona bę-
dzie nauka gry na trąbce.

Młodzież w wieku 10 – 14 lat 
proszona jest o zgłaszanie się do 
sekretariatu.

GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godzinach 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632

W nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16
Przyjęcia pacjentów już od 1 września
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Lombard w więzieniu
W ubiegłą sobotę na terenie zakładu karnego w Nowogardzie miało 

miejsce niecodzienne wydarzenie. Po południu swój koncert dał tam 
zespół Lombard. 

Inicjatorem tego wydarzenia 
był ppor. Krzysztof Żylak – wy-
chowawca kulturalno-oświatowy, 
który skontaktował z leaderem i 
managerem zespołu Grzegorzem 
Stróżniakiem. Dzięki przychylnej 
postawie dyrekcji więzienia przed-
sięwzięcie doszło do skutku. 

Koncert zespołu Lombard po-
przedzony został występem jedne-
go z osadzonych w nowogardzkiej 
placówce, niezwykle utalentowa-
nego rapera Damiana Pankiewicza 
– pseudonim „Kebab”, który swoje 
najpiękniejsze lata życia spędził za 
murami więzienia. W swojej twór-
czości chce przestrzec zwłaszcza 
młodych ludzi aby nie ulegali złu 
i nie popadli w konflikt z prawem. 
Twórczość, którą się zajmuję jest dla 
mnie pewną formą wyrażenia sie-
bie. Jest to wypowiedź w sztuce, jaką 
jest w tym przypadku rymowanie. 
Dzięki niej szukam drogi przekazu 
swoich myśli, uczuć np. do moich 
bliskich, do ludzi młodych. 

Po wyjściu z więzienia chcę dalej 
rozwijać swój talent. Jeżeli Bóg po-
zwoli to może spotkam w przyszłości 
jakichś ludzi, którzy interesują się tą 
muzyką i stworzymy razem zespół 
- powiedział Damian Pankiewicz.

Po koncercie swoimi refleksjami 
podzielili się także artyści.

Przeważnie gramy dla ludzi 
pokrzywdzonych tych, którzy stoją 
po drugiej stronie. Jednak staramy 
się wyciągać rękę i do tych, którzy 
zbłądzili. Dlatego postanowiliśmy 
tutaj wystąpić. Było to niesamo-
wite przeżycie. Mamy nadzieję, że 
to wydarzenie przyniesie im coś 
pozytywnego. Może więcej osób 
przyłączy się do grup resocjaliza-
cyjnych. Może pomyślą i zadzwonią 
do domu, odwiedzą swoje dzieci na 
przepustce itp. Na to liczymy i w to 
chcielibyśmy wierzyć. –mówi Marta 
Cugier, wokalistka zespołu.

Mamy wiele niezapomnianych 
wrażeń. Myślę, że będziemy je 

analizować później, gdyż byliśmy 
pełni obaw. Jak wspominaliśmy to 
już dla innych mediów – chcieliśmy 
dobrze ale wcale nie musiało się to 
tak skończyć. Baliśmy się po prostu 
jakichś prowokacji. Ale na szczęście 
było miło i fantastycznie. Wszystko 
odbyło się tak jak byśmy sobie tego 
życzyli. 

Był to nasz pierwszy koncert w 
takim ośrodku. Myślę, że o tyle 
dobrze się stało, że już po koncer-
cie, po bezpośrednich rozmowach 

z osadzonymi można powiedzieć, 
że byli tym wszystkim pozytywnie 
zakręceni.- cieszy się Grzegorz 
Stróżniewski, lider zespołu, woka-
lista i klawiszowiec.

Powiedziałam, że będziemy przez 
całą godzinę walczyć o to aby się 
przy najmniej uśmiechnęli i ściąg-
nęli maskę, którą każdy z nich tutaj 
ma. Cieszył nas każdy ciepły gest 
i każdy uśmiech na twarzy. Wie-
rzymy w to, że każdy człowiek jest 
dobry. – dodaje Marta Cugier.

Jak się okazuje pomysł zorga-
nizowania koncertu był bardzo 
udany. Dzięki temu również nasza 
redakcja miała sposobność zoba-
czyć, że więzienie nie jest jedynie 
miejscem odbywania kary ale także 
sferą gdzie niektórzy mogą odkryć 
i udoskonalać swój talent. Może-
my także naszym Czytelnikom 
przybliżyć nieco to miejsce zara-
zem trwale wpisane w krajobraz 
Nowogardu a jednocześnie tak na 
codzień, z oczywistych powodów 
odległe.

ps

Damian Pankiewicz „Kebab”

„Kebab” na scenie

Jeden z osadzonych wykonał podobizny członków 

zespołu Lombard i wręczył je przed koncertem

...a po koncercie wspólne zdjęcie
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Kochanym dzieciom 
Marlenie i Marcinowi 

WOLNY 
z okazji 

I rocznicy ślubu 
samych pięknych chwil 
w zdrowiu, szczęściu, 

miłości i wszelkiej pomyślności 
na dalsze lata życia razem 

składają 
rodzice i rodzeństwo 

Serdeczne 
podziękowania 
dla Andżeliki 

Zagrodnik 
oraz Grzegorza 
Maciejewskiego 
za zasponsorowanie 

ochraniaczy sportowych  
drużynie piłkarskiej 

z Miętna

Wszystkiego 
najlepszego 

z okazji 

I rocznicy ślubu 

Marlenie 
i Marcinowi 

WOLNY 
życzy babcia Krysia 
wraz z rodziną Król

ŻYCZENIA ŻYCZENIAPODZIĘKOWANIA

Przypomniano tragiczną datę

Wieńce i kwiaty pod pomnikiem to wyraz szacunku dla tych, którzy w czasach II 

wojny zmagali się z losem, walczyli o wolność i przetrwanie narodu…

Walka z dwoma wrogami była nie do wygrania. Wschodni agresor okazał się równie 
okrutny. Miliony Polaków wywieziono na Wschód tylko dlatego, że byli Polakami.O 
nich także pamiętano w dniu 1 września… 

W samo południe 1 września roz-
legł się głos syren. Nastała minutowa 
chwila zadumy nad okrucieństwami 
wojny, losem narodu, nad patrio-
tyzmem, wolnością, której nikt nie 
daje na zawsze. Ta prawda o wolno-
ści zabranej nam przez hitlerowskie 
Niemcy powinna w nas trwać po 
wsze czasy. Szczególnie w tym roku, 
gdy całkowicie z zaskoczenia doszły 
do nas wieści z Kaukazu.

Kilka dni niespodziewanej wojny, 
tysiące ofiar śmiertelnych, tysiące 
kalek.

Żołnierze błogosławieni przez 
kapelanów w ciągu kilku godzin za-
mieniają się w okrutnych żołdaków 
– gwałcą, niszczą , rabują. Dorobek 
całych pokoleń zamienia się w pe-
rzynę… Gdy już zaczną przemawiać 
armaty inne głosy są skutecznie za-
głuszone. Nie słychać ich… Obradu-
je Rada Bezpieczeństwa ONZ, ape-
luje Unia Europejska, NATO, Stany 
Zjednoczone, a Rosja swoje robi.

I wszystko to z udziałem państw 
mieniących się demokracjami. Czyż 
trzeba nam innego ostrzeżenia? Pa-

miętajmy, że wolność wymaga stałej 
opieki, wręcz czułości. Wolność nie-
stety kosztuje. Nie szczędźmy więc 
wydatków na obronę, żołnierzy ota-
czajmy szacunkiem i czcią. Przecież 
oni giną za Polskę nawet wtedy gdy 
dzieje się to w Iraku czy w Afgani-
stanie…

LMM

Witaj szkoło!
Tradycyjnie 1 wrześ-

nia rozpoczyna się nowy 
rok szkolny. Dzień jesz-
cze wakacyjny, bo po 
uroczystościach szkol-
nych jest wolny od zajęć, 
ot pożegnanie waka-
cji…

Nowogard jako Gmi-
na prowadzi 10 Szkół 
Podstawowych, 3 Gim-
nazja, 1 Liceum Ogól-
nokształcące i 3 Przed-
szkola. Rok szkolny po-
witało prawie 4 tysiące 
uczniów. Na barkach 
Gminy ciąży obowiązek 
zapewnienia im edu-
kacji, bezpieczeństwa, 
dowozu do szkół, opieki 
medycznej, w wielu przy-
padkach wyżywienia.

Wymagania rosną – powstają sale 
komputerowe, sale nauki języków 
obcych, sale sportowe…

Zapowiadana reforma wprowadza 
do szkół uczniów sześcioletnich, a to 
czyni szkoły zbyt ciasnymi. Rodzice 
zmagali się z kosztami szkolnych 
wyprawek, a pedagodzy walczyli i 

walczą o godne warunki pracy, godne 
wynagrodzenia i emerytury.

Po pierwszym dzwonku niewiele 
się zmieni, ale zmiany będą! Czy te 
oczekiwane? 

Czytajcie Państwo wywiad z Za-
chodniopomorskim  Kuratorem 
Oświaty.

LMM

Marsz do szkoły 
rodzi stresy –  ucz-
niowie, rodzice, a 
nawet dziadko-
wie  zadają sobie 
pytanie – jak tam 
będzie, jak odna-
leźć się w nowym 
środowisku?

 Pierwszaki czy rodzice bardziej zatroskani?
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- Czego możemy się spodziewać w 
rozpoczynającym się nowym roku 
szkolnym?
Artur Gałęski: Rozpoczynający się 

nowy rok szkolny będzie bardzo pra-
cowity dla ludzi oświaty. Przed nami 
konieczność dokończenia reformy edu-
kacji zapoczątkowanej przez rząd Pre-
miera Jerzego Buzka . Przez ostatnie 
lata brak było determinacji w podej-
mowaniu odważnych decyzji. Przypo-
mnę za rządów SLD odłożono na jakiś 
czas nową maturę a za rządów Roma-
na Giertycha wprowadzono o zgrozo 
- ,,amnestię maturalną” 
- Dziś jednak tak radykalnych 

zmian Państwo nie planujecie?
AG: To zależy, co rozumiemy pod 

pojęciem radykalnych? Pewne jest to, 
że żadnej amnestii czy zaniechania nie 
będzie.
- Co zatem w tym roku szkolnym 

się zmienia?
AG: Po pierwsze mundurki nie są 

już obowiązkowe. Rodzice, rada peda-
gogiczna, dyrektor i samorząd szkolny 
o tym teraz decydują. Sporo Polacy 
podróżują i jest problem z realizacją 
obowiązku szkolnego. Wreszcie zdefi-
niowano, co oznacza brak jego spełnia-
nia. Otóż brak Spełniania obowiązku 
szkolnego to 50% nieobecności w 1 
miesiącu na zajęciach obowiązkowych. 
Teraz rodzic ma obowiązek poinfor-
mowania dyrektora szkoły o spełnia-
niu obowiązku poza granicami kraju. 
Zrezygnowaliśmy z ograniczenia ilości 
podręczników do jednego przedmiotu 
w szkole do trzech. Teraz nauczyciele 
mają dowolność w tej kwestii. Ucznio-
wie, którzy otrzymają stypendium za 
wyniki oprócz średniej muszą wykazać 
się minimum dobrym zachowaniem. 
Ramowe plany nauczania zawierają 2 
godziny tygodniowo nauki języka obce-
go. W klasach 1-3 szkoły podstawowej. 
W gimnazjum zamiast sztuki pojawi 
się plastyka i muzyka. Wreszcie ten rok 
to dla gimnazjalistów przygotowanie 
do egzaminu z języka obcego na koniec 
szkoły na wiosnę 2009.
- A finanse, jak wygląda wsparcie 

państwa dla oświaty?
AG: Pamiętajmy, że samorządy 

otrzymują subwencje na oświatę. 

mOprócz tego w tym roku oświata za-
chodniopomorska otrzymała 510 tys. 
złotych na stypendia Premiera, 445 
tys. na stypendia dla dzieci z rodzin 
najuboższych, 1,7 mln. na wyprawkę 
szkolną, 2,06 mln. na wypoczynek, 6,3 
mln na dożywianie, 163 tys. na rozwój 
edukacji na terenach wiejskich. Jeszcze 
w tym roku będziemy ogłaszać konkurs 
na organizację zajęć pozalekcyjnych - 
w skali kraju jest na to 80 mln. Myślę, 
że nasze województwo powinno otrzy-
mać około 5 milionów zł.
- Rozumiem, że te zmiany już się 

dzieją, a co czeka nas w najbliższych 
miesiącach?
AG: Jest tego bardzo dużo ale po ko-

lei. Po pierwsze- podwyższenie płac na-
uczycieli na wszystkich stopni awansu 
zawodowego poprzez: 

- podwyższenie w 2009 roku kwoty 
bazowej dwa razy po 5%: od l stycznia 
i od 1 września 

- wprowadzenie zasady, że średnie 
wynagrodzenie nauczycieli na wszyst-
kich szczeblach awansu zawodowego 
będzie liczone od 100% kwoty bazowej, a 
nie jak dotychczas od 82%.

Po drugie - wprowadzanie mecha-
nizmów kontroli nad wywiązywaniem 
się samorządów terytorialnych z obo-
wiązku utrzymywania co najmniej 
średnich wynagrodzeń dla nauczycieli 
określonych w Karcie Nauczyciela, po-
przez zobowiązanie samorządów do:

- informowania dyrektora szkoły, 
związków zawodowych oraz prze-
wodniczącego organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego o 
średnich wynagrodzeniach nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego 

- uzupełnienia funduszu wynagrodzeń 
nauczycieli na dany rok w przypadku 
nieosiągnięcia wymaganej   wysokości   
średnich   wynagrodzeń   dla   poszczegól-
nych   stopni  awansu zawodowego. 

Ponadto zwiększenie wpływu lokalnej 
społeczności na politykę oświatową 
poprzez:

- zobowiązanie organów wykonaw-
czych jednostek samorządu terytorial-
nego (odpowiednio wójtów, burmistrzów, 
prezydentów, starostów i marszałków) 
do przedstawiania w terminie do dnia 
31 października każdego roku radzie 
gminy, powiatu oraz sejmikowi woje-
wództwa informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych za poprzedni rok, 
w tym o wynikach sprawdzianów i 
egzaminów
- W tym miejscu spytam o małe 

szkoły, nie miały one szczęścia w 
ostatnich latach, samorządy głównie z 
przyczyn ekonomicznych likwidowały 
je masowo również w naszej Gminie 
– nic nie pomagały protesty miesz-
kańców a nawet ich chęć wzięcia części 
odpowiedzialności za funkcjonowanie 
zagrożonych likwidacją placówek ?

 AG. Przewidujemy wprowadzenie 
ochrony małych szkół przed likwidacją 
poprzez  umożliwienie samorządom 
przekazywania szkół publicznych (bez-
płatnych dla ucznia) do prowadzenia  
w  drodze  porozumienia np,   stowa-
rzyszeniom  rodziców,  bez  możliwości 
wykorzystania tego trybu do przekształ-
cenia szkoły publicznej w niepubliczną. 
Przepis zabrania nowemu organowi 
prowadzącemu likwidacji szkoły Gdyby 
nowy organ prowadzący chciał odstąpić 
od jej prowadzenia, samorząd będzie 
musiał przejąć szkołę, z powrotem. 
Szkoły te będą _ otrzymywały dotację z 
budżetu samorządu terytorialnego                                                                                 
- Co z krytykowanym przez wiele  

środowisk pomysłem obniżenia wie-
ku rozpoczęcia obowiązku szkolnego 
i objęcia nim dzieci 6 - cio letnich?
AG.  Obniżenie wieku szkolnego bę-

dzie wprowadzane w ciągu 3 lat. Od l 
września 2009 roku obowiązkiem szkol-
nym będą objęte dzieci 6-letnie urodzo-
ne od l stycznia do 30 kwietnia 2003 
roku, od l września 2010 r dzieci, uro-
dzone od 1 stycznia do 31 sierpnia 2004 
r, a_od l września 2011 roku cały rocz-
nik dzieci sześcioletnich. W okresie 
przejściowym rodzice dzieci będą mogli 
- na swój wniosek, bez „konieczności 
uzyskiwania opinii poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej - odroczyć lub 
przyśpieszyć o jeden rok rozpoczęcie 
spełniania obowiązku szkolnego”. Tak 
więc proces ten jest rozłożony na lata 
niemniej jednak przystępujemy do jego 
wdrażania. Z tym też jest związany 
proces obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. 
Wdrażanie tego obowiązku rozłożono 
na dwa lata i realizować go będzie 
Gmina . Poniekąd skutkiem tych zmian 
jest też reforma programowa  wychowa-
nia    przedszkolnego    i    kształcenia    
ukierunkowana na precyzyjny opis 
efektów kształcenia na każdym etapie 
edukacyjnym oraz zwiększenie autono-
mii szkół w kreowaniu efektywnego 
procesu  kształcenia. Realizować się to 
będzie  między innymi poprzez     połą-
czenie ;podstaw programowych i stan-
dardów egzaminacyjnych w jeden do-
kument -podstawę programową, sfor-
mułowaną w języku wymagań, dzięki 
któremu nauczyciele będą wiedzieć 
czego mają nauczyć, a rodzice - co musi 
umieć dziecko, aby dobrze zdać egza-
min. Istotne jest tutaj także projektowa-
ne     przywrócenie nauczycielom prawa 
do swobodnego wyboru - stosownie do 
potrzeb i możliwości - programów, pod-
ręczników i środków dydaktycznych 
czyli zastąpienie programów nauczania 
dopuszczanych do użytku szkolnego 
przez ministra programami wybranymi 
przez nauczycieli i zatwierdzonymi 
przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkody 
będzie miał obowiązek zasięgnięcia 
opinii rady pedagogicznej oraz będzie 

odpowiadał za uwzględnienie w szkol-
nym zestawie podręczników całości 
podstawy programowej dla danego 
etapu edukacyjnego;
- Rzeczywiście zmian jest bardzo 

dużo ? 
AG. Są jeszcze zamierzenia bardzo 

istotne dla trybu pracy nauczycieli co 
w konsekwencji powinno przynieść 
lepsze efekty dydaktyczne , mam tu na 
myśli zwłaszcza  odbiurokratyzowanie 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
i jasny rozdział zadań pomiędzy organy 
prowadzące szkoły oraz organy spra-
wujące nadzór pedagogiczny, będący 
elementem racjonalnej decentralizacji 
części kompetencji państwa w obszarze 
oświaty i wychowania, w tym    rezygna-
cja z opiniowania przez kuratoria takich 
dokumentów jak:

- arkusza organizacyjnego szkoły, 
który w dalszym ciągu będzie przygo-
towywany przez dyrektora szkoły i za-
twierdzany przez organ prowadzący;

-   planów pracy placówek doskonale-
nia nauczycieli,

-  ustalanych przez dyrektora szkoły 
profili kształcenia ogólnozawodowe-
go oraz zawodów, w których szkoła 
kształci:

-   łączenia szkół i placówek w zespół 
oraz rozwiązywania zespołów;

- ustalania przez jednostki samorządu 
terytorialnego sieci szkół, likwidacji 
szkoły prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, likwidacji 
profili kształcenia ogólnozawodowego 
lub zawodu, w jakim szkoła kształci 
oraz przeniesienia kształcenia w okre-
ślonym zawodzie do innej szkoły lub 
placówki. Przewidujemy także powrót 
do obwiązujących do 2002 roku 
zasad przeprowadzania konkursu 
na stanowisko dyrektora szkoły. Zo-
stanie zmniejszona liczba członków 
komisji (obecnie co najmniej 11 osób).  
Przynajmniej połowę członków komisji 
będą stanowić przedstawiciele  orga-
nów odpowiadających za pracę szkoły; 
organu prowadzącego szkołę i organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny . Na 
koniec dodam jeszcze ,że wprowadzimy 
istotne ułatwienia w zakresie szkolenia 
zawodowego nauczycieli w tym zwłasz-
cza zdobywania uprawnień pedagogicz-
nych  przez osoby będące specjalistami 
w różnych zawodach, chcemy też aby 
nastąpiło  prawne usankcjonowanie 
możliwości realizowania w polskich 
szkołach programów zagranicznych 
instytucji edukacyjnych, takich jak np. 
IBO (matura międzynarodowa).
Dziękuję za rozmowę i  pozostaje nam 

wyrazić  nadzieję , że zmiany te zmienią 
oblicze polskiej szkoły na lepsze , a także że  
będą wprowadzane w e  współpracy i uzgod-
nieniach ze wszystkimi  którzy mają  swój 
uprawniony interes w ich kształcie zwłaszcza 
z nauczycielami i rodzicami.

Lesław Marek

Jaki będzie nowy rok szkolny 2008/09
Rozmowa z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Arturem Gałęskim.
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NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomowy, 

jednopiętrowy, na działce wiata 

na dwa samochody, pomieszcze-

nia gospodarcze, wysoki standard 

i funkcjonalność, Nowogard, ul. 

Żeromskiego, tel. 609 307 327.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) 

w Kołobrzegu 40 zł/osoba lub 

mieszkanie 3 pokojowe (150 zł/

doba) i 4 pokojowe (200 zł/doba) 

tel. 0692 683 475. 

•  Sprzedam działki budowlane 

(3ha) w Olchowie przy drodze na 

Kościuszki. Cena 430 tys. zł. Tel. 

0696 06 72 54. 

•  Mieszkanie 3-pokojowe do wyna-
jęcia w centrum Nowogardu. Tel. 
501 212 247. 

• Sprzedam mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe M-4 w Nowo-
gardzie ul. Boh. Warszawy 105. Tel. 
607 064 794.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe 
bezczynszowe lub pół domu w 
Nowogardzie. Tel. 660 200 392, 
608 233 028.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 603 281 005.

• Sprzedam 4 ha ziemi pod Nowogar-
dem. Tel. 698 981 884.

• Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie do 8 arów. Tel. 608 101 247.

• Do wydzierżawienia na biura 3 po-
mieszczenia o łącznej powierzchni 
35 m kw – całe I piętro budynku oraz 
garaż o pow. 36 m kw w Nowogar-
dzie przy ul. Wojska Polskiego 67. 
Tel. 091 39 27 175.

• Wydzierżawię magazyn 100 m kw 
z mediami + plac 4000 m kw oraz 
sprzedam śrutownik bijakowy. Tel. 
694 484 485.

• Kupię mieszkanie do 50 m kw, do re-
montu. Tel. 793 731 981.

• Wynajmę pokój kobiecie. Tel. 
725 353 984.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw w 
Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• Sprzedam ziemię 4222 m kw i 11300 
m kw, cena 15 zł m kw do negocja-
cji. Możliwość przekształcenia pod 
każdą zabudowę. Tel. 609 463 904, 
312 920 687.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Osiedlowa lub Lutyków. Tel. 66 55 
44 148.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe lo-
katorskie, 62,20 m kw na ul. Banko-
wej na 2 pokojowe lokatorskie. Tel. 
668 732 944.

• Nowogard, nieruchomość niezabu-
dowana, przy ul. Poniatowskiego, 
o pow. 2,6831 ha, działka nr 179, 6 
obręb Nowogardu, w planie zago-
spodarowania terenu zabudowa 
mieszkaniowa niska, jednorodzinna 
i bliźniacza, cena 30 PLN m2, do ne-

gocjacji, mail nas13@wp.pl, tel. 0660 
424 989.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wyna-
jęcia, świeżo po remoncie, I piętro, 
atrakcyjny punkt nad jeziorem. Tel. 
509 910 771.

• Wynajmę dwupokojowe całkowicie 
umeblowane mieszkanie w Pozna-
niu na os. Lecha. Tel. 0691 125 617.

• Sprzedam mieszkanie w Maszewie 
76 m kw, wysoki parter. Tel. 66 75 
10 002.

• Sprzedam garaż na ul. 5 Marca. 
514 215 934.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX Le-
cia w Gryficach, wyposażenie: okna 
PCV, panele podłogowe, zabudowa 
przedpokoju, zabudowa kuchni, 
cena do uzgodnienia tel: 507 100 
356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod 
zabudowę jednorodzinną lub dzia-
łalność gospodarczą vis a vis ZUK w 
Nowogardzie. Tel. 0603 118 286.

• Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 667 613 354.

• Poszukuję pomieszczenia maga-

zynowego do wynajęcia Nowo-

gard lub okolice. Tel. 508 419 167.

• Poszukuję sklepu do wynajęcia w 

Nowogardzie. 513 913 500.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• Sprzedam mieszkanie M-4, o pow. 
67,7 m kw przy ul. Warszawskiej, cena 
2,6 tys. zł/ m kw. Tel. 606 828 614.

• Sprzedam dom na wsi, gmina Dobra 
Nowogardzka, pow. 220 m kw (7 po-
koi), 2 budynki gospodarcze o łącz-
nej pow. 700 m kw, działka 20 arów, 
w dobrym stanie, cena 250 tys. zł. 
Tel. 509 702 817.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we i 4 pokojowe. 508 309 980.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
bezczynszowe 67 m kw na mniejsze 
(może być duża kawalerka od 36 m 
kw do 40 m kw). Tel. 603 621 840 lub 
091 39 27 160.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
38 m kw z dużym balkonem, I pię-
tro, centrum, cena 124 000 zł. Tel. 
662 877 991.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 
2 piętro, ul. Boh. Warszawy, cena 
180 000 zł. Tel. 662 877 991.

• Szczecin – do wynajęcia dwupoko-
jowe mieszkanie studenckie przy ul. 
Niemierzyńskiej. Tel. 606 401 128, 
091 39 21 154.

• Mieszkanie własnościowe 2 pokojo-
we 46 m kw I piętro przy ul. Zielonej 
zamienię na mniejsze 2 pokojowe I 
lub II piętro na osieslu spółdzielczym 
przy ul. Kard. Wyszyńskiego, Lubo-
szan. Tel. 500 445 088.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel, 6 biegów, bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, przebieg 
105000km, bezwypadkowy, książka 
serwisowa, zadbany. Nowe tarcze i 
klocki hamulcowe przód i tył, kom-
pletny rozrząd, olej, filtry, przegląd 
klimatyzacji, nowe opony letnie 16``. 
Cena 47 500 zł do uzgodnienia, tel: 
0605 522 340.

• Sprzedam VW Polo, poj. 1,4 diesel, 

składak 1997. Cena do uzgodnie-

nia. Tel. 512 335 172.

• OKAZJA! Sprzedam samochód 

osobowy VW New Beetle, rok 

prod. 1998, poj. 2l, przebieg 46 

tys. km, stan bardzo dobry, bez-

wypadkowy, drugi nabywca. Tel. 

606 945 398.

•  Sprzedam Skoda Octavia Elegant 1,9 
TDi, 2001 r., 110 KM, 207 tys. km, kli-
matronik. Tel. 603 852 270. 

• Sprzedam Opel Corsa B, 1,4, 16 V, rok 
prod. 1997, instalacja gazowa, au-
toalarm, centralny zamek, abs, elek-
tryczne szyby, alufelgi, poduszka 
powietrzna, komplet kół z oponami 
zimowymi, cena 6500 (do uzgodnie-
nia). Tel. 506 382 151.

• Sprzedam skutera. 661 790 371.
• Sprzedam Citroen Xantia, 1995 r., 

poj. 1,8, elektryczne szyby, airbag, 
cena 5500 zł do negocjacji. Tel. 
695 381 743.

• Sprzedam Opel Tigra 1996 r., bardzo 
ładny, zadbany, mały przebieg. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, 
cena 4200 zł. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Opel Astra 1992 r., 1,4, 
bordo metalik, c.z., przebieg 86 tys. 
km, 5 drzwiowy, błotnik do wymia-
ny, cena 4800 zł do uzgodnienia. Tel. 
0880 834 805, 091 39 22 731.

• Sprzedam Volkswagen Golf IV, 1,6 
zadbany, garażowany, bezwypad-
kowy, z pełnym wyposażeniem. Tel. 
781 840 067.

• Sprzedam Skoda Octavia, 12.2002 r., 
przebieg 92 tys. Tel. 78 36 78 674.

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. 
Tel. 695 770 724.

• Sprzedam sztaplarki w dobrym 
stanie, spalinowa i elektryczna. Tel. 
606 310 774.

ROLNICTWO  .
• Usługi agrotechniczne i sprzętem 

rolniczym. 503 176 331.

• Sprzedam prosiaki. 781 441 089, 886 
66 59 40.

• Sprzedam jałówkę cielną i byczka. 
Tel. 091 39 22 990.

• Sprzedam prosiaki, tel. 091 39 
28 019.

• Sprzedam kosiarko – ciągnik włas-
nej konstrukcji, silnik diesel. Tel. 
692 608 128.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-

na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 

516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• Wykonam roboty mini koparką: 
wykop pod fundamenty, kable, itp. 
Tanio, fachowo, solidnie. Tel. 079 02 
43 575.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w za-
kresie: hydrauliki, zakładanie wodo-
mierzy, wideofilmowanie, usługi gle-
bogryzarką i zakładanie trawników, 
wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tynko-
wanie, montaż okien i drzwi, parape-
ty, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Język niemiecki – nauczanie indy-
widualne z zastosowaniem technik 
sugestopedii, tłumaczenia ustne i 
pisemne od września. Tel. 503 84 84 
35.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  Usługi remontowo-wykończeniowe. 
Tel. 0661 495 492. 

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
•  Usługi transportowe, przeprowadz-

ki, tanio 1 zł za km. Tel. 514 740 538. 
• Usługi elektryczne. Tel. 

504 005 800.

• Docieplenia i dekarstwo. Ceny kon-
kurencyjne. Tel. 505 94 17 65.

• Szpachlowanie, malowanie, podwie-
szane sufity, ścianki, wymiana insta-
lacji, itp. Tel. 519 861 186.

• Usługi ładowarką i sztaplarką. 

503 176 331.

• ZLECĘ NAPRAWĘ POKRYCIA PA-

POWEGO WRAZ Z OBRÓBKAMI 

BLACHARSKIMI. 601 75 38 17.

• Wykonam tynki, glazura, terakota, 
murowanie, itp. 091 39 21 454.

• Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, sta-
wianie ścian z płyty kartonowej, 
ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097.

• Artystyczne malowanie pokoi, po-

koi dziecięcych,.tel. 66 77 84 333.

• Usługi dekarskie. 880 243 258, 

691 621 141.

• Nauka angielskiego – korepetycje. 

693 469 311.

OG£OSZENIA DROBNE
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PRZEWOZY 
INDYWIDUALNE

Berlin – lotniska 
i inne miejsca Europy
od drzwi do drzwi

500 82 64 64

• Przyjmę zlecenie na wykonanie 
obiektów, stanów surowych. Tel. 
0501 549 756.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, Niem-
cy, Europa Zachodnia. 071 385 20 
18.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien i 
Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kon-
takt 0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 
601 73 38 92

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 

MYJNIĘ TEL. 0692 683 475.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, 

kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię na budowie. Tel. 608 81 72 
14.

• Szukam pracy jako kierowca kat. B, 
rzetelny, uczciwy, punktualny. Tel. 
662 075 334.

• Zatrudnię piekarza – cukiernika. Tel. 
091 39 21 558.

• Niemcy: potrzebne opiekunki. 091 
39 21 195.

• Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 607 407 240.
• Pracownika ogólnobudowlanego 

zatrudnię. Tel. 608 817 214.

INNE

• Kupię drewno tartaczne, nadające 

się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 

20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 
zł. Tel. 783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja 

I ul. Bankowa 8B (w sklepie z art. 

gosp. domowego); Elegancja II ul. 

Warszawska 2 (przy przystanku na 

żądanie). Zapraszamy w godz. od 

9.00 do 18.00, w soboty od 9.00 

do 14.00.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 697-

500-184.

• Sprzedam regały sklepowe i lady 
+ ladę chłodniczą – nowe. Tel. 
606 703 451.

• Nowogard – sprzedam grobowiec. 
091 39 26 890.

• Sprzedam sukę i samca owczarka 
niemieckiego oraz szczeniaki. Tel. 
600 187 111.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gi-
tara, flet, saks). Tel. 605 576 908. 

• Sprzedam westfalkę jednoroczną. 
Tel. 609 767 274.

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 

także nietypowe długości, wyso-

kości, do mieszkania, domku, war-

sztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 

900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 

woda, (dwufunkcjyne), cena 1200 

zł, gwarancja serwisowa, tel. 0691 

686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemieckiej 

Vaillant, wersja świeczkowa, 450 

zł, mało używane, gwarancja ser-

wisowa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe ga-

baryty, moc 18-21 kW, ekonomicz-

ne, idealne do domku, warsztatu, 

baru, gastronomii, cena od 150 zł. 

Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-

we zasobnikowe podgrzewacze 

wody, firmy niemieckiej Vaillant, 

130, 160, 190 l., stojące, idealne 

gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 

komfort ciepłej wody w domu, 

koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja 

serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 0691 

686 772.

• Sprzedam zestaw do tatuażu. 
603 223 380.

• Oddam w dobre ręce szczeniaki rasy 
mieszanej doberman – wilczur. Tel. 
091 39 21 664, 091 39 22 480.

• Sprzedam kamerę  SAMSUNG  VP 
– DC 171 (zapis na płyty DVD).Stan 
idealny –  używana tylko kilka razy. 
Cena 500 zł. Tel. 889 639 089.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam telewizor 21 cali, 1,5 roku, 

kolor srebrny oraz telewizor 14 calo-
wy. Tel. 880 834 805, 091 39 22 731.

• Tanio sprzedam ławostół, ciemny. 
Tel. 091 39 20 302.

• Przyjmę każdą ilość gruzu. Posiadam 
własny transport. Tel. 609 463 904, 
512 920 687.

• Sprzedam komplet wypoczynkowy, 
stan idealny (2 fotele + kanapo-
tapczan. Tel. 888 676 231. Cena do 
uzgodnienia.

• Sprzedam meble z szafą. Tel. 691 82 
11 30.

• Sprzedam suknię ślubną, nową, 
rozm. 36-40. 514 215 935.

• Sprzedam owczarki niemieckie, 
szczenięta, 7 tygodniowe, czarne 
– podpalane, rodzice rodowodowi. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 39 
20 106 po 20.00.

• Sprzedam kuchenkę gazową używa-
ną. Tel. 091 39 22 783, 0784 792 270.

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

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: Boguszyce, 
Czermnica, Dąbrowa Nowog., Gminy Goleniów – obręb ewidencyjny: 
Danowo, Burowo, Gmina Maszewo- obręb ewidencyjny Maciejewo, 
Gmina Osina - obręb ewidencyjny Redło, Krzywice:

-użytki - grunty orne o powierzchni   - 3,47 ha
-użytki - łąki o powierzchni     - 4,68 ha
-użytki – pastwiska o powierzchni   - 2,59 ha

Szczegółowy wykaz działek do uzyskania w biurze Nadleśnictwa Nowogard.

2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty do godziny 1045 dnia  17.09.2008 roku w 

sekretariacie Nadleśnictwa Nowogard , zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w specyfikacji istotnych warunków dzierżawy.

3. Specyfikację istotnych warunków dzierżawy można otrzymać w sie-
dzibie Nadleśnictwa w godzinach od 800 do 1400 .

4. Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2008 r. o godzinie 1100 w siedzi-
bie Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie w po-
mieszczeniu świetlicy.

5. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi poprzez wywieszenie informa-
cji na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Nowogard.

6. Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Pan Henryk Wojnowski, 
który udziela informacji 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. 
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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
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)
Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91 
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 we wtorki 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, Irene-

usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-

wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

          Nowogard 28.08.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW,

 FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Księgowa
4.  Nauczyciel informatyki,  

przedmiotów awodowych 
(poj.samochodowe)

5.   Pielegniarka
6.   Hydraulik
7.  Szwaczka
8.  Przedstawiciel handlowy 
9.  magazynier
10.  Informatyk
11.  Monter stolarki PCV
12.  Spawacz
13.  Kierowca kat. C
14.  Operator podnośnika  

koszowego
OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E    
(Karnica) (Płoty)

2. Nauczyciel: fizyki, Angiel-
skiego, Przyrody, Techniki, 
Plastyki, Informatyki, Mate-
matyki, Chemii, W-F, WOS, 
Jęz. Polskieg, wychowawca 
świetlicy  (OSINA)

3. Tokarz,spawacz,frezer,ślusarz
,elektryk   (Miękowo k/Gole-
niowa)

4. Sprzątaczka, kierowca ciągni-
ka (Goleniów)

5.  Kucharz (Międzyzdroje) 
6.  Przedstawiciel handlowy 

(Łozienica)
7.  Spawacz ( Płoty )
                                            
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucji ryn-
ku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr. 99, poz. 
1001 z późn. Zm.) 
Zobowiązuje pracodawców do: 
Art. 36 ust. 5, „ Pracodawcy są obowią-
zani na bieżąco informować powiato-
we urzędy pracy właściwe ze względu 
na siedzibę pracodawcy o wolnych 
miejscach zatrudnienia lub miejscach 
przygotowania zawodowego. Infor-
mując o wolnych miejscach zatrud-
nienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, pracodawcy nie mogą 
formułować wymagań dyskryminu-
jących kandydatów ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, 
orientację seksualną, przekonania po-
lityczne i wyznanie religijne lub wzglę-
du na przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6,  „Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obo-
wiązany zawiadomić w formie pisem-
nej, w okresie do 5 dni, właściwy po-
wiatowy urząd pracy o zatrudnieniu 
osoby zarejestrowanej jako bezrobot-
na lub o powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej
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Okręgówka 

Pomorzanin Nowogard - Radovia Radowo Małe 4:0 (2:0)

Gładka wygrana  
w pierwszym meczu u siebie

B-klasa 

Olimpia Nowogard - Komarex Komarowo 2:3 (0:3)

Dwie bramki 
Kaczmarka to za mało

Pomorzanin: Krupski, Tompo-
rowski, Soska, Laszkiewicz, Nierad-
ka, Nosek (66’ D. Gruszczyński), Ł. 
Marszałek (69’ T. Marszałek), M. 
Miklas (46’ Cyran), Jędras, Galus, K. 
Miklas.

Bramki dla Pomorzanina: Laszkie-
wicz, Galus, Tomporowski, Gołdyn.

Radovia przyjechała do Nowogar-
du jako wicelider, który od ośmiu 
spotkań nie przegrał na wyjeździe. 
Z kolei Pomorzanin to spadkowicz, 
który szybko chce wrócić do V ligi 
i wynik w końcu odzwierciedla am-
bitne plany.

Pomorzanin zaczął niemrawo. Co 
prawda już w 3. minucie po zagra-
niu M. Miklasa Nosek uderzył gło-
wą minimalnie obok bramki, ale w 
ciągu pierwszych trzydziestu minut 
spotkania warto odnotować jedynie 
kolejne uderzenie Noska i strzały K,. 
Mikalsa i Galusa. W 34. minucie po 
rzucie rożnym piłka trafia do Lasz-
kiewicza, który mocnym strzałem 
otworzył wynik spotkania. W 43. 
minucie daleką piłką został uru-
chomiony Galus. Zapewne nic z tej 
okazji by nie wyszło gdyby nie kosz-
marny błąd stopera Radovii, który 

zwyczajnie nie trafił w piłkę. Nasz 
zawodnik bez problemów zdołał ją 
przejąć, minąć bramkarza i do szatni 
nasi piłkarze schodzili z dwubram-
kowym prowadzeniem.

Po przerwie nic się nie zmieniło 
i nadal przeważał Pomorzanin. Już 
4. minuty po wznowieniu Nosek 
zagrywa w pole karne do Tompo-
rowskiego, ten zachowując spokój 
przerzucił piłkę nad jednym z rywali 
po czym uderzył nad bramkarzem 
i było już 3:0. Pewny swego Pomo-
rzanin mógł pozwolić sobie na spo-
kojną grę a nawet odrobinę zabawy. 
W 56. minucie Ł. Marszałek pięta 
zagrał do Galusa, który odegrał do 
Noska, ten znalazł się sam przed 
bramkarzem, ale golkiper gości zdo-
łał obronić jego strzał. 

Kolejne minuty to kolejne akcje 
naszego zespołu. Przed szansą na 
podwyższenie wyniku dwukrotnie 
stawał Nosek, Galus i wprowadzony 
Goldyn, ale do 77. minuty utrzymy-
wał się wynik 3:0. Wówczas po do-
środkowaniu z rzutu rożnego Goł-
dyn strzałem głową umieścił piłkę 
w siatce zdobywając bramkę na 4:0. 
Mimo kolejnych akcji wynik spotka-

nia nie uległ zmianie i Pomorzanin 
odnotował wyraźny skok w ligowej 
tabeli. Oby ta tendencja się utrzy-
mała.

Pozostałe wyniki meczów:
Ehrle Polska Dobra Szczecińska - 

Pogoń II Szczecin 2 - 1, Mewa Resko 
- Wicher Brojce 0 - 0, Korona Stucho-
wo - Vielgovia Szczecin-Wielgowo 3 
- 1, KP Chemik II Police - Światowid 
Łobez 2 - 0, Promień Mosty - Maso-
via Maszewo 4 - 2, Ina Ińsko - Flota 
II Świnoujście 3 - 6, Fagus Kołbacz 
- Dąbrovia Stara Dąbrowa 0 - 1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:

1. Korona Stuchowo 3 9 12-4
2. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 3 7 8-6
3. Flota II Świnoujście 3 6 9-10
4. KP Chemik II Police 3 6 6-3
5. Dąbrovia Stara Dąbrowa 3 5 6-5
6. Mewa Resko 3 5 1-0
7. Pomorzanin Nowogard 3 4 6-3

8. Promień Mosty 3 4 6-6
9. Wicher Brojce 3 4 2-2
10. Radowia Radowo Małe 3 4 2-5
11. Światowid Łobez 3 3 4-6
12. Masovia Maszewo 3 3 5-7
13. Fagus Kołbacz 3 3 2-3
14. Pogoń II Szczecin 3 2 5-6
15. Ina Ińsko 3 1 4-8
16. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 3 0 3-7

Po tym uderzeniu Łukasza Noska 

piłka minimalnie minęła bramkę

Aktualna tabela:

1.  Komarex Komarowo 1 3 3-2
2.  Zryw Kretlewo 1 3 1-0
3.  Pomorzanin Przybiernów 0 0 0-0
4.  Zieloni Wyszobór 0 0 0-0
5.  Strzelcy Pucice 0 0 0-0
6.  OKS Goleniów 0 0 0-0
7.  Kasta Szczecin-Majowe 0 0 0-0
8.  Olimpia Nowogard 1 0 2-3

9.  Orły Kliniska 1 0 0-1

Olimpia: Pędziwiatr - Szewc, 
Garbat, D. Stachowiak, Kolibowski, 
Nadzieja, Kuś, Kaczmarek, Wnu-
czyński, Kubski (72’ G. Golema), M. 
Stachowiak.

Bramki dla Olimpii: Kaczmarek 
-2.

Piłkarze Olimpii nie będą dobrze 
wspominać swojego pierwszego me-
czu o ligowe punkty. W  premiero-
wym spotkaniu ulegli na własnym 
boisku Komarexowi Komarowo 2:3.

Olimpia to klub z aspiracjami, 
dla którego gra w najniższej kla-
sie rozgrywkowej to konieczność, 
formalność którą trzeba spełnić by 
awansować wyżej, więc na począt-
ku spotkania inicjatywa należała do 
naszych zawodników. Jednak strzały 
Kusia i Kubskiego minęły bramkę. 
W 10. minucie  Komarex przepro-
wadził pierwszą akcję, jeden z rywali 
ograł Garbata i Pędziwiatr musiał po 
raz pierwszy wyciągać piłkę z siat-
ki. Olimpia ruszyła do odrabiania 
strat, Kuś przedarł się lewą stroną 
dośrodkował w pole karne, ale nikt 
nie zamknął jego akcji. Goście od-
powiadają uderzeniem z 30. metrów 
w poprzeczkę i co gorsza to nie był 
koniec. Po chwili nasi gracze stracili 
piłkę w środku pola i po kontrze Pę-

dziwatr został pokonany po raz dru-
gi. Po chwili mogło być 0:3. Olimpia 
wykonywała rzut rożny, piłka trafiła 
do stojącego przed polem karnym 
Garbata, ten próbował uderzyć ale 
nie trafił w piłkę. Przejął ją jeden z 
rywali, który miał przed sobą tyl-

ko naszego bramkarza. Goniony 
przez D. Stachowiaka przebiegł pół 
boiska, ale nie potrafił wykorzystać 
tej okazji. Mimo to trzecia bramka 
padła. Kolejną akcję Komarexu da-
lekim wyjściem próbował przerwać 
Pędziwiatr, jednak w stylu angiel-
skich bramkarzy nie trafił w piłkę i 
zawodnik rywali spokojnie umieścił 
ją w pustej bramce.

Przebieg drugiej połowy był zu-
pełnie inny. Olimpia zaczęła w koń-
cu stwarzać sobie okazje i w 50. mi-
nucie M. Stachowiak poradził sobie 
z rywalem, dośrodkował z prawej 
strony na głowę Kaczmarka, któ-
ry zdobył bramkę na 1:3. Po chwili 
kolejne dośrodkowanie, tym razem 
Szewca, trafia na głowę najbardziej 
doświadczonego gracza Olimpii i 
nasz zespół przegrywał już tylko 2:3. 
Niestety, mimo wielu okazji a nawet 
gry w przewadze jednego zawodni-
ka, po tym jak obrońca gości ujrzał 
czerwoną kartkę,  gospodarze nie 
zdołali zdobyć bramki wyrównują-
cej i sezon zaczęli od niespodziewa-
nej porażki.

Pozostałe mecze kolejki:
Strzelcy Pucice - Kasta Szcze-

cin-Majowe (przełożony z powodu 
zamieszania w zespole Strzelców),  
Zieloni Wyszobór - OKS Goleniów 
(przełożony z powodów losowych), 
Zryw Kretlewo - Orły Kliniska 1-0.

Andrzej Garguliński

 Jarosław Kaczmarek - bohater przegranej inauguracji
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Rozpoczęcie kursu

17 września 2008 r. godz. 15.30
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• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A
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Obwodnica!  Obwodnica!

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

REKLAMAREKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Giełda 
Podręczników

Szkolnych s. 2

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A
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BEZPŁATNA GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW
Tel. 091 39 22 165

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego

• Sprzedam książki do kl. III Gimnazjum nr 1. Tel. 507 433 700.
• Kupię książki do kl. I Technikum Mechanicznego ul. Poniatowskiego. 

Tel. 507 433 700.
• Szukam podręczników do kl. VI SP nr 3. Tel. 509 606 852.
• Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 514 107 044.
• Kupię podręczniki do kl. I Gimnazjum nr 2. Tel. 664 95 62 38.
• Sprzedam książki  do klasy I Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w 

Nowogardzie. Tel. 091 39 22 979.
• Kupię podręcznik do j. polskiego, biologii i chemii rozszerzone, 

geografia i podstawy przedsiębiorczości do I kl LO. Tel. 500 625 932.
• Sprzedam podręczniki do V klasy SP nr 1 cały komplet oraz pod-

ręczniki do I kl. SP nr 1. Tel. 66 33 49 050.
• Dokupię podręczniki do kl. I w II LO Nowogard profil biologiczno 

– chemiczny. Tel. 091 39 18 064.
• Sprzedam książki do I klasy Technikum Informatycznego do j. angiel-

skiego + ćwiczenia, fizyka, geografia, biologia i P.O. Tel. 0510 155 332.

Obwodnica! Obwodnica!
O tym, że nasze miasto nie ma dróg objazdowych wiadomo od 

dawna. Prawdą jest też, że warunki zabudowy uniemożliwiają ich 
tworzenie. Tylko obwodnica może nas uratować…

Biblioteka zaprasza…
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie zaprasza w poniedziałek,  

8 września, o godz.11.00. na otwarcie wystawy ”Barwy jesieni” przygotowanej 
przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej .

inf.własna

Z życia parafii…

A woda jak się 
lała tak się leje…

W odpowiedzi na prośbę o interwencję przedstawiamy sytu-
ację, w jakiej od wielu lat znajduje się 80. letni Józef Bobryk. 
Zamieszkuje on na piętrze budynku przy ul. Promenady 4. 

Bolączką, która stale zatruwa 
życie panu Bobrykowi jest przecie-
kający sufit w kuchni, łazience i po-
koju sypialnym. Przecieki dokuczliwe 
są zwłaszcza po bardziej obfitych 
opadach deszczu. Ponadto powsta-
ła w wyniku przecieków wilgoć 
zatruwa powietrze i powoduje nie-
przyjemny zapach. 
Mieszkanie w tym 
stanie jest już od 
30 lat. Kilkakrotnie 
składałem prośbę o 
remont, wtedy przy-
chodzili do mnie 
z nowogardzkiego 
zarządu budynków 
komunalnych. Coś 
tam sprawdzali i 
to wszystko. To, że 
nic nie robią uza-
sadniali tym, że nie 
ma ludzi i funduszy. 
Ponadto niedawno 
sąsiedzi z dołu wy-
kupili swoje mieszkanie i wtedy poin-
formowano mnie, że od tego momentu 
mamy do czynienia ze wspólnotą 
mieszkaniową. Oprócz tego mówią, że 
jeśli mieszkanie mi nie pasuje to mogę 
się zamienić z sąsiadami. 

Tyle pan Józef Bobry. O stanowi-
sko w sprawie poprosiliśmy kierowni-
ka zarządu Budynków Komunalnych  
pana Wiesława Kaliszewskiego.

Znamy sytuację – mówi kierow-
nik Wiesław Kaliszewski - zapropono-
waliśmy  panu Bobrykowi rozwiązanie 
sprawy poprzez przeprowadzkę do 
innego mniejszego ale z wygodami 
mieszkania, niestety nie chce się na 
to zgodzić. Remont ze środków ZBK 
jest obecnie wykluczony, budynek nie 

jest w naszym zarządzie, administruje 
nim nieformalnie wspólnota, którą 
tworzą właściciele już wykupionych 
pozostałych mieszkań. Takie sytuacje 
w których ZBK dysponuje pojedynczy-
mi mieszkaniami w budynkach gdzie 
pozostałe mieszkania są wykupione 
tworzą dla nas w zakresie remontów 

często problemy nie 
do  rozwiązania . 
Wystąpil i śmy  w 
związku z tym do 
Burmistrza miasta 
o przyjęcie regulacji 
zgodnie, z który-
mi możliwe byłoby 
przenoszenie na-
szych pojedynczych 
lokatorów do in-
nych mieszkań. Nie 
możemy bowiem z 
naszych skromnych 
funduszy publicz-
nych ponosić kosz-
tów remontów czę-

ści wspólnych budynków zwłaszcza, że 
najczęściej wspólnoty nie chcą w nich 
partycypować. Tak też jest w przy-
padku remontu dachu w budynku, w 
którym mieszka pan Bobryk.

Mamy więc jak widać klasyczną 
sytuację, że obie strony swoje racje 
mają a woda jak mieszkanie zalewała 
tak zalewa. Być może tematem zajmą 
się radni z komisji mieszkaniowej, 
chociażby dlatego, że 80-letniego 
człowieka nią można pozostawić w 
tej sytuacji bez pomocy. Warto było-
by też, aby do odpowiedzialności za 
wspólny dach poczuła się wspólnota, 
o co apelujemy. 

ps, Red.

Wilgoć powoduje 

odpadanie tynku 

ze ścian

W poniedziałek 01 września około 
godz. 7 rano na jezdni ul. 700-lecia 
stanął TIR. Awaria. Pech chciał, że 
stało się to tuż za zakrętem i droga 
w kierunku na Koszalin została za-
blokowana. Kierowcy dokonywali 
cudów, by wyrobić zakręt i jechać 
pasem przeznaczonym dla ruchu w 
kierunku na Stargard. Sprawę zała-
twili policjanci, którzy po kilkunastu 
minutach przyjechali i regulowali 
ruchem. Na szczęście awaria okaza-
ła się błaha i kierowca blokującego 
TIR-a ruszył w dalszą drogę. Tylko 
cierpiący na bezsenność mieszkańcy 

okolic „szóstki” wiedzą jakie pojazdy 
przejeżdżają przez miasto i jakie nie-
bezpieczeństwa nam grożą. Obwod-
nica! obwodnica! Niestety dobrych 
wieści szukamy i nie znajdujemy. 
Wprawdzie wojewoda zatwierdził 
uwarunkowania środowiskowe, ale 
na stronach internetowych General-
nej Dyrekcji Dróg i Autostrad mówi 
się tylko o obwodnicy Słupska. Podej-
rzewamy, że nasza obwodnica padła 
ofiarą Euro 2012 i środki przesunięto 
na inne inwestycje…

LMM

Nowy 
duszpasterz 
młodzieży
Po ks. Marcinie obowiązki dusz-

pasterza przyjmuje ks. Dominik. Już 
w piątek o godz.19.00 zaprasza On 
młodzież, która chce brać udział w 
spotkaniach do domu parafialnego. 
Omówiony zostanie m.in. program 
spotkań na cały rok.

Dożynki w Karsku
Parafia pw WNMP, Sołtys i Rada 

Sołecka Karska zapraszają na Dożyn-
ki w dniu 14 września.

O godzinie 14.00 msza święta 
dziękczynna za tegoroczne plony, z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
dla rolników. Po mszy poświęcenie 
krzyża, a następnie typowo dożynko-
we atrakcje – loteria fantowa, ciasto, 
grill, grochówka – a wszystko przy 
dobrej muzyce.
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1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m2, 
na działce 2177 m2, cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m2  - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m2 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Gole-
niowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m 2, działka 6300  m 2,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 
w Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m2 na działce o pow. 7000 m2 – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 
m2 na działce o pow. 2200  m2 cena: 435 
000 zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogro-
dzona, z  pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m2- cena 375000 zł  

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m2 – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700  m2 w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m2, działka 520 m2 – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 
pow. 77  m2, II piętro + wyposażenie cena: 

295 000 zł
14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu  

pow. 116 m2, działka 323 m2 – cena: 270 000 zł
15. Działka  budowlana w Kopicach( do wy-

dzielenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m2 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m2  - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m2  - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m2  - 
cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m2, IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m2 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m2
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136  m2 na działce o pow. 1269  m2 cena: 
465 000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babigosz-
czy pow. od 1000 do 1200  m2 ceny: od 38 
000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970   m2 
cena: 150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637  m2 cena: 39 
000 zł

Oświadczenia majątkowe za 2007 rok. Cz.V

Zaglądamy do kieszeni radnych
Rafał Marek Szpilkowski – architekt z własną pracownią.
Nieruchomości:
- mieszkanie – 68 m. kw. – wartość – 150 000 zł.
Samochód:
- renault laguna z 2001 roku.
Dochody:
- pracownia – przychód – 16 387 zł, dochód – 4 373 zł.
Marek Krzywania – Przewodniczący Rady Miasta.
Oszczędności:
- 2 000 zł - współwłasność małżeńska,
- fundusze mBanku – 19 200 zł – współwłasność małżeńska,
- fundusze mBanku – 33 600 zł – własność.
Nieruchomości:
- dom o powierzchni – 220 m. kw. – wartość – 350 000 zł – współwłasność 

małżeńska.
- mieszkanie spółdzielcze własnościowe – 45 m. kw. – wartość – 200 000 

zł – współwłasność małż.
- działka pod domem – 486 m. kw. – 50 000 zł,
- gospodarstwo rolne – 3,58 ha – wartość – 50 000 zł – współwłasność 

małżeńska.
Dochody:
- praca w firmie TWN – 6 445 zł,
- dieta radnego – 18 000 zł,
- wynajem mieszkania – 14 400 zł,
- dochód z gospodarstwa – 2 500 zł.
Zobowiązania:
- kredyt hipoteczny na mieszkanie – 62 330 zł.
Krzysztof Leszek Kosiński – właściciel  SZOZ  „Praxis”
Oszczędności:
- 12 000 zł,
- akcje PIONIER – 6 500 USD.
Nieruchomości:
- dom – 120 m. kw. – wartość – 200 000 euro – współwłasność,
- mieszkanie – 62,4 m. kw. – wartość – 180 000 zł,
- lokal handlowy w Świnoujściu – 56 m. kw.  – 700 000 zł.
- lokal handlowy w Stargardzie Szcz. – 118 m. kw. – 240 000 zł – współ-

własność.
- lokal w Resku – 82 m. kw. – 160 000 zł. – współwłasność,
- lokal w Dobrej Nowogardzkiej – 281 m. kw. – 120 000 zł.
- działka 2 270 m. kw. w Czarnocinie – współwłasność,
- działka 102 m. kw. w Nowogardzie – współwłasność,
- działka 702 m. kw. w Nowogardzie – współwłasność,
- działka 729 m. kw. w Nowogardzie – współwłasność,
- działka 1 036 m. kw. w Szczecinie – współwłasność,
- działka 224 m. kw.  w Stargardzie – 80 000 zł – współwłasność.
Samochód:
- toyota corolla – z 21004 roku.
Dochody:
- „Praxis” – przychód – 1 422 924,68 zł, dochód – 342 272, 14 zł.
- dieta radnego – 6 250 zł.
Zobowiązania:
- kredyt – 7 602 CHF,
- kredyt – 41 050 euro,
- kredyt – 210 786 CHF na zakup lokalu w Świnoujściu.

Opr. LMM
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Na tablicy ogłoszeń w Ratuszu wywieszony został wykaz osób prawnych 
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2007 roku udzielono ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 
500 zł, wraz ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia

Przyczyna umorzenia jest zawsze ta sama: Podstawa prawna: art. 14  
pkt  2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych., a 
dokładniej artykuł 67 a, paragraf 1 pkt 3 – ważny interes podatnika. 

Oto pełnia lista – Umorzenia:

1. Doskocz Maria 607,00 zł
2. Witkowska Dominika 530,00 zł
3. Majchrzak Wojciech 512,00 zł
4. Majchrzak Artur 1.166,00 zł
5. Wrona Tadeusz 2.578,00 zł
6.Ciechanowski Jan  3.301,00 zł
7. Kozłowski Stanisław  917,00 zł
8. Nejman Wiesława 525,00 zł
9. Gała Edward 778,00 zł
10. Stańczyk Marek 711,00 zł
11. Majdziński Henryk  1.869,00 zł
12. Lembas Artur 707,00 zł
13. Kalanek Stanisław  1.115,00 zł
14. Białczak Krzysztof   866,00 zł
15. Białczak Marek 580,00 zł
16. Potyrański Andrzej   553,00 zł
17. Budzich Daniel 591,00 zł
18. Kania Kazimierz 1.167,00 zł
19. Kantor Edward 584,00 zł
20. Sienkowski Ireneusz  2.290,00 zł
21. Skobyranda Krzysztof     1.340,00 zł
22. Tracz Mikołaj 1.517,00 zł
23. Gibki Edward 549,00 zł
24. Ogiewa Stefan 886,00 zł
25. Damas Edyta 688,00 zł
26. Maślak Monika 1.010,00 zł
27. Pabisiak Ryszard 1.149,00 zł
28. Garbaciak Przemysław 780,00 zł
29. Chorążyczewski Andrzej 503,00 zł
30. Pałczyńska Zofia 1.240,00 zł
31. Kozubska Krystyna  606,00 zł
32. Gołdyn Bronisław 520,00 zł
33. Dobruchowski Grzegorz 1.827,00 zł
34. Kolanek Marian 515,00 zł
35. Olejnik Witold 506,00 zł
36. Nejman Sylwester 1.189,00 zł
37. Luter Zbigniew 3.420,00 zł
38. Garguliński Krzysztof 654,00 zł
39. Plichta Mirosław 923,00 zł
40. Czyżak Adam 678,00 zł
41. Ogiewa Piotr 551,00 zł
42. Kluszczyński Stefan 1.210,00 zł
43. Kluszczyński Paweł 683,00 zł

44. Paszkiewicz Bożena 506,00 zł
45. Szymczak Anastazja 811,00 zł
46. Sylwestrowicz Justyna 535,00 zł
47. Krystkiewicz Anna 639,00 zł
48. Bortnik Ryszard 805,00 zł
49. Sobótka Jadwiga 1.448,00 zł
50. Garło Teresa 744,00 zł
51. Husarz Marian 1.038,00 zł
52. Bodo Kazimiera 623,00 zł
53. Saja Tadeusz 1.522,00 zł
54. Kaźmierczak Cecylia 582,00 zł
55. Kondej Edward 7.730,00 zł
56. Witkowski Krzysztof 761,00 zł
57. Skamrot Urszula 794,00 zł
58. Kwietniewski Janusz 604,00 zł
59. Szturo Tomasz 1.269,00 zł
60. „STIMEX” Sp. z o.o. 9.600,00 zł
61. Parafia Rzymsko-Katolicka 
w Wierzbięcinie 2.342,00 zł
62. Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości 
„PROFIT” 12.926,00 zł
63. Sobczak Krzysztof 1.225,00 zł
64. Szubartowski Ryszard 1.328,00 zł
65. Nowak Marian 2.313,00 zł 

Inne ulgi:

1. Kondraciuk Zimowid
     - rozłożenie na raty
2. Iwańska Irena 
    - odroczenie terminu płatności
3. Seniuk Marian - rozłożenie na raty
4. Tkaczenko Wiktor - rozłożenie na raty
5. Gębala Dariusz 
    - odroczenie terminu płatności
6. Wojciechowski Dariusz 
    - odroczenie terminu płatności
7. Tracz Bogusław - rozłożenie na raty 

Tyle suche fakty. Czytelników 
prosimy o uwagi i komentarze. Na-
sza redakcyjna ocena w najbliższych 
wydaniach „DN”.

Lesław M. Marek

Umorzenia podatkowe

W interesie podatnika i... Gminy!

Wyjaśniamy, że Minister Finansów  w zarządzeniu do ustawy „Ordynacja 
podatkowa” upoważnił m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów do stosowa-
nia ulg, odroczeń , umorzeń i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych 
według kryteriów, które mają następujące brzmienie (cytujemy rozdział 7a 
– ulgi w spłacie zobowiązań): 
Art. 67 a. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem 

art. 67b, w
przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem 

publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na 

raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odset-

kami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53 a.
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę 

lub opłatę
prolongacyjną.
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie od-

setek za zwłokę w
całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatko-

wa.
Art. 67 b. § 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego 

działalność
gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, okre-

ślonych 
w art. 67 a:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych 

w bezpośrednio
obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w 

ramach zasady de
minimis;
3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywio-

łowe lub inne
nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w 

gospodarce o
charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w 

ramach
przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa naro-

dowego, nauki i
oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym 

interesie
gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę 

Ministrów.

Uczcijmy pamięć  
Zygmunta Siepki

Grupa mieszkańców Osiny postanowiła czcić pamięć Zygmunta Siepki 
organizując co roku okolicznościową imprezę. Według wstępnych założeń 
ma to być Festyn z bogatym programem, który miałby się odbyć w sobotę 
27 września.

Planuje się uroczystą mszę świętą, rozgrywki sportowe, konkurencje za-
bawowo-rekreacyjne, spotkania z przedstawicielami władz z terenu powiatu, 
występy artystyczne oraz zabawę ludową z odpowiednim nagłośnieniem.

Formuła jest otwarta, ale terminy naglą – chociaż jest już mało czasu to 
jednak organizatorzy nadal liczą na ludzi aktywnych, którym Zygmunt Siepka 
był bliski – zgłaszajcie się, razem wypracujemy i zorganizujemy wspaniałą 
imprezę!

Kontakt z organizatorami:
Telefony: 0 91 39 103 57, 606 648 524 
lub e-mail: marek.gorecki@gmail.com 
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899 zł

BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

Informujemy, że   

12 września 2008 r.
piątek w godz. 11.00-12.00 

w redakcji

 będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, zapraszamy!
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Tumba - 26.08.2008 12:08:34  
Salam Malejkum! Witamy z Maku w 

Iranie! Wyjechaliśmy wczoraj po 22.00 
z Dogubaiazit - stosunkowo późno 
lecz dowiedzieliśmy się wielu intere-
sujących rzeczy od dwójki Włochów 
wracających z Turkmenistanu. Próbo-
waliśmy lapać wczoraj stopa kilka ki-
lometrów od Maku ale przez godzinę 
zatrzymało się około 40 samochodów i 
każdy twierdził że jest taksowką.  Ceny 
są meganiskie więc możemy sobie po-
zwolić na wykupienie połowy miasta. 
Spotkaliśmy w Iranie Filipa naszego 
austriackiego towarzysza z Araratu i 
jedziemy wraz z nim do Teheranu by 
zająć się wszystkimi wnioskami wizo-
wymi do Turkmenii. Następny dzień 
to same formalności więc odezwiemy 
się niedługo. Fotek nie dodajemy bo 
internet ledwo pozwala nam na doda-
nie tego newsa. buziaki 
Tumba  - 27.08.2008 18:08:06 
Hej! Jesteśmy już w Teheranie. Dzisiaj 

zaczęliśmy nasze działania w kierunku 
zdobycia wizy turkmeńskiej i... jak się 
okazuje nie taki diabeł straszny... cał-
kiem miły konsul, który tylko spojrzał 
na nas i spytał: a wy gawaricie pa ru-
ski? Następnie potwierdził, że decyzja 
będzie za tydzień więc mamy nadzieję 
odebrać ją za jakieś 12 dni w Maszcha-
dzie. Z wydarzeń dzisiejszych warto 
napomknąć nieugiętego pana taksów-
karza, który nie mógł przez ponad 
godzinę znaleźć ambasady Turkmenii, 
a gdy wreszcie znalazł i nie zgodził się 
przyjąć pieniędzy mu proponowanych 
postanowił przejść do ofensywy i za-
brać bagaż naszemu koledze z Austrii 
- Filipowi. Szybka interwencja polskich 
towarzyszy podróży uniemożliwiła 
spryciarzowi ucieczkę! Pozdrawiamy 
anonimowego wciąż pana taksówka-
rza. Apelujemy o wpis na naszej stron-
ce. Obecnie nocujemy sobie w centrum 
Teheranu za zupełne grosze, próbuje-
my przeżyć na zatłoczonych ulicach i w 
najbliższym czasie kupujemy maski a la 
Michael Jackson, bo smog tu jest nie do 
wytrzymania. Wzbudzamy powszech-
ne zainteresowanie na ulicy, czyli jeste-
śmy meczeni co chwila przez ciekaw-
skich Irańczyków. Fotek nie dodajemy 
choć mamy ich sporo w zanadrzu gdyż 
internet jest tu typowo modemowy, 
czyli sami wiecie jaki. Jutro chcemy 
wybrać się do Isfahanu i wreszcie od-
począć od tłumów. Śledzimy bacznie 
rozwój wydarzeń na naszym forum -  
tato trzymam kciuki! Buziaki. Pozdro-
wienia dla nowogardzkich i koszaliń-
skich brothers… 

Tumba - 29.08.2008 09:08:50 
Salam Malejkum! Witamy z piękne-

go i już nie tak bardzo zatłoczonego 
Qom - drugiego po Mashadzie święte-
go miasta szyitów. Dotarliśmy wczoraj 
do Qom z Teheranu bardzo późno, bo 
po 22.00 więc rozpoczęliśa)my szuka-
nie jakiegoś miejsca do spania. Wylą-
dowaliśmy ostatecznie w mieszkaniu 
jakiegoś Irańczyka, który jak nas tylko 
zobaczył to dolary świeciły mu sie w 
oczach. Na szczęście zapłaciliśmy po 4 
dolary i mieliśmy całe mieszkanie do 
naszej dyspozycji i spokój... Tzw. syn-
drom Teheranu utkwił w nas bardzo 

mocno - straszne miejsce do życia - za-
tłoczone, brudne i nieprzyjazne. Qom 
jest miastem wg. naszego przewodni-
ka „dość niebezpiecznym ze względu 
na wciąż istniejący tu, mocno zakorze-
niony fundamentalizm”. I rzeczywiście 
daje się zauważyć, że jest to miasto 
głębokiej  wiary, do którego ściągają 
pielgrzymi z całego kraju. Stąd właś-
nie prowadził irańską rewolucje imam 
Chomeini, tak że nie dziwią widoki z 
jego podobizną we wszystkich skle-
pach, na bramach, blokach czy plaka-
tach. Chomeini jest wszędzie! Kiedy w 
Teheranie ludzie śmieją się z imamów, 
tak tu trójka oprowadzających nas Pa-
kistańczyków zaczynała zdanie: Our 
Supreme Leader said... i nie są oni wy-
jątkiem. Wczoraj próbowano przemy-
cić nas do meczetu Fatimy - jednego z 
najświętszych miejsc w Qom, lecz po 
krótkim wahaniu zrezygnowaliśmy, 
bowiem mogło wyniknąć z tego sporo 
kłopotów, jak nas ostrzeżono. Dzisiaj 
wieczorem jedziemy do Isfahanu, co 
mieliśmy w planach już wcześniej, ale 
dopiero dzisiaj mogłem umówić się z 
koleżanką ze studiów przebywającą 
akurat w Iranie więc zapowiada się 
mocno polski wieczór. Tymczasem 
oprowadzają nas ponownie bardzo 

Zastopować świat
Dwójka nowogardzian – Paweł Ceranka i Maciej Tumulec oraz ich kolega 
z Koszalina  Jarek Rochowicz przebywają w Iranie oczekując na wizy do 
Turkmenistanu.

sympatyczni Pakistańczycy więc po-
znajemy Qom jak tylko się da. Niedłu-
go idziemy pod mieszkanie w którym 
żył Chomeini. Pozdrawiamy 

PS. Jak się uda to pierwsze fotki z 
Iranu będą dodane już dziś! 
Tumba  - 30.08.2008 08:08:22 
Dzień dobry Polsko! Witamy ze sło-

necznego Isfahanu. My juz po śniada-
niu, ruszamy za moment na zwiedza-
nie jednego z najpiękniejszych miast 
Iranu. Juz wczoraj mieliśmy namiast-
kę tego, co może nam to miasto zapro-
ponować. Jesteśmy jakby w zupełnie 
innym kraju, kiedy porównać do po-
zostałych miast irańskich - Isfahan za-
chwyca spokojem i czystością, po raz 
pierwszy mogliśmy ujrzeć też zagra-
nicznych turystów (oczywiście spot-
kaliśmy również Polaków) i odsapnąć 
choć na moment. Zamierzamy wybrać 

się za chwilę do meczetu Piątkowego 
i na plac Chomeiniego, a później li-
czymy na poznanego w Teheranie 
isfahańczyka, który obiecał, że poka-
że nam kilka interesujących miejsc 
w mieście. Wyruszyliśmy wczoraj z 

Qom w obstawie czterech Irańczyków 
pochodzenia pakistańskiego, którzy 
towarzyszyli nam przez ostatnie dwa 
dni. Bardzo cieszy fakt, że trafiliśmy 
właśnie na nich, bowiem pokazali nam 
Qom od innej strony. Mieliśmy okazję 
spróbować wraz z nimi qalianu (fajki 
wodnej) i usłyszeć sporo ciekawych 
opowieści o islamskim wychowaniu i 
poszanowaniu. Ali Reza, bo tak nazy-
wał się chłopak który nas oprowadzał 
stwierdził, że goszczenie nas to jego 
obowiązek, więc mieliśmy wszystko 
zanim jeszcze zdążyliśmy dobrze ze-
brać myśli. Dostaliśmy nawet adres do 
jego rodziny w południowym Pakista-
nie w razie gdybyśmy się gdzieś tam 
zatrzymali... Co do kobiet...  to jeste-
śmy co jakiś czas zaczepiani przez co 
ładniejsze Iranki, których w Isfahanie 
nie brakuje, nie będę pisał kto cieszy 
się największym powodzeniem.  Cóż 
jeszcze mogę dodać - śpimy tu kolej-
ną noc Inshallah! Do galerii dodałem 
kilka nowych fotek, być może troszkę 
później Jarek dorzuci cos od siebie. 
Odnośnie fotek, wrzuciłem kilka, któ-
re pokazują nienawiść (przynajmniej 
oficjalną) do Ameryki i Izraela. Są to 
fotografie rysunków na murach, jak 
również i plakatów jakie zdołaliśmy 
uwiecznić aparatem. Czasem czuję się 
niepewnie robiąc fotki kobietom, któ-
re natychmiast zakrywają się chustami 
i obrazkom przedstawiającym opcje 
polityczne. Dotychczas nie mieliśmy z 
tym większych kłopotów, jednak we-
wnętrzne opory nadal pozostają. Mam 
nadzieję, że w tej kwestii Isfahan nas 
pozytywnie zaskoczy. Pozdrawiamy 
z kafejki z normalnym internetem. 
Cmok 

Opr. LMM

Plakat wyrażający „miłość” 

Iranu do USA i Izraela

Festyn Rodzinny na Koplu
  - Osiedle „Podkowa” 

(dawny plac Kopel przed piekarnią  Waldemara Pędziszczaka).
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 68 – 70

W sobotę, 6 września 2008 roku
W programie:

- godz. 10.00 – Otwarty turniej piłki nożnej dla drużyn 7-osobowych
                         Grupa I – 8 – 12 lat,
                         Grupa II – 13 – 15 lat.
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna, pełnoletni opiekun grupy.
- godz. 12.00 – Otwarty turniej bagmingtona  (kometki) dla dziewcząt,
- godz. 13.00 – „Mama – Tata – i Ja” – gry i zabawy dla wszystkich uczestników.
- godz. 14.30 – Zlot motocykli, quadów i przeróżnych pojazdów,
- godz. 16.30 – Loteria „dla Mirka”
- godz. 17.30 – Mikrofon dla wszystkich – „śpiewamy i gramy bo to lubimy i kochamy”
- godz.19.00 -  Zabawa Piknikowa – gra zespół instrumentalno – wokalny „Lider”
Podczas trwania imprezy przeróżne stoiska – rękodzieło, kolekcjoner-

stwo itp. oraz wiele atrakcji dla dzieci – ciuchcia, zjeżdżalnia, wspólne 
ognisko.

Pamiętajcie – sobota jest dla Was!
Zapraszają – Klub Kolekcjonera i Kapela Kryzys 

(w dobrobycie!)
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Pb98 - 4,79,-    ON   - 4,35,-

Pb95 - 4,37,-    LPG - 2,25,-

Rozpoczęcie kursu

17 września 2008 r. godz. 15.30
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Z okazji święta Waszego 
życzenia wszystkiego najlepszego:

niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech zawsze w sercach gości,

niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy bardzo Was kochają, 

Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!

Z okazji 40 rocznicy ślubu
Halinie i Stanisławowi Niedośmiałek

najserdeczniejsze życzenia składają dzieci z rodzinami

Z okazji 

5 rocznicy ślubu 
Wiolecie 

i Romanowi 
Karaźniewicz 

aby w zdrowiu iść przez lata  
i podziwiać piękno świata 

życzy chrzestny 
z ciocią Marysią

Z okazji

 5 rocznicy ślubu 

Wiolecie 
i Romanowi 
Karaźniewicz 
dużo zdrowia, pomyślności, 
wielu słonecznych dni oraz 

spełnienia marzeń 
życzą 

Gracjan, Krystian i rodzice

ŻYCZENIA ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Plan zagospodarowania jeziora

Strefa rekreacji 
biernej

Rozciągająca się od „Przystani” aż 
do parku przy ul. Waryńskiego. Jej 
dwie główne części to polana bie-
siadna i polana rekreacyjna. Polana 
biesiadna zlokalizowana została przy 
obecnej „dzikiej plaży” przy blokach 
S M Gardno. Jej wyposażenie sta-
nowić mają dwie drewniane altany 
i kilka stołów piknikowych. Będzie 
można tutaj miło spędzić czas przy 
grillu bądź ognisku. Dla wędkarzy 
przygotowano także pomost do cu-
mowania łodzi. Polana rekreacyjna 
urządzona zostanie na terenie parku 
przy ul. Waryńskiego. Teren zostanie 
dobrze oświetlony, wyposażony w 
wygodne ławeczki, a jego główną 
atrakcją ma być duży plac zabaw 
równie bogato wyposażony jak ten 
na kąpielisku.

Ten projekt, którego realizacja 
może spowodować, że zielone te-
reny nad Jeziorem Nowogardzkim 

staną się powodem do radości i 
dumy dla każdego z nas oraz dużą 
atrakcją turystyczną Nowogardu, 
powstał dzięki zaangażowaniu wielu 
osób pracujących ponad podziała-
mi. Teraz pozostaje jeszcze trudna 
sprawa pozyskania dofinansowania 
ze środków unijnych i realizacji tego 
przedsięwzięcia. W chwili obecnej 
Urząd Miejski w Nowogardzie wy-
słał zaproszenia do składania ofert 
na przygotowanie studium wyko-
nalności. Następnie trzeba będzie 
przygotować dobry wniosek i czekać 
na ogłoszenie naboru wniosków o 
dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego, Oś prio-
rytetowa 5 –„Turystyka, kultura i 
rewitalizacja”. Urząd Marszałkowski 
zapowiada pierwszy konkurs wnio-
sków w październiku 2008r.

LMM

Czy u nas też tak będzie?

Targowisko 
próżności?

O problemie zacznę i skończę …li-
teracko. Pani dyrektor NDK „dora-
bia” do budżetu wynajmując holl swe-
go przybyt(ł)ku kultury na miejsce 
handlu obwoźnego. U mieszkańców 
budzi to mieszane uczucia – jedni 
są obojętni , inni zbulwersowani! 
Jeden ze zbulwersowanych poszedł, 
utrwalił widoki , które jego zanie-
pokojenie potwierdzają i przesłał je 
do redakcji. Ostatnio czary goryczy 
dopełniło wydarzenie na pograniczu 
rozróby. Otóż handlowcy też ludzie 

i po całodziennej harówce muszą 
się rozerwać. Ich zarobki krociowe 
zapewne nie są skoro postanowili 
spać i …bawić się w miejscu han-
dlowym.  Personel NDK znalazł się 
w poważnej rozterce – pozwolić czy 
nie, pilnować mimo wszystko czy 
przekazać klucze i …nie widzieć? 
Są w naszej literaturze powiedzenia 
kultowe – oj, nie przystoi… I drugie 
– grzech to nie jest, ale wstyd – zwykł 
mawiać Pawlak.

LMM
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Wyrazy głębokiego 
współczucia 
z powodu  

śmierci Ojca 

Elżbiecie 
Podemskiej 

składają 
koledzy i koleżanki 

ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego 

w Nowogardzie

Wyrazy głębokiego 
współczucia 
z powodu 

śmierci Ojca 

Elżbiecie 
Szemis 

składają 
koledzy i koleżanki 

ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego 

w Nowogardzie

KONDOLENCJE KONDOLENCJE

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

Zgubiono złoty 
kolczyk 

w okolicach Przychodnia 
„Medyk – Wojska Polskiego

Dla znalazcy nagroda!
Tel. kont. 880 834 805.

FIRMA SENLUX  
Goleniów 

zatrudni od wrzenia:
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

z doświadczeniem lub bez
- jeśli chciałbyć się stać naszym przedstawicie-

lem handlowym
- lubisz podróżować
- dopasujesz swoje zajęcia do pracy  

w dniach pn-czw. lub pt-niedz.
Wyślij CV o tytule 

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 
na adres: senlux@onet.eu

Informacja na www.senlux.pl 
lub pod nr tel. 693 722 558. 

Już niedługo będziesz jednym z nas!

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Rzeczy

odbędzie się 
19.09.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

KURY NIOSKI
1,5-roczne WYPRZEDAŻ 
od 15 września 2008 r.

Gospodarstwo Drobiarskie
ŻABOWO 13 

tel. 091 39 106 66

REKLAMA

Artur Komisarek 
Mistrzem Polski

Medale i puchary z Mistrzostw Polski 

zdobyte przez Artura

W Żyrardowie w dniach 21-24 bm. 
odbyły się Torowe Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów. W konkurencji SCRA-
TCH (torowy odpowiednik wyścigu 
ze startu wspólnego na szosie) Mi-
strzem Polski na 2008 rok został Ar-
tur Komisarek. Po bardzo aktywnej 
jeździe na finiszu pokonał m.in. mi-
strza świata Michała Kwiatkowskie-
go, a także medalistów Mistrzostw 
Europy. Drugi medal tym razem 
srebrny wywalczył w Wyścigu Punk-
towym ulegając jedynie mistrzowi 
Świata. Ciekawostką jest to, że Artur 
startował na pożyczonym rowerze 
torowym i tu podziękowania należą 
się Łukaszowi Bondzie który jeszcze 
nie tak dawno sam startował na tym 
sprzęcie odnosząc liczne sukcesy. 
Postawę Artura docenili trenerzy 
kadry torowej i w ostatniej chwili 
włączyli go do składu na Torowe Mi-
strzostwa Europy. Z informacji jakie 
otrzymałem wynika, że Artur będzie 
reprezentował nasz kraj w 2 lub 3 

konkurencjach:  Scratch , Wyścigu 
Punktowym i Wyścigu  Drużyno-
wym. Zawody odbędą się u nas w na 
nowym torze kolarskim w Pruszko-
wie w dniach 03-07.09 br. 

Henryk Sawicki

Turniej Siatkówki Plażowej
W ostatnią sobotę sierpnia rozegrano … ostatni turniej Wakacyjnej Plażowej 

Piłki Siatkowej organizowany co roku przez M-G Zrzeszenie LZS.
Tym razem na piaskowej arenie rozegrano 10 spotkań: Orien – Jule 2:0, 

Blondie – Jule 2:0, Lech – Wariaty 2:0, Wariaty – ABC 1:2, Jech – ABC 2:1, 
Blondie – Lech 2:0, Orien – ABC 2:0, Lech – ABC 2:0, Orien – Blondie 2:0. 
Ostatni turniej wygrał Orien – 20 pkt, przed  Blondie – 15 pkt i ABC – 10 
pkt.

Końcowa klasyfikacja:
1. Muskali (Damian Pawlik i Marcin Rapa) – 75 pkt,
2. Orien (Krzysztof Domanowski i Krzysztof Wojdalski) – 71 pkt,
3. Wcale nie byle co  (Piotr Sawicki i Grzegorz Krystkiewicz) – 47 pkt
W turnieju brało udział 12 zespołów. Trzy czołowe drużyny nagrodzono 

pamiątkowymi statuetkami i ..do zobaczenia za rok!
Inf.własna

REKLAMA

Jawne postępowanie przetargowe?
Zarząd Województwa Zachodnio-

pomorskiego podczas posiedzenia w 
dniu 28 sierpnia br. wyraził zgodę na 
publikację na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Marszałkowskiego pełnej 
dokumentacji postępowań o udzie-
lenie zamówienia publicznego, prze-
prowadzanych przez specjalistyczną 
komórkę ds. zamówień publicznych 
Urzędu. Już wkrótce pod adresem 
http://www.bip.um-zachodniopo-
morskie.pl zainteresowani będą mieli 
dostęp do wszystkich informacji, 
dotyczących postępowań przetar-
gowych prowadzonych przed Urząd 

Marszałkowski oraz podległe mu 
jednostki.

A może by tak i u nas?
LMM

NDK zaprasza
NDK zaprasza chętnych do no-

wego zespołu – prowadzona będzie 
nauka gry na trąbce.

Młodzież w wieku 10 – 14 lat 
proszona jest o zgłaszanie się do 
instruktora Lecha Jurka w  sali mu-
zycznej NDK – od poniedziałku do 
piątku w godz. 16 – 17.00. 
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / kasacja 
gratis

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

OPEL-KOZŁOWSKI

 zatrudni
sprzedawcę 

pojazdów samochodowych
nowogard-ksiegowa@opelkozlowski.pl

Burmistrz Nowogardu 

ogłasza pierwszy przetarg 
pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres dziesięciu lat 

części obiektu kąpieliska miejskiego położonego, 
na gruncie stanowiącym działkę oznaczoną geodezyjnie 

w ewidencji gruntów numerem 121 o powierzchni 0,8300 ha, 
obręb nr 3 m. Nowogard.

Na nieruchomości położone jest kąpielisko miejskie, na którym posado-
wione są obiekty:
- domki wczasowe do zamieszkania
- sanitariaty
- budynki magazynowe
- urządzenia rekreacyjne 
Z tytułu zawartej umowy, na kąpielisku miejskim dzierżawca będzie miał 
prawo do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadcze-
niu usług rekreacyjno-sportowych tj wynajem pokoi w domkach letnisko-
wych, wynajem miejsc na polu biwakowym, wypożyczanie sprzętu sporto-
wo-rekreacyjnego pływającego i korzystania z urządzeń rekreacyjnych.
Zapoznanie się z dokładnymi informacjami oraz projektem umowy jest 
możliwe na stronie internetowej http://www.bip.nowogard.pl. lub w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 5 pokój 108.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

USŁUGI  
ELEKTRYCZNE

Norbert Rolik
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 103A/7
Tel. 667 501 609

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5-go Marca 7 • Nowogard

Ogłoszenie - Konkurs ofert
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie 

ul. Wojska Polskiego 7 
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych DU nr 19 z 2004r 

poz. 177 art. 4 ust. 8 

ogłasza konkurs ofert na:
I. Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Samodzielnego 
Publicznego Samodzielnego Rejonowego w Nowogardzie poprzez:
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych od poziomu terenu do pozio-
mu istniejącego wejścia budynku 
ZAKRES
1. podjazd trzybiegowy o spadku 6,0% z płyt żelbetonowych(beton B-15 
zbrojony stalą ST- 0) grubości 20 cm wsparty na fundamentach żelbetono-
wych wykonanych wg rys. konstrukcyjnego
2. szerokość biegu podjazdu 1,3 m ze spoczynkami 1,5 m.
3. nawierzchnia podjazdu antypoślizgowa-beton zatarty na ostro. Przy 
każdym biegu podjazdu (obustronnie) oraz przy opocznikach nawroto-
wych poręcze wysokości 1,10 m z rur i kształtowników stalowych zabez-
pieczonych antykorozyjnie i malowane farbą olejną nawierzchniową.
Zamawiający do sporządzenia oferty dostarcza projekt budowlany i kosz-
torys ofertowy
Termin składania ofert do dnia 18 września 2008 r. do godziny 12:00
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 likwidację barier architek-
tonicznych w Przychodni”
Termin otwarcia ofert w dniu 18 września 2008 r. godz. 12:15 w pok. 6 
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. 091-3921356 w. 167.
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P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:
- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:
- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

 Koparka
Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PPUH „EDBA” Zakład Opału 
ul. Nadtorowa 12 w Nowogardzie 

(za bramą cmentarną 0,8 km) 
oferuje opał (koks, węgiel  w różnych asortymentach) 
wysokiej i średniej jakości wyłącznie z polskich kopalń

Zapewniamy dostawę na miejsce wskazane przez klienta
Prowadzimy również sprzedaż ratalną
Ponadto świadczymy również usługi ładunkowe sprzętem specjalistycz-
nym, jak rozładunki wagonów z towarami luzem, usługi dźwigiem 10 to-
nowym
Posiadamy także w sprzedaży samochody samowyładowcze STAR 200 i 2 
multicary – stan dobry

Tel. 091 39 22 329, kom 697 516 145, fax 091 39 20 353



12 M - Nr 69 (1706)

OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

• Szyby samochodowe (montaż)
• Części nowe i używane
• Diagnostyka komputerowa 
   - KTS BOSCH
• Napełnianie klimatyzacji
• Usługi naprawcze

ZAPRASZAMY!

NOWOGARD
ul. Kilińskiego 26 • tel. 091 392 01 31
Wojcieszyn 24 • tel. 091 392 0131

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny, pod-

piwniczony, dwupoziomowy, jedno-
piętrowy, na działce wiata na dwa 
samochody, pomieszczenia gospo-
darcze, wysoki standard i funkcjo-
nalność, Nowogard, ul. Żeromskie-
go, tel. 609 307 327.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w 
Kołobrzegu 40 zł/osoba lub miesz-
kanie 3 pokojowe (150 zł/doba) i 4 
pokojowe (200 zł/doba) tel. 0692 
683 475. 

•  Sprzedam działki budowlane (3ha) w 
Olchowie przy drodze na Kościuszki. 
Cena 430 tys. zł. Tel. 0696 06 72 54. 

•  Mieszkanie 3-pokojowe do wynajęcia w 
centrum Nowogardu. Tel. 501 212 247. 

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe bezczyn-
szowe lub pół domu w Nowogardzie. 
Tel. 660 200 392, 608 233 028.

• Sprzedam 4 ha ziemi pod Nowogar-
dem. Tel. 698 981 884.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie do 8 arów. Tel. 608 101 247.

• Do wydzierżawienia na biura 3 po-
mieszczenia o łącznej powierzchni 35 m 
kw – całe I piętro budynku oraz garaż o 
pow. 36 m kw w Nowogardzie przy ul. 
Wojska Polskiego 67. Tel. 091 39 27 175.

• Wydzierżawię magazyn 100 m kw z me-
diami + plac 4000 m kw oraz sprzedam 
śrutownik bijakowy. Tel. 694 484 485.

• Kupię mieszkanie do 50 m kw, do re-
montu. Tel. 793 731 981.

• Wynajmę pokój kobiecie. Tel. 
725 353 984.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw w 
Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe ul. Osied-
lowa lub Lutyków. Tel. 66 55 44 148.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe loka-
torskie, 62,20 m kw na ul. Bankowej na 2 
pokojowe lokatorskie. Tel. 668 732 944.

• Nowogard, nieruchomość niezabudo-
wana, przy ul. Poniatowskiego, o pow. 
2,6831 ha, działka nr 179, 6 obręb No-
wogardu, w planie zagospodarowania 
terenu zabudowa mieszkaniowa niska, 
jednorodzinna i bliźniacza, cena 30 PLN 
m2, do negocjacji, mail nas13@wp.pl, 
tel. 0660 424 989.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia, 
świeżo po remoncie, I piętro, atrakcyjny 
punkt nad jeziorem. Tel. 509 910 771.

• Wynajmę dwupokojowe całkowicie 
umeblowane mieszkanie w Poznaniu 
na os. Lecha. Tel. 0691 125 617.

• Sprzedam mieszkanie w Maszewie 76 
m kw, wysoki parter. Tel. 66 75 10 002.

• Sprzedam garaż na ul. 5 Marca. 
514 215 934.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX Lecia 
w Gryficach, wyposażenie: okna PCV, 
panele podłogowe, zabudowa przed-
pokoju, zabudowa kuchni, cena do 
uzgodnienia tel: 507 100 356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod za-
budowę jednorodzinną lub działalność 
gospodarczą vis a vis ZUK w Nowogar-
dzie. Tel. 0603 118 286.

• Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe w No-
wogardzie. Tel. 667 613 354.

• Poszukuję pomieszczenia magazy-
nowego do wynajęcia Nowogard lub 
okolice. Tel. 508 419 167.

• Poszukuję sklepu do wynajęcia w 
Nowogardzie. 513 913 500.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• Sprzedam mieszkanie M-4, o pow. 67,7 
m kw przy ul. Warszawskiej, cena 2,6 
tys. zł/ m kw. Tel. 606 828 614.

• Sprzedam dom na wsi, gmina Dobra 
Nowogardzka, pow. 220 m kw (7 po-
koi), 2 budynki gospodarcze o łącz-
nej pow. 700 m kw, działka 20 arów, 
w dobrym stanie, cena 250 tys. zł. Tel. 
509 702 817.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe i 
4 pokojowe. 508 309 980.

• Zamienię mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe 67 m kw na mniejsze (może 
być duża kawalerka od 36 m kw do 40 m 
kw). Tel. 603 621 840 lub 091 39 27 160.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 38 
m kw z dużym balkonem, I piętro, cen-
trum, cena 124 000 zł. Tel. 662 877 991.

• Zamienię 2 pokojowe lokatorskie w 
Dobrej na podobne lub kawalerkę w 
Nowogardzie. Tel. 091 39 25 087.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 2 
piętro, ul. Boh. Warszawy, cena 180 000 
zł. Tel. 662 877 991.

• Szczecin – do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie studenckie przy ul. Nie-
mierzyńskiej. Tel. 606 401 128, 091 39 
21 154.

• Mieszkanie własnościowe 2 pokojowe 
46 m kw I piętro przy ul. Zielonej za-
mienię na mniejsze 2 pokojowe I lub 
II piętro na osiedlu spółdzielczym przy 
ul. Kard. Wyszyńskiego, Luboszan. Tel. 
500 445 088.

• Do wynajęcia 2 pokoje w mieszka-
niu 3 pokojowym, 400 zł + media. Tel. 
663 843 017.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
660 010 540.

• Do wynajęcia mieszkanie 60 m kw. 
Tel. 0510 444 378.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
własnościowe w Dobrej, cena 75 tys. 
zł. Tel. 091 39 25 087.

MOTORYZACJA
• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 

195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel, 6 biegów, bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, przebieg 
105000km, bezwypadkowy, książka 
serwisowa, zadbany. Nowe tarcze i klo-
cki hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, olej, filtry, przegląd klimatyza-
cji, nowe opony letnie 16``. Cena 47 500 
zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• OKAZJA! Sprzedam samochód oso-
bowy VW New Beetle, rok prod. 
1998, poj. 2l, przebieg 46 tys. km, 
stan bardzo dobry, bezwypadkowy, 
drugi nabywca. Tel. 606 945 398.

•  Sprzedam Skoda Octavia Elegant 1,9 
TDi, 2001 r., 110 KM, 207 tys. km, klima-
tronik. Tel. 603 852 270. 

• Sprzedam Opel Corsa B, 1,4, 16 V, rok 
prod. 1997, instalacja gazowa, autoa-
larm, centralny zamek, abs, elektryczne 
szyby, alufelgi, poduszka powietrz-
na, komplet kół z oponami zimowy-
mi, cena 6500 (do uzgodnienia). Tel. 
506 382 151.

• Sprzedam Opel Tigra 1996 r., bardzo 
ładny, zadbany, mały przebieg. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, cena 
4200 zł. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Opel Astra 1992 r., 1,4, bor-
do metalik, c.z., przebieg 86 tys. km, 5 
drzwiowy, błotnik do wymiany, cena 
4800 zł do uzgodnienia. Tel. 0880 
834 805, 091 39 22 731.

• Sprzedam Volkswagen Golf IV, 1,6 
zadbany, garażowany, bezwypad-
kowy, z pełnym wyposażeniem. Tel. 
781 840 067.

• Sprzedam Skoda Octavia, 12.2002 r., 
przebieg 92 tys. Tel. 78 36 78 674.

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. 
Tel. 695 770 724.

• Sprzedam sztaplarki w dobrym sta-
nie, spalinowa i elektryczna. Tel. 
606 310 774.

• Sprzedam: naczepa ciężarowa TRAILOR, 
rok. prod. 1989, liczba osi 3, po kapital-
nym remoncie, oplandekowana, cena 
9500 zł do negocjacji. Tel. 667 359 903.

• Sprzedam Opla Astrę 1,4, 1992 r., stan 
bardzo dobry, wiśniowy, cena 4500 zł 
do uzgodnienia. Tel. 692 213 012.

• Sprzedam VW Passat 1,9 TDI, 2003 r., 
skóra, nawigacja, podgrzewane fotele, 
itd., cena 30 tys. zł. Tel. 603 198 104.

• Auta z Niemiec, opłacone, zarejestro-
wane. Faktura. VW Passat kombi 2005 r., 
2,0 TDI – cena 34,900 zł, Ford Mondeo 
kombi 2003 r., 2,0 TDCI – cena 26 900 
zł. W ofercie ok. 600 aut. Wszystkie bez-
wypadkowe od pierwszego właściciela. 
Tel. 0888 044 988.

ROLNICTWO  .
• Usługi agrotechniczne i sprzętem 

rolniczym. 503 176 331.
• Sprzedam jałówkę cielną i byczka. Tel. 

091 39 22 990.
• Sprzedam prosiaki, tel. 091 39 28 019.
• Sprzedam kosiarko – ciągnik włas-

nej konstrukcji, silnik diesel. Tel. 
692 608 128.

• Sprzedam gorczycę białą, cena 5 zł/kg. 
Tel. 667 359 903.

• Sprzedam pług jednoskibowy łąkowy, 
glebogryzarkę. Tel. 69 111 58 22.

USŁUGI
• Malowanie, montaż paneli podłogowych 

i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.
• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 
516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 
373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 
(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 
Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.
• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.
• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 

Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w 
zakresie: hydrauliki, zakładanie wo-
domierzy, wideofilmowanie, usługi 
glebogryzarką i zakładanie trawników, 
wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpach-
lowanie, malowanie, tynkowanie, mon-
taż okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, 
itp. Tel. 663 349 080.

• Język niemiecki – nauczanie indywidu-
alne z zastosowaniem technik sugesto-
pedii, tłumaczenia ustne i pisemne od 
września. Tel. 503 84 84 35.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 
imprez okolicznościowych. Tel. 
511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
•  Usługi transportowe, przeprowadzki, 

tanio 1 zł za km. Tel. 514 740 538. 
• Usługi elektryczne. Tel. 504 005 800.
• Docieplenia i dekarstwo. Ceny konku-

rencyjne. Tel. 505 94 17 65.
• Szpachlowanie, malowanie, podwie-

szane sufity, ścianki, wymiana instalacji, 
itp. Tel. 519 861 186.

• Usługi ładowarką i sztaplarką. 
503 176 331.

• ZLECĘ NAPRAWĘ POKRYCIA PAPO-
WEGO WRAZ Z OBRÓBKAMI BLA-
CHARSKIMI. 601 75 38 17.

• Wykonam tynki, glazura, terakota, mu-
rowanie, itp. 091 39 21 454.

• Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek pod-
łogowych, ściennych, regipsy, malowa-
nie, szpachlowanie, stawianie ścian z 
płyty kartonowej, ocieplanie poddaszy, 
panele, itp. 693 021 097.
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GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godzinach 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632

W nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16
Przyjęcia pacjentów już od 1 września

www.extra-dom.com.pl

- - J U Ż  OTWARTE - -

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 
dziecięcych,.tel. 66 77 84 333.

• Usługi dekarskie. 880 243 258, 
691 621 141.

• Nauka angielskiego – korepetycje. 
693 469 311.

• Przyjmę zlecenie na wykonanie obiek-
tów, stanów surowych. Tel. 0501 
549 756.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi budowlane. 784 053 493.
• Tynki maszynowo. 500 475 311.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 695 085 470, 091 39 72 575.
• Usługi ogólnobudowlane – do-

cieplenia budynków, hydraulika, 
elektryka, wykończenia wnętrz, 
łazienki, itp. – szybko, solidnie. 
Tel. 609 605 621, 697 612 803, 
605 168 658, 784 188 147.

• Pisanie prac licencjackich, magister-
skich, maturalnych i zaliczeniowych. 
507 403 912.

• Język niemiecki – korepetycje. Tel. 607 
61 78 44.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

• Kursy przygotowujące do matury z ję-
zyka angielskiego. Tel. 692 449 106.

• Korepetycje – język niemiecki. 
603 858 245.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 

ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do monta-
żu okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
mana/kę, korzystne warunki płaco-
we. Tel. 091 39 20 221.

• Do naprawy pokryć dachowych. Tel. 
601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę. Tel. 601 733 891, 601 73 38 
92.

• Stróża zatrudnię – Potuliniec. Kontakt 
0601 73 38 91, 601 73 38 92.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę staw-
ka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 0 601 
73 38 91 i 0 601 73 38 92.

• Murarza zatrudnię. Tel. 601 73 38 91, 
601 73 38 92

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA MYJ-
NIĘ TEL. 0692 683 475.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, 
kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię na budowie. Tel. 608 81 72 
14.

• Zatrudnię piekarza – cukiernika. Tel. 
091 39 21 558.

• Niemcy: potrzebne opiekunki. 091 39 
21 195.

• Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 607 407 240.
• Pracownika ogólnobudowlanego za-

trudnię. Tel. 608 817 214.
• Poszukuję ślusarzy – spawaczy. 

665 470 710.
• Praca w budownictwie. Tel. 

601 864 739.
• Poszukuję Pani do opieki nad dzieć-

mi na 4-5 godzin dziennie. Tel. 091 
39 26 434.

• Zatrudnię pomocników budowlanych. 
Tel. 603 198 104.

INNE
• Kupię drewno tartaczne, nadające 

się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 
20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja 
I ul. Bankowa 8B (w sklepie z art. 
gosp. domowego); Elegancja II ul. 
Warszawska 2 (przy przystanku na 
żądanie). Zapraszamy w godz. od 
9.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 
14.00.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 697-
500-184.

• Nowogard – sprzedam grobowiec. 091 
39 26 890.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gitara, 
flet, saks). Tel. 605 576 908.

• Grzejniki co, panelowe, niemieckie, 
1-2 płytowe, różne rozmiary także 
nietypowe długości, wysokości, do 
mieszkania, domku, warsztatu. Tel. 
0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-
ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 900 
zł oraz ogrzewanie + ciepła woda, 
(dwufunkcjyne), cena 1200 zł, gwa-
rancja serwisowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, kuch-
ni, wiszące, firmy niemieckiej Vail-
lant, wersja świeczkowa, 450 zł, mało 
używane, gwarancja serwisowa. Tel. 
0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe podgrze-
wacze wody – 380 V, małe gabaryty, 
moc 18-21 kW, ekonomiczne, ideal-
ne do domku, warsztatu, baru, ga-
stronomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 
446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe 
zasobnikowe podgrzewacze wody, 
firmy niemieckiej Vaillant, 130, 160, 
190 l., stojące, idealne gdy są 2-3 
łazienki, kuchnia, to komfort ciepłej 
wody w domu, koszt 40 zł/ miesiąc, 
gwarancja serwisowa, cena 1000 zł. 
Tel. 0691 686 772.

• Sprzedam zestaw do tatuażu. 
603 223 380.

• Oddam w dobre ręce szczeniaki rasy 
mieszanej doberman – wilczur. Tel. 091 
39 21 664, 091 39 22 480.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam telewizor 21 cali, 1,5 roku, 

kolor srebrny oraz telewizor 14 calowy. 
Tel. 880 834 805, 091 39 22 731.

• Tanio sprzedam ławostół, ciemny. Tel. 
091 39 20 302.

• Sprzedam komplet wypoczynkowy, 
stan idealny (2 fotele + kanapotapczan. 
Tel. 888 676 231. Cena do uzgodnienia.

• Sprzedam meble z szafą. Tel. 691 82 11 
30.

• Sprzedam suknię ślubną, nową, rozm. 
36-40. 514 215 935.

• Sprzedam owczarki niemieckie, szcze-
nięta, 7 tygodniowe, czarne – podpa-
lane, rodzice rodowodowi. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 091 39 20 106 po 
20.00.

• Sprzedam kuchenkę gazową używaną. 
Tel. 091 39 22 783, 0784 792 270.

• Tanio sprzedam meble pokojowe oraz 
kupię namiot foliowy dł. 4 m x 2-2,5 m. 
Tel. 664 698 248.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. Tel. 
603 198 104.
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375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata
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 Witamy wśród nas...

Syn Alicji 

Kondratiuk 

ur. 1.09.08 z Dobrej

Córka Katarzyny 

i Pawła Rozwód 

ur. 29.08.08 z Mokre

Córka Agnieszki 

i Rafała  ur. 30.08.08 

ze Sikorek

Córka Izabeli 

i Mieczysława Sędłak  

ur. 30.08.08 

z Nowogardu

Córka Anny 

i Karola Wierzbickich 

ur. 30.08.08 z Osowa

Syn Pauliny i Piotra 

Ulińskich ur. 30.08.08 

ze Szczecina

Syn Doroty i Tomasza 

Żłobińskich   ur. 

31.08.08 ze Sikorek

W obiektywie  Jana Korneluka - 

 Dziękuję za troskę o nasze bezpieczeństwo

Syn Elżbiety 

Wyszkowskiej 

ur. 1.09.08 z Polic

Syn Patrycji Karpiuk 

ur. 1.09.08 z Osiny

Syn Gabrieli 

i Piotra Krysztofiak 

ur. 2.09.08 

z Nowogardu

Syn Katarzyny Skiba 

ur. 2.09.08 

z Mieszewa

Córka Joanny 

Paradowskiej 

ur. 3.09.08 z Otrębów

Syn Elżbiety Radel 

ur. 4.09.08 

z Dzieszkowa

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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REKLAMA

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie o 

dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  
zatrudni  kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

Uwaga !!! Uwaga !!! Uwaga !!!

KREDYT NA DOWÓD
Poleca:

Centrum Finansowe „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A • Nowogard

Tel. 091 392 72 68

Plac zabaw w Jarchlinie
W sierpniu br. powstał plac zabaw 

dla dzieci w miejscowości Jarchlino. 
Zamontowane zostały drewniane 
urządzenia zabawowe typu: zestaw 
zabawowy dla dzieci z pochylnią, 
podestem stałym i ruchomym z bali, 
wieżyczką z daszkiem i zjeżdżalnią, 
bujawka sprężynowa, huśtawka po-
dwójna dla dzieci starszych, huśtawka 
podwójna dla  małych dzieci oraz 
huśtawka ważka. Wartość inwesty-

cji wyniosła 9 800 zł. Urządzenia 
dostarczyła i zamontowała firma 
PPHU „JULKA” Sabina Marciniak z 
Lęborka. Z relacji dzieci wynika, iż 
są bardzo zadowolone z istniejącego 
placu zabaw i mile spędzają tu czas. 
W najbliższym czasie planuje się 
urządzenie placów zabaw w Krasno-
łęce, Błotnie i Świerczewie. 

Inf.własna
Foto. Cezary Marcinkowski

REKLAMA

Piękne bo własne…

Wyjątki 
od reguły...

To także własne, a straszy. Już długo 
straszy!

LMM

Widocznych na zdjęciu obrazków przybywa. Wspólnoty mieszkaniowe 
nie szczędzą pieniędzy na ocieplanie i kolorowe elewacje. Pomysł radnych 
by sprzedawać mieszkania komunalne za symboliczną cenę wypalił. Miasto 
pięknieje…

LMM
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 35

Rozwiązania krzyżówki nr34 – GRZYBOBRA-
NIE – nadesłali:

Bogumiła Urtnowska z Kulic, Łukasz Kochelski 
z Błotna, Józef Dobrowolski z Dąbrowy,  Wioletta 
Karaźniewicz ze Starych Wyszomierek, Andrzej 
Czarnowski z Osowa, Elzbieta Lewandowska ze 
Strzelewa, Maria Olszewska z Brzozowa, Maria 
Gortat z Czernicy, Jan Nikicin z Czarnogłów, 
Danuta Bekalarek z Wodzisławia oraz z Nowo-
gardu: Barbara Bartosik, Halina Szwal, Józef 
Górzyński, Bogdan Baran, Danuta Majeranowska, 
Bogumiła Czupryńska, Marzena Ustyjańczuk, 
Ryszard Gutowski, Stanisława Pokorska, Maria 

Wawreńczuk,Cezary Kubisz, Halina Stefańska, 
Radek Madejak, Szczepan Falacinski, Teresa Po-
walska, Aneta Grzebielucha, Franciszek Palenica, 
Zbigniew Szeremeta, Krystyna Zawidzka,  Natalia 
Kosmalska, Mirosława Rutkowska, Władysława 
Kubisz, Grażyna Jurczyk, Teresa Januszonek, Ju-
styna Andrzejczak.
Prenumeraty „DN” na październik wyloso-

wali:
- Maria Gortat z Czermnicy,
- Krystyna Zawidzka z Nowogardu,
- Cezary Kubisz z Nowogardu.

Gratulujemy!   

NA DWA SŁÓWKA

Gdy zwierzchnik wzywa na dwa słowa,
Może być z tego godzinna rozmowa.

GŁOS JEGO PANA

Gdy szef uśmiecha się, on zaraz
Szeroko zęby swe odsłania,
Bo on się zawsze o to stara,
Żeby innego nie być zdania.
I czyta jak w otwartej księdze, 
Ze wzroku szefa, jego miny,
Po czym się nadmie i czym prędzej
Wypuszcza potok wazeliny.
Na fali płynie sobie gładko,
Ten potakiwacz na etacie,
Za szefem jak za panią matką,
Niezmordowanie klepie pacierz.
Wczoraj wyjątek zrobił przecie,
Od życiowego odbiegł planu:
„Nie!” – rzekł szefowi w gabinecie,
Nie będę nigdy przeciw panu!

MÓL W BIBLIOTECE

Mól podeszły wiekiem,
W księgach spec nad spece,
Złożył raz wizytę
Miejskiej bibliotece.
„Nic nowego! – westchnął
Jakby od niechcenia – 
Że się też jadłospis tu tak rzadko zmienia!”

PRETENDENT DO TRONU

Uczony osioł oświadczył wyniośle:
„Król Frygii Midas miał też uszy ośle.
Stąd wniosek jasny, że ja - z woli bogów – 
Mam prawo zwać się królem czworonogów!”

OKAZJE

Okazje czynią
Baranka świnią.

POSTAWY

Kiedy ze stołka spadnie z łoskotem
To co czcił wczoraj, dziś miesza z błotem.
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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
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.

ROZK£AD JAZDY PKP 

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).

Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)

               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III 

- 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

          Nowogard 04.09.2008r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Hydraulik
4. Przedstawiciel handlowy 
5.  magazynier
6.  Informatyk
7.  Monter stolarki PCV
8.  Spawacz
9.  Kierowca kat. C
10.  Operator podnośnika koszo-

wego
11.  mechanik samochodowy, 

spawacz
12. Stolarz meblowy
13.  Opiekun osoby niepełno-

sprawnej

OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E   (Karnica) 
(Płoty)

2. Tokarz, spawacz, frezer, ślu-
sar, elektryk   (Miękowo k/Go-
leniowa)

3. Sprzątaczka, kierowca ciągni-
ka (Goleniów)

4.  Kucharz (Międzyzdroje) 
5. Przedstawiciel handlowy (Ło-

zienica)
6. Spawacz (Płoty)
7. Cukiernik, piekarz (Kliniska 

Wlk.)
8. Wychowawca – terapeuta 

(Radowo Wielkie)
                                            
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 obo-
wiązani na bieżąco informować po-
wiatowe 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, pochodze-
nie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne 
i wyznanie religijne lub względu na 
przynależność związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 
Art. 36 ust. 7, „Pracodawca jest obo-
wiązany zawiadomić w formie pi-
semnej, w okresie do 5 dni, właściwy 
powiatowy urząd pracy o zatrudnie-
niu osoby zarejestrowanej jako bez-
robotna lub o powierzeniu jej innej 
pracy zarobkowej.
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Rusza piłkarski Puchar Polski
W najbliższą środę ruszają rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu naszego województwa. Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej 

rozlosował już pary pierwszej rundy.

Pomorzanin powalczy 
z Wichrem...

W najbliższą sobotę, w czwartej ligowej kolejce, Pomorzanin zmierzy się 
z zespołem Wichra Brojce. Rywal naszego zespołu sezon rozpoczął od wy-
jazdowego zwycięstwa z Iną Ińsko, później była porażka u siebie z Masovią 
Maszewo, a przed tygodniem bezbramkowo zremisował z Mewą Resko. 
Aktualnie z czterema zdobytymi punktami zajmuje dziewiąte miejsce.

Mecz rozpocznie się o godzinie 16.30.
Pozostałe mecze kolejki:
sobota: 13:30  Ehrle Polska Dobra Szczecińska - Fagus Kołbacz, 16:00  

Światowid Łobez - Ina Ińsko, 16:30  Promień Mosty - Mewa Resko.
Niedziela: 11:00  Pogoń II Szczecin - Radowia Radowo Małe, 13:30  Flota 

II Świnoujście - Masovia Maszewo, 16:00  Vielgovia Szczecin-Wielgowo - 
KP Chemik II Police, 17:00  Dąbrovia Stara Dąbrowa - Korona Stuchowo.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin Nowogard zmierzy się z grającą w A-klasie Sowianką Sow-
no. Mecz ten odbędzie się na boisku rywala naszej drużyny.Z kolei  Rado-
via Radowo małe będzie miała okazję zrewanżować się drugiej nowogardz-
kiej drużynie za wysoką sobotnią porażkę z podopiecznymi Zbigniewa 
Gumiennego. Los sprawił, że zespół ten wylosował nowogardzką Olimpię. 
Ten mecz odbędzie się na boisku w Wierzbięcinie. Te spotkania, tak jak 
wszystkie inne, odbędą się w środę o godzinie 16.30.
Zestaw par I rundy Pucharu Polski:
1. LUKS Krzywin (B klasa gr.1) – Łabędź Widuchowa (klasa okręgowa gr.2)
2. Orzeł Żelechowo (B klasa gr.1) – Odra Chojna (V liga)
3. Grom Płonno (B klasa gr.2) – Kłos Pełczyce (V liga)
4. Znicz Sulibórz (B klasa gr.2) – Ina Ińsko (klasa okręgowa gr.1)
5. Zorza Tychowo (B klasa gr.3) – Kluczevia Stargard (V liga)
6. Zenit Koszewo (B klasa gr.3) – Iskierka Szczecin-Śmierdnica (V liga)
7. Derby Ulikowo (B klasa gr.3) – Jedność Przewłoki (klasa okręgowa gr.2)
8. Dęby Rogowo (B klasa gr.3) – Jeziorak Szczecin-Załom (A klasa gr.3)
9. Remor II Recz (B klasa gr.3) – Remor Recz (klasa okręgowa gr.2)
10. Orły Kliniska (B klasa gr.4) – Odrzanka Radziszewo (klasa okręgowa gr.2)
11. Strzelcy Pucice (B klasa gr.4) – Świt Szczecin-Skolwin (V liga)
12. Komarex Komarowo (B klasa gr.4) – Promień Mosty (klasa okręgowa gr.1)
13. Olimpia Nowogard (B klasa gr.4) – Radowia Radowo Małe (klasa okręgowa gr.1)

14. Pomorzanin Przybiernów (B klasa gr.4) – Orzeł Łożnica (A klasa gr.1)
15. Zieloni Wyszobór (B klasa gr.4) – Wicher Brojce (klasa okręgowa gr.1)
16. Fala Międzyzdroje (A klasa gr.1) – Flota II Świnoujście (klasa okręgowa gr.1)
17. Bałtyk Gostyń (A klasa gr.1) – Korona Stuchowo (klasa okręgowa gr.1)
18. Iskra Golczewo (A klasa gr.1) – Sarmata Dobra (V liga)
19. Bizon Cerkwica (A klasa gr.1) – Rega II Trzebiatów (A klasa gr.1)
20. Sowianka Sowno (A klasa gr.1) – Pomorzanin Nowogard (klasa okręgowa gr.1)

21. Bałtyk Międzywodzie (A klasa gr.1) – Jantar Dziwnów (A klasa gr.1)
22. Błękitni Trzygłów (A klasa gr.1) – Polonia Płoty (V liga)
23. Gardominka Mechowo (A klasa gr.1) – Mewa Resko (klasa okręgowa gr.1)
24. Orzeł Prusinowo (A klasa gr.1) – Sparta Gryfice (V liga)
25. Dąb Dębice (A klasa gr.2) – Masovia Maszewo (klasa okręgowa gr.1)
26. Orkan Dalewo (A klasa gr.2) – Dąbrovia Stara Dąbrowia (klasa okręgowa gr.1)
27. Orzeł Pęzino (A klasa gr.2) – Zorza Dobrzany (klasa okręgowa gr.2)
28. Pomorzanin Krąpiel (A klasa gr.2) – Orkan Suchań (klasa okręgowa gr.2)
29. Bryza Reńsko (A klasa gr.2) – Stal Lipiany (V liga)
30. Gwiazda Żalęcino (A klasa gr.2) – Sęp Brzesko (klasa okręgowa gr.2)
31. Vitkovia Witkowo (A klasa gr.2) – Fagus Kołbacz (klasa okręgowa gr.1)
32. Piast Kolin (A klasa gr.2) – Unia Dolice (klasa okręgowa gr.2)
33. Zryw Kołbaskowo (A klasa gr.3) – Ehrle Dobra Szczecińska (klasa okręgowa gr.1)
34. Orzeł Grzędzice (A klasa gr.3) – Vielgovia Szczecin-Wielgowo (klasa okręgowa gr.1)
35. Czarni Lubanowo (A klasa gr.2) – Orzeł Trzcińsko Zdrój (V liga)
36. Tywa Swobnica (A klasa gr.3) – Sparta Godków (klasa okręgowa gr.2)

37. Rybak Trzebież (A klasa gr.3) – KP Chemik II Police (klasa okręgowa gr.1)
38. Piast Piaseczno (A klasa gr.4) – Mieszko Mieszkowice (V liga)
39. Morzycko Moryń (A klasa gr.4) – Czcibor Cedynia (klasa okręgowa gr.2)
40. Orzeł Bierzwnik (A klasa gr.5) – Klon Krzęcin (klasa okręgowa gr.2)
41. Korona Raduń (A klasa gr.5) – Sokół Granowo (klasa okręgowa gr.2)
42. Iskra Pomień (A klasa gr.5) – Piast-Woda II Rzecko (V liga)
43. Piast Karsko (A klasa gr.5) – Koral Mostkowo (klasa okręgowa gr.2)
44. Światowid Łobez (klasa okręgowa gr.2) – Sparta Węgorzyno (V liga)
45. Pogoń II Szczecin (klasa okręgowa gr.1) – GKS Mierzyn (V liga)
46. Myśla Dargomyśl (klasa okręgowa gr.2) – Santos Sarbinowo (klasa okręgowa gr.2)
47. Sokół Różańsko (klasa okręgowa gr.2) – Osadnik Myślibórz (V liga)
48. Dąbrovia II Chlebowo (A klasa gr.2) - Unia Stargard Szczeciński (A klasa gr.2)
49. Kasta Szczecin-Majowe (B klasa gr.4) - Arkonia Szczecin (V liga)

Andrzej Garguliński

...a Olimpia z Orłami
Olimpia Nowogard rozpoczęła sezon od porażki i szansę na pierwsze li-

gowe punkty będzie miała przy okazji potyczki z Orłami Kliniska. Zespół 
ten również ma zerowy dorobek punktowy. W pierwszej kolejce uległ na 
wyjeździe Zrywowi Kretlewo i zajmuje ostatnia pozycje w dziewięcio ze-
społowej tabeli, tuż za Olimpią.

Mecz odbędzie się w sobotę, o godzinie 15.00
Pozostałe mecze kolejki:
sobota: Komarex Komarowo - Strzelcy Pucice, 15:00  Kasta Szczecin-

Majowe - Zieloni Wyszobór.
niedziela: 16:00  Pomorzanin Przybiernów - Zryw Kretlewo.

Andrzej Garguliński

Informacje o sporcie na str. 10

Choć w tej akcji Łukasz Nosek bramki nie zdobył to Radovia i tak 

przegrała gładko 4:0. Czy w środę weźmie rewanż na Olimpii?
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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•

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

5 września 2008 r.



GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Wtorek     
9 września 2008 r.        
Nr 70 (1707) 
nakład 2500
Rok XVI  ISSN 1231-8468 

 Cena 1,20 zł

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

R E K L A M A
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 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

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

REKLAMA REKLAMA

Giełda Podręczników
Szkolnych s. 2

place
magazyny
warsztaty

Pb98 - 4,79,-    ON   - 4,35,-

Pb95 - 4,37,-    LPG - 2,25,-

Drobna rzecz, 

a wstyd!
Czytaj s. 2

Biuro Turystyki Aktywnej 
ogłasza zapisy na kurs tenisa ziemnego 

dla dzieci i młodzieży
Początek zajęć: październik 2008

Szczegóły w siedzibie firmy, ul. Wojska Polskiego 4, Ip, 
tel 091 39 71 080 lub 663 05 13 06.

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl
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BEZPŁATNA GIEŁDA 
PODRĘCZNIKÓW

Tel. 091 39 22 165 • Redakcja Dziennika Nowogardzkiego
• Sprzedam książki do kl. III Gimnazjum nr 1. Tel. 507 433 700.
• Kupię książki do kl. I Technikum Mechanicznego ul. Poniatowskiego. Tel. 

507 433 700.
• Szukam podręczników do kl. VI SP nr 3. Tel. 509 606 852.
• Kupię podręczniki do kl. V SP nr 1. Tel. 514 107 044.
• Kupię podręczniki do kl. I Gimnazjum nr 2. Tel. 664 95 62 38.
• Sprzedam książki do klasy I Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Nowogardzie. 

Tel. 091 39 22 979.
• Kupię podręcznik do j. polskiego, biologii i chemii rozszerzone, geografia i 

podstawy przedsiębiorczości do I kl LO. Tel. 500 625 932.
• Sprzedam podręczniki do V klasy SP nr 1 cały komplet oraz podręczniki do I kl. 

SP nr 1. Tel. 66 33 49 050.
• Sprzedam książki do I klasy Technikum Informatycznego do j. angielskiego + 

ćwiczenia, fizyka, geografia, biologia i P.O. Tel. 0510 155 332.

Kronika policyjna Rzecz drobna,
a wstyd!

Publikacja z cyklu „Czytelnicy reagują”. Młoda mama prosi o zainteresowa-
nie się stanem chodników. Co dla zwyczajnych pieszych jest tylko powodem do 
narzekań, dla mam z wózkami udręką. Krawężniki wysokie, płyty popękane, 
pozapadane lub wręcz jest ich brak. Prawdziwy tor przeszkód. Niektórzy 
żartują, że wózki to mamy już europejskie, ale chodniki nadal polskie…

Niestety są to chodniki przy drogach i ulicach gminnych. Jakoś łatwiej 
nam załatwić chodniki u starosty, wojewody, a nawet wzdłuż drogi krajowej 
aniżeli własne.  LMM

Kolejna Sesja Rady Miasta

Zapowiada się spokojnie
Wakacje za nami, za nami też gorący okres urlopowy. Ratuszowi urzędnicy 

wrócili do pracy, do rozwiązywania problemów miasta i gminy wezmą się 
radni. Na środę, 17 września Przewodniczący Rady Marek Krzywania zwołuje 
radnych na powakacyjną Sesję. Radni wysłuchają sprawozdania Burmistrza 
z decyzji jakie podjął miedzy Sesjami oraz ocenią realizację budżetu w I 
półroczu. Tradycyjnie będą zmiany w budżecie, a ze spraw nowych ustale-
nie sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ustalenie obwodów dla 
tych placówek. Powinno być więc spokojnie. Ale znając naszych radnych 
wszystko jest możliwe…

LMM

Dlaczego giną węgorze 
w naszym jeziorze?
Od pewnego czasu na brzegach naszego jeziora pojawiła się duża liczba 

śniętych ryb zwłaszcza węgorzy. Zauważone śnięte sztuki były, na ogół w 
stanie daleko posuniętego rozkładu.

 Nowogardcy wędkarze poinfor-
mowali kilka dni temu o tym zjawi-
sku. Zarząd Wojewódzki PZW gdzie 
dostarczyli próbki padłych ryb celem 
dokonania badań umożliwiających 
ustalenie przyczyn pomoru. Wczoraj 
skontaktowaliśmy się z p. Rafałem 
Penderem pełniącym funkcję ich-
tiologa w PZW i zajmującym się tą 
sprawą z ramienia Związku, który 
poinformował nas, że dotychczas nie 
udało się ustalić powodu śnięcia ryb. 
Nie udało się także przeprowadzić 
odpowiedniego badania ponieważ 
dostarczone próbki zostały pobrane 
ze sztuk, które były w zbyt zaawan-
sowanym rozkładzie aby dokonać 
badań skutecznie określających bak-
terię odpowiedzialną za śmierć ryb. 
W tej chwili sformułowaliśmy dwie 
najbardziej prawdopodobne przyczy-
ny śnięcia ryb w Nowogardzie – mówi 
p Pender – Po pierwsze podejrzewamy, 
że mogło chodzić o miejscowe przy-
denne zatrucie, które dotknęło zwłasz-
cza węgorze żerujące właśnie w strefie 
przydennej, zatrucie to mogło być spo-

wodowane np. miejscowym zrzutem 
nieczystości zawierającym toksyny 
groźne dla ryb. Drugą przyczyną, któ-
rą rozważamy jest możliwość czasowej 
eskalacji skażenia ryb nicieniem. Jest 
to bakteria z którą węgorze „żyją na 
co dzień” ale przy zaistnieniu pewnych 
dodatkowych okoliczności może ona 
spowodować okresowe śnięcie tych ryb. 
Zjawisko to występuje ostatnio w Eu-
ropie z nasiloną częstotliwością i skalą. 
Oczekujemy w tej chwili na próbki 
śniętych ryb, które nadawałyby się do 
przeprowadzenia badań. Jak wynika z 
meldunków nowogardzkich działaczy 
PZW być może uda się je pozyskać 
ponieważ zauważono nowe padłe 
ryby. Tyle ichtiolog,  pozostaje nam 
mieć nadzieję, że mamy do czynienia 
z jednorazowym zjawiskiem, którego 
przyczyny zostaną ostatecznie usta-
lone. Nięzbędne wydaje się też aby 
służby miejskie zbierały padłe ryby 
stanowią bowiem one pewnie tok-
syczny pokarm dla nieświadomych 
zagrożenia ptaków.

ms

Nowogard, dnia 8.09.2008 r. 

godz. 14.00.

Od  1 do 7 września

Poniedziałek
Tego dnia miał miejsce wypadek 

w okolicach HL-u gdzie TIR potrącił 
rowerzystę. Poszkodowany został 
przetransportowany śmigłowcem do 
szpitala w Gryficach. 

Wypadek ten spowodował drobne 
utrudnienia w ruchu. Sprawa została 
przekazana prokuraturze.

Wtorek
W tym dniu policja odebrała zgło-

szenie informujące o włamaniu  do 
piwnicy budynku mieszkalnego przy 
ul. Zielonej. W wyniku włamania 
skradziono rower i sprzęt wędkarski 
o wartości 1.100 PLN.

Środa
Nad ranem policja została powia-

domiona o włamaniu do samochodu 
Alfa  Romeo niedaleko osiedla Gry-
fitów. Po wybiciu szyby skradziono 
radioodtwarzacz Pionier o wartości 
350 PLN.

Czwartek
Przed południem zgłoszono ko-

lejne włamanie. Po wybiciu szyby w 
Oplu Corsa  skradziono radio samo-
chodowe o wartości 200 PLN.

Piątek
W Biedronce ujęto sprawcę kra-

dzieży. Mężczyzna miał 3,14 promila 
alkoholu we krwi. 

Sobota
W nocy z 5 na 6 września skradzio-

no spawarkę z terenu posesji przy 
ul. Kazimierza Wielkiego o wartości 
2.000 PLN.

Mężczyzna, który dzień wcześniej 
ujęty został przez policję po doko-
naniu kradzieży w Biedronce tym 
razem przyłapany został w Netto. 

Akty spraw przekazane zostały do 
sądu grodzkiego.

Ok. godz. 20 natomiast pewna 
osoba powiadomiła policję, że przy 
ul. Sienkiewicza dwóch mężczyzn 
znęca się nad przechodniem. Sprawcy 
uciekli z miejsca zdarzenia jednakże 
dzięki szybkiej interwencji policji 
zostali złapani. Sprawa trafiła już do 
prokuratury, chuliganom grozi 3 lata 
więzienia. Poszkodowany natomiast z 
obrażeniami głowy trafił do szpitala.

Niedziela
Wieczorem policja została powia-

domiona o włamaniu do Fiata Punto. 
Skradziono odtwarzacz samocho-
dowy. Do zdarzenia doszło przy ul. 
Leśnej.

ps
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REKLAMA

Oświadczenia majątkowe cz. V

Zaglądamy do kieszeni radnych powiatu

Józef Dariusz Korkosz – dyrektor SP Wierzbięcin

Oszczędności:   10 000 zł.
Mieszkanie:  85 m. kw. warte około 60 000 zł – komunalne.
Dochody:

- zarobki – 64 655 zł.
- dieta radnego – 17 550 zł.

Kazimierz Lembas – dyrektor SPSR w Nowogardzie.

Oszczędności:  40 000 zł, 6 000 euro
Nieruchomości:

- dom – 70 m. kw. – wartość – 100 000 zł – współwłasność małż.
-  gospodarstwo  rolne 12 ha z budynkami mieszkalnym i gospodarskim 

– wartość – 100 000 zł – współwłasność małżeńska.
Dochody:

- zarobki w szpitalu – 97 291 zł,
- zarobki w CZG R- XI – 10 302 zł,
- dieta radnego – 14 266, 29 zł,
- dochód z gosp. – 15 000 zł.
Samochód: toyota corolla z 2002 roku.

Wojciech Włodarczyk – lekarz w SPSR w Nowogardzie, w Ratunko-

wym Pogotowiu Lotniczym i w Pogotowiu Ratunkowym. 

Oszczędności:  1 280 USD i 3 870 euro.
Nieruchomości:

- dom – 360 m. kw. – wartość – 500 000 zł,
- mieszkanie – 57,8 m. kw. wartoś1)ć – ok. 50 000 zł (odrębna własność 

w SM).
Dochody:

- umowa o pracę w szpitalu – 56 088 zł,
- umowy zlecenia – 24 512 zł,
- działalność  gospodarcza – 52 237, 89 zł.
- dieta radnego – 10 795 zł.
Zobowiązania:

-   kredyt na samochód citroen z 200 5 roku – 34 737 zł,
- kredyt hipoteczny – ok. 146 000 zł,
- debet na koncie – ok.47 000 zł,
- pożyczka – 57 000 zł.

Adam Fedeńczak – przedsiębiorca

Oszczędności:  38 500 zł, 2 000 euro, akcje PIONIER – 28 000 zł.
Nieruchomości:

- dom – 360 m. kw. - wartość 900 000 zł. – współwłasność małżeńska.
- gospodarstwo rolne – 20 ha – wartość – 60 000 zł – współwłasność i 

dzierżawa.
- 5 lokali użytkowych (w oświadczeniu podano lokalizację, metraż i 

wartość) oraz restauracja z hotelem – ogólna wartość – 2 483 440 zł – akty 
notarialne.

Samochody:

- 11 pojazdów różnych  (w oświadczeniu podano typ,  markę i rocznik) 
– własność.

- 29 pojazdów w leasingu (podano typ, markę i rocznik).
Dochody:

- działalność  gospodarcza (sprzedaż detaliczna, hurtowa, szkoły nauki 
jazdy, warsztat napraw samochodowych, myjnia samochodowa, kursy 
dokształcania kierowców, restauracja z hotelem)  -  600 302, 29 zł.

-  udziały w ATM – 7 654,67 zł.
- dieta radnego – 12 068,96 zł.
Zobowiązania:

- kredyty różne: 292 657, 10 zł,
- kredyt na rachunku bankowym – ok. 46 000 zł.

Cdn – opr. LMM

Zachodniopomorskie talenty

Stypendia  
dla najzdolniejszych

120 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa za-
chodniopomorskiego ma szansę na stypendia z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  
W ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system sty-
pendialny” pieniądze przyznawane będą uczniom szczególnie uzdolnionym, 
zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Wsparciem obję-
tych zostanie 120 gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.  
 Stypendia będą wypłacane co mie-
siąc, a ich maksymalna wysokość 
w ciągu roku szkolnego wyniesie 
6 tysięcy złotych brutto. Wniosek 
o przyznanie stypendium mogą 
składać uczniowie pełnoletni, a w 
przypadku osób niepełnoletnich ich 
rodzice lub opiekunowie prawni. 
Głównymi kryteriami przyznawa-
nia stypendiów jest: średnia ocen 
(minimum 4,75), status materialny, 
nieprzekraczający dwukrotności 

kwoty przeznaczonej na jednego 
członka rodziny zapisanej w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych, a także 
indywidualny plan rozwoju eduka-
cyjnego ucznia. 

Wnioski można składać do 15 
września 2008 roku. Szczegóły do-
tyczące projektu można znaleźć na 
stronie internetowej projektu: www.
stypendia.wup.pl oraz Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy: www.wup.pl.

Opr. LMM

Dmuchać 
na zimne...

Lato wprawdzie już mija, ale nastaje 
złota polska jesień. Pora urokliwych 
spacerów. Rodzice i dziadkowie korzy-
stają  z resztek pogody, biorą dzieci i 
wnuki na spacery pod murami. Malu-
chy mogą bezpiecznie poganiać… Czy 
naprawdę bezpiecznie? Popatrzmy na 
zdjęcie. Osobiście przeżyłem szok, gdy 
zobaczyłem jak wnuczek próbował wi-
doczne przewody pochwycić! Apel do 
konserwatorów – częściej sprawdzajcie 
stan latarniowych słupów. Podejrze-
wam, że na wyobraźnię złomiarzy nie 
możemy liczyć…

LMM
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Tumba - 02.09.2008 14:09:01 
Przepraszamy za nieodzywanie się zbyt 

często ostatnio, ale naprawdę sporo drogi 
za nami. Ledwie wróciliśmy z Isfahanu, 
spędziliśmy dzień w Shirazie, odwiedzi-
liśmy Persepolis i Nagsh e-Rostam, a już 
goimy na północ. Sporo jest do pisania 
więc obiecuje, że więcej informacji już 
jutro, gdyż dzisiaj czas goni. 
Tumba – 03.09.2008.
Salam! Od czasu ostatniego normalne-

go newsa zdążyliśmy przejechać ponad 
1000 km i zobaczyć cuda dawnej Persji. 
Isfahan, Shiraz, Persepolis i Naqsh e-Ro-
stam zauroczyły swoją  magią. Czasem 
trudno sobie wyobrazić,, jak kiedyś, w 
VI-V w.p.n.e. mogło rozwijać się tu życie. 
Nawet dziś wszystko skumulowane jest w 
dużych miastach, gdyż żar i nieurodzaj 
terenu nie pozwalają funkcjonować po 
ludzku. Wokół nas spiętrzone szczyty Za-
grosu przypominają, że przeżycie w tych 
warunkach było prawdziwą sztuką i próbą 
charakteru cywilizacji perskiej. Ale skąd 
brano siłę na to, by wybudować coś tak 
potężnego i wspaniałego jak Persepolis? 
Miasto położone pośrodku niczego (pu-
styni) o znaczeniu wyłącznie symbolicz-
nym! Trudno to pojąć... Zacznę jednak od 
naszej wizyty w Isfahanie - zdecydowanie 
najpiękniejszego miasta w Iranie, które 
mieliśmy sposobność obejrzeć. Najwięk-
sze wrażenie wywarł na nas niewątpliwie 
plac o standardowej tu nazwie: imama 
Chomeiniego. Przeogromny to obszar - 
otoczony z każdej strony bazarem i dwoma 
meczetami o błękitnych (trochę na wzór 
meczetów samarkandzkich) kopułach. 
Plac, który bardziej przypomina wiedeń-
skie stare miasto, aniżeli miasto odległego 
Orientu to centralny punkt Isfahanu. 
Właśnie tu dowiedzieliśmy się sporo o... 
dywanach. Okazuje się, że zrobienie dywa-
nu to nie taka prosta sprawa. Szczególnie 
na terenach dawnej Persji, gdzie dywany 
tkane są do dziś ręcznie, całymi rodzinami, 
wyłącznie według wzoru pochodzącego 
z obszaru konkretnego miasta, możemy 
podziwiać istne dzieła sztuki. A przecież 
przed nami jeszcze Turkmenia, Buchara i 
Samarkanda, gdzie tworzenie dywanów 
wpisane jest w narodowa kulturę... Oka-
zuje się także, że w Isfahanie żyje do dziś 
spora diaspora żydowska (ok. 2 tys. osób), 
w czym uświadomiły nas Lena i Monika - 
nasze koleżanki z Warszawy, które obecnie 
odbywają praktykę w polskiej ambasadzie 
w Teheranie. Tym bardziej jest to ciekawy 
temat, w czasach w których Iran mówi o 
wymazaniu Izraela z mapy świata. W Iranie 
nie funkcjonują żadne banki zagraniczne, 
Iran nie obsługuje transferów pieniężnych 
Western Union, a co najgorsze, irańskie 
bankomaty nie są przystosowane do ob-
sługi zagranicznych kont, więc znaleźliśmy 

się w kropce. Stąd nasze ostrzeżenie dla 
innych: bierzcie pieniądze do Iranu! Ko-
lejnym miejscem, do którego zawitaliśmy 
był Shiraz. Miasteczko bardzo spokojne 
i położone całkiem niedaleko (57 km) 
Persepolis. Tuż po przybyciu do Shirazu 
postanowiliśmy zdrzemnąć się chwilę na 
skwerku (jest to bardzo popularny sposób 
odpoczynku w Iranie) Ni z tego, ni z owego 
oczom naszym ukazała się koszulka pol-
skiego zespołu Habakuk. Okazało się, że 

kilkanaście metrów dalej biwakuje dwóch 
Poznaniaków. Coraz mniej dziwi nas 
widok Polaków w takich miejscach. Gdy 
rozmawiamy z Irańczykami na tutejszych 
wszystko posiadających bazarach, mówiąc 
że kraj z którego pochodzimy to Lachestan 
(„Polska” w jezyku farski) kiwają tylko gło-
wami potwierdzając, że przed nami mieli 
klientów z państwa o wdzięcznej nazwie 
Lachestan. Shiraz potraktowaliśmy jako 
punkt wypadowy do Persepolis i Naqsh 
e-Rostam - miejsc panowania i pochówku 
dawnych władców Persji (w tym Dariusza 
i Kserksesa). Za około 50 złotych na na-
szą czwórkę, wynajęliśmy na cały dzień 
sympatycznego irańskiego taksówkarza, 
który woził nas po tych fascynujących 
miejscach. Długo by jeszcze pisać o tym, 
co tam zobaczyliśmy. Następna dawka 
newsa o naszych perypetiach w polskiej 

Persepolis (pers. Parsa) to miasto w starożytnej Persji, założone przez Dariu-
sza I w 518 p.n.e., rozbudowane przez Kserksesa i kolejnych władców z dynastii 
Achemenidów. Ruiny miasta znajdują się ok. 70 km na północ od Sziraz.

Miasto w czasach Achemenidów pełniło funkcję jednej z czterech stolic impe-
rium perskiego (obok Suzy, Ekbatany i Pasargadów) i służyło jako ceremonialna 
stolica państwa. Szczególną oprawę miało święto Noruz obchody nowego roku 
wypadającego wg kalendarza perskiego w dniu równonocy wiosennej.

Zamieszkiwano je tylko wiosną i jesienią (lato spędzano w Ekbatanie, a zimy w 
Suzie). W roku 330 p.n.e. zostało zdobyte i zniszczone (spalone) przez Aleksandra 
Wielkiego i jego żołnierzy podczas uczty. Była to zemsta za atak Persów na ich 
ojczyznę w V wieku p.n.e. Jest też legenda, że został do tego namówiony przez 
Thaďs - perską tancerkę, ale to dość mało prawdopodobne. Wszyscy byli pijani, 
więc decyzja Aleksandra nie była przemyślana. Ogromne skarby Persepolis zostały 
wywiezione, a Aleksander żałował później zniszczenia miasta.

Zastopować świat
Dzisiaj wrażenia Macieja Tumulca i Pawła Ceranki z podróży po Iranie 

i fotki starożytnego miasta Persepolis. Przypominamy, że pełną i aktualną 
relację z podróży autostopowej po Azji znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej. Wystarczy do wyszukiwarki wpisać słowa zastopować świat 
i kliknąć na link newsy (aby czytać relacje) i link galeria (aby oglądać 
zdjęcia). Polecam. LMM

ambasadzie, niesamowi-
tych Irańczykach i dalszej 
podróży już niedługo.

 Tumba - 06.09.2008 
18:09:02 

Salam Malejkum! Ra-
madan rozpoczął się na 
dobre. Cieężki to czas i dla 
nas. Rankiem ulice, które 
jeszcze kilka dni wcześniej 
witały miejskim gwarem, 
dziś wyglądają jakbyśmy 
odwiedzali odległą prowin-
cjonalną mieścinę. A przecież Maszhad to 
prawie trzymilionowe miasto! Dopiero 
popołudniu zauważamy oznaki życia - raz 
po raz mijają nas samochody. Mają tu tylko 
francuskie Peugeuoty i koreańskie Saipy. 
Jest jeszcze produkt „made in Iran” - Za-
myad. Zamyady to samochody dostawcze, 
każdy w kolorze niebieskim. 

W Iranie znajdziemy więcej motocykli 
niż w jakimkolwiek kraju europejskim. 

Są wszędzie. Widok Irańczyka jadącego 
razem z siedzącą z tyłu kobietą, owiniętą 
czarnym czadorem to widok codzienny. 
Widok trzech osób na małej motorynce 
przypominającej polskie Simpsony to 
sytuacja nie wywołująca tu większych 
emocji. Wczoraj jednak widziałem cztery 
osoby na takim motorku!

Problem pieniędzy, o którym wspo-
minałem poprzednio został rozwiązany 
perfekcyjnie. Bardzo szybko odnalezliśmy 
polską ambasadę - ogromny budynek z 
białego marmuru przy African Expres-
sway, w którym pracuje siedemnastu 
(sporo!) dyplomatów, robi imponujące 
wrażenie. Bramę otworzył nam niezwy-
kle sympatyczny Polak po czterdziestce i 
zaprosił wszystkich od środka. podzięko-
waliśmy za mile przyjęcie. Stwierdził,że 
ambasada własnie po to jest, by obywatel 

miał wszystko czego potrzebuje. Po 
piętnastu minutach do pokoju weszła 
starsza kobieta i niczym pani w okienku 
na poczcie, skrupulatnie i bez mrugnię-
cia okiem wyliczyła całą sumę. „Podpis” 
- powiedziała i natychmiast wyszła. 
„Mogła chociaż powiedzieć  dzień dobry” 
- zauważył Paweł. Zapytałem mężczyzny, 
który otwierał nam bramę, czy mogliby-
śmy zadzwonić z ambasady do placówki 
turkmeńskiej i dowiedzieć się jak się mają 
sprawy z naszymi wizami. Odpowiedział, 
że nie będzie z tym problemu i za moment 
kogoś przyśle. I przysłał... W drzwiach po-
jawiła się „pani Ania” - kilka lat starsza od 
nas dziewczyna. Bardzo oficjalnie zapytała, 
w czym może nam pomóc. Przedstawiłem 
pokrótce sprawę. „To nie jest centrum tele-
komunikacyjne” - usłyszałem. „Paszporty 
proszę” - zażądała. Filip równie zaskoczo-
ny jak my oddał swój paszport. Mówię, 
że jeżeli to dla niej problem to poradzimy 
sobie sami, nie narażając na straszliwy wy-
siłek pracujących dwie godziny dziennie 
polskich dyplomatów. „W takim razie jak 
nas nie chcą to wychodzimy Tumba” - za-
reagował Paweł. Pani Ania stała się nagle 
miła i pomocna. Zadziwiająca zmiana. 
Pomogła nam znależć numer i dodzwonić 
się do turkmeńskiego przedstawicielstwa. 
W Teheranie spaliśmy u Ata - irańskiego 
przyjaciela, który gościł nas u siebie w 
zeszłym roku. Ata to człowiek bardzo spo-
kojny. W poprzednim roku siedział przy 
marnym laptopie i myslał o rozkręceniu 
jakiegoś biznesu. Teraz wita nas u siebie 
w przestronnym biurze, obok dwie śliczne 
Iranki odbierają telefony, a kelner przynosi 
nam „Bavarie” - oczywiście non-alcoholic. 
Ata to prawdziwy człowiek interesu - jest 
właścicielem agencji turystycznej, która 
z dnia na dzień przynosi większe zyski. 
Przestajemy zwracać uwagę na wszech-
obecne uliczne rynsztoki, wieczne korki, 
nawoływania naganiaczy czy ekwilibry-
styczne manewry irańskich kierowców. 
Ata odkrywa przed nami zupełnie inny 
Teheran. Jest to Teheran pełen ogłady i 
spokoju, kompletnie różny od miasta jakie 
poznaliśmy sami. 

Po noclegu w biurze Aty przychodzi w 
końcu moment pożegnań. Opuszczamy 
Teheran, by udać się do Maszhadu, gdzie 
oczekiwać będziemy na wizy w konsulacie 
Turkmenii. Żegnamy się podwójnie, po 
pierwsze z Atą, którego mamy nadzieję 
spotkać jeszcze nie raz w naszym życiu. 
Po drugie z Filipem, jadącym na swoim 
rowerze w stronę jeziora Van w Turcji. Fi-
lip zakończył pożegnanie z nami słowami: 
Travelling with you guys it was rock’n’roll!. 
Ciężko dziś uwierzyć, że opuszczamy Te-
heran z taką niechęcia. Przed nami walka o 
wizy…                                                   cdn.
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Goleniów

Pierwszy wieczór studencki
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w piątkowy 

wieczór zaprosiła swoich przyszłych studentów do restauracji Pigmalion na 
Spotkanie Studenckie.

 W spotkaniu uczestniczyło ponad 
60 osób, które zdecydowały się podjąć 
studia w Goleniowie, na kierunku 
Zarządzanie. Wszystkich przyby-
łych powitał pełnomocnik rektora 
SWSPiZ Maciej Wysocki, który od-
powiadał na pytania studentów doty-
czące głównie zasad funkcjonowania 
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycz-
nego w naszym mieście. Jednakże 
ta, informacyjna część piątkowego 
wieczoru nie była głównym punktem 
programu. Ideą, która przyświecała 
organizatorom tego spotkania, było 
wzajemne poznanie się osób, które 
odważyły się zaufać nowej uczelni 
i podjęły decyzję o studiowaniu w 
Goleniowie.

Organizacja kolejnych takich 

spotkań zależy w dużej mierze od 
aktywności goleniowskich żaków. 
Łódzka uczelnia niewątpliwie będzie 
wspierała i pomagała w realizacji ich 
działania.

Piątkowe spotkanie przebiegało 
w miłej i przyjaznej atmosferze, w 
trakcie której powstały pierwsze listy 
osób, z członkami grup na poszcze-
gólne zajęcia. Dodatkowo rozlosowa-
no dwa podwójne zaproszenia na IX 
Ogólnopolskie Spotkania Teatralne 
BRAMAT.

Na zakończenie goleniowscy stu-
denci zadeklarowali, że już rozpoczy-
nają poszukiwania w mieście lokalu, 
który mógłby stać się „Goleniowskim 
klubem studenckim”!

Inf.własna

Targowisko (P)różności – 
wyjaśnienie
Po publikacji artykułu „Targowisko próżności” w piątkowym (DN nr 

69) wydaniu do redakcji przyszedł pan Michał Urbański (przedstawił się 
jako szef handlowców) w celu sprostowania nieścisłości..

Pan Urbański nie zgadza się ze 
zdaniem …”postanowili spać i bawić 
się w miejscu handlowym”.  Zaprze-
czył twierdzeniu o zabawie w miejscu 
handlowym. Przyznał, że śpią tam 
handlowcy, bo pilnują towaru. Praw-
dą jest też, że wychodzili, bo po pracy 
każdy ma prawo do wypoczynku. 
Zresztą nie szli daleko – tylko na piwo 
pod stojące obok parasolki.

Panu, który poczuł się zbulwersowa-
ny i robił zdjęcia wyjaśniam, że w No-

wogardzie handlujemy m.in. dlatego, 
że mamy wielu klientów, którzy robią 
u nas zakupy i są zadowoleni – powie-
dział pan Urbański. Na zakończenie 
dodał: Ponieważ sprawa chociaż nie 
do końca prawdziwa stała się głośna 
pragnę przeprosić panią, która wów-
czas pracowała, a szczególnie panią 
dyrektor Mirosławę Przybyłek za całe 
zamieszanie.

Wysłuchał LMM

Dożynki w Karsku
Parafia pw WNMP, Sołtys i Rada Sołecka Karska zapraszają na Dożynki w 

dniu 14 września.
O godzinie 14.00 msza święta dziękczynna za tegoroczne plony, z prośbą o 

zdrowie i błogosławieństwo dla rolników. Po mszy poświęcenie krzyża, a na-
stępnie typowo dożynkowe atrakcje – loteria fantowa, ciasto, grill, grochówka 
– a wszystko przy dobrej muzyce.

Dożynki Gminne
20.09.2008 r. (sobota), Pl. Szarych Szeregów - Urząd Miejski w Nowo-

gardzie i Nowogardzki Dom Kultury zapraszają na Dożynki Gminne. W 
programie: godz. 13.00 msza św. w Kościele p.w. WNMP w Nowogardzie, 
po mszy korowód dożynkowy na Plac Szarych Szeregów, przemówienie 
Burmistrza Nowogardu, występy zespołów ludowych i śpiewaczych oraz 
zabawa ludowa. Zapraszamy również na wystawy rolnicze i kół gospodyń 
wiejskich oraz do punktów gastronomicznych i handlowych.  

Głos poszukującego

Rodzina, ach rodzina!
Tego, że rodzina w naszej kulturze była podstawową i najważniejszą insty-

tucją wychowawczą raczej nikt nie kwestionuje; natomiast to, czy w dalszym 
ciągu tak jest, zaczęło już być nieco problematyczne. Mało tego, coraz częściej 
można usłyszeć opinię, że właśnie rodzina jest tą instytucją, która po 1989 
roku w największym stopniu nie spełnia pokładanych w niej nadziei.

Co zatem tak istotnie wstrząsnęło 
naszą polską (ale przecież nie tylko) 
rodziną?

Jedno z przysłów, które jak po-
wszechnie wiadomo... są mądrością 
narodów, mówi: „Jak nie wiadomo, 
o co chodzi, to chodzi o pieniądze!” 
Nawet bardzo popularne porzekadło 
o tym, że „wszystkie drogi prowadzą 
do Rzymu”, ostatnimi czasy zmienia 
swoją wymowę też pod takim właśnie 
kątem.

Chrześcijański kult Świętej Rodzi-
ny, który osiągnął swe apogeum w 
1950 roku, kiedy to papież Pius XII 
ogłosił dogmat o Wniebowzięciu 
Najświętszej Marii Panny, przez całe 
wieki odbijał swe piętno na każdej 
polskiej rodzinie. Można by zatem 
domniemywać, że hołubiona przez 
Kościół, ale przecież także przez świe-
cką władzę państwową podstawowa 
komórka społeczna, powinna prze-
żywać niczym nie zmącony rozkwit. 
Czy w istocie była hołubiona?

Jako wprost idealny nośnik trady-
cji rodzina nadawała się do ugrunto-
wywania status quo, przez co każda 
władza prześcigała się w pomysłach 
prowadzących do uzyskania nad nią 
steru. Choćby zwyczaj huczniejszego 
obchodzenia imienin, niż urodzin, to 
jeden z wielu przykładów. Liczyła się 
przede wszystkim grupa, potrzeby 
jednostki schodziły na dalszy plan, 
a często bywało, że zupełnie się nie 
liczyły.

Procesy emancypacji polskiej 
rodziny przebiegały z wyraźnym 

opóźnieniem w porównaniu do 
krajów zachodnioeuropejskich. Za-
pewne dlatego współczesne tempo 
tych przemian dla wielu z nas jest 
szokujące. Ponadto związany z tymi 
przemianami chaos wychowawczy 
skutkuje wielorakimi niewłaściwymi 
zjawiskami - z obniżeniem poczucia 
bezpieczeństwa publicznego na 
czele!

Jeszcze do niedawna jednym z pod-
stawowych problemów związanych 
z niewydolnością wychowawczą w 
rodzinie był nieodpowiedni stopień 
angażowania się rodziców. Obecne 
problemy są o wiele poważniejsze i 
bardziej złożone!!!

Nawet bez próby dogłębniejszej 
analizy wspomnianych problemów 
widać, iż wymykają się one zarówno 
spod kontroli władz państwowych 
jak i Kościoła Katolickiego, którego 
wiernymi deklaruje się być zdecy-
dowana większość Polaków. Zatem 
co dalej?

Zaryzykuję stwierdzenie, że wszyst-
kim nam przydałoby się więcej szcze-
rości! „Strzępi się język” takimi ha-
słami jak: miłość, wolność, równość, 
sprawiedliwość itp., a najczęściej „na 
milę” widać i czuć, że to „zalatuje” 
nieszczerością. Nieszczerością grze-
szą nie tylko instytucje, nieszczere są 
też nasze zachowania czy poczynania 
względem tych instytucji!

Jeśli jednak jest ktoś bez grzechu 
- niech „pierwszy rzuci...”!

Lech Jurek
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SKARB PAŃSTWA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

72-200  NOWOGARD  ul. Radosława 11
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej
w Nowogardzie

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana stanowiącą własność Skarbu 
Państwa będącą w zarządzie PGLLP Nadleśnictwo Nowogard, składająca się z :
- części działki gruntu oznaczonej numerem gedezyjnym 93/19 w obrębie ewidencyj-
nym Nowogard – 7 o powierzchni 158,84 m2 - zabudowanej budynkiem byłej stolarni i 
przyległego gruntu o powierzchni 70,02 m2 , o łącznej powierzchni 228,86 m2, położonej 
w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 64a, 
- budynku warsztatowego byłej stolarni o powierzchni użytkowej 158,84 m2. 
2. Przetarg odbędzie się w dniu 24. 09. 2008 roku o godzinie 1100 w siedzibie Nadleśni-
ctwa Nowogard  - świetlica przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.
3. Cena wywoławcza za przedmiot dzierżawy wynosi 650,00 zł. miesięcznie.

- postąpienie nie mniej niż 50 zł

4. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest :
1) wpłacenie wadium w kwocie 700,00 zł, które należy wpłacić do godz. 10 30  dnia 
24.09.2008r. w kasie Nadleśnictwa Nowogard lub na konto Nadleśnictwa Nowogard : 
BOŚ Szczecin  numer  konta 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001.
2)   zaoferowanie stawki wyjściowej czynszu dzierżawnego nie mniejszej niż 650,00 zł 
netto,
4. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wy-
ników, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu, a dla wybranego oferenta zostanie ono 
zaliczone na poczet ceny dzierżawy nieruchomości. 
5.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego w razie uchylenia się od 
zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który go wygrał. 
6.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym terminie do podpisania umowy 
dzierżawy. 
7.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają dzierżawcę.
8. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych informacji ze 
strony Nadleśnictwa jest Pan Henryk Wojnowski - tel. ( 091 ) 39 20 640 wew. 22.
9. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania 
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SP2

Pasowanie na ucznia
Tradycyjnie co roku, w dniu 1 września  rozpoczyna się rok szkolny i co 

roku najważniejszym wydarzeniem uroczystości jest pasowanie na ucznia. Aby 
złagodzić stres rodziców i napięcie pierwszaków  w Szkole Podstawowej nr 2 na 
początek zaprezentowano pełen humoru program artystyczny, który wywołał 
uśmiech i radość. Potem zaczęło się.. Główni bohaterowie wystąpili na środek, 
a dyrektor szkoły pani Lidia Wiznerowicz - Gliwna w towarzystwie zastępcy 
burmistrza Artura Danilewskiego dokonywała symbolicznego pasowania 
potężnym ołówkiem i odznaczała znaczkami. Każdy uczeń otrzymał torbę 
z logo szkoły oraz pluszową maskotkę – piórnik. Potem pamiątkowe zdjęcie 
i ..do klas, by poznać swoich opiekunów, nowe koleżanki i nowych kolegów.

Powodzenia!
Inf. własna

 W obiektywie  Jana Korneluka - Gry i zabawy w Klubie „Hania”
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Rozpoczęcie kursu
15.09.2008 r. godz. 17.00

GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

USŁUGI  
ELEKTRYCZNE

Norbert Rolik
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 103A/7
Tel. 667 501 609

OPEL-KOZŁOWSKI

 zatrudni
sprzedawcę 

pojazdów samochodowych
nowogard-ksiegowa@opelkozlowski.pl

Burmistrz Nowogardu 

ogłasza pierwszy przetarg 
pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres dziesięciu lat 

części obiektu kąpieliska miejskiego położonego, 
na gruncie stanowiącym działkę oznaczoną geodezyjnie 

w ewidencji gruntów numerem 121 o powierzchni 0,8300 ha, 
obręb nr 3 m. Nowogard.

Na nieruchomości położone jest kąpielisko miejskie, na którym posado-
wione są obiekty:
- domki wczasowe do zamieszkania
- sanitariaty
- budynki magazynowe
- urządzenia rekreacyjne 
Z tytułu zawartej umowy, na kąpielisku miejskim dzierżawca będzie miał 
prawo do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadcze-
niu usług rekreacyjno-sportowych tj wynajem pokoi w domkach letnisko-
wych, wynajem miejsc na polu biwakowym, wypożyczanie sprzętu sporto-
wo-rekreacyjnego pływającego i korzystania z urządzeń rekreacyjnych.
Zapoznanie się z dokładnymi informacjami oraz projektem umowy jest 
możliwe na stronie internetowej http://www.bip.nowogard.pl. lub w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 5 pokój 108.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Rzeczy

odbędzie się 
19.09.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

Firma zatrudni 
pracownika do myjni 

samochodowej. 
Tel. 091 392 69 25

KURY NIOSKI
1,5-roczne WYPRZEDAŻ 
od 15 września 2008 r.

Gospodarstwo Drobiarskie
ŻABOWO 13 

tel. 091 39 106 66

Ksero KOLOROWE

Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
- Indywidualne w gabinecie 

- Grupowe pracowników na zlecenie pracodawcy

BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

ZNALEZIONO!
Mały, biały kundelek 
– suczka z czarnymi łatami 

znaleziony w dniu 05.09.2008 r. 
na ul. 15 Lutego w okolicy „LIDL” 

szuka swojego właściciela. 
Kontakt pod nr tel. 609 696 482.

 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 dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomowy, 

jednopiętrowy, na działce wiata 

na dwa samochody, pomieszcze-

nia gospodarcze, wysoki standard 

i funkcjonalność, Nowogard, ul. 

Żeromskiego, tel. 609 307 327.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) 

w Kołobrzegu 40 zł/osoba lub 

mieszkanie 3 pokojowe (150 zł/

doba) i 4 pokojowe (200 zł/doba) 

tel. 0692 683 475. 

•  Sprzedam działki budowlane 

(3ha) w Olchowie przy drodze na 

Kościuszki. Cena 430 tys. zł. Tel. 

0696 06 72 54. 

•  Mieszkanie 3-pokojowe do wyna-
jęcia w centrum Nowogardu. Tel. 
501 212 247. 

• Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie do 8 arów. Tel. 608 101 247.

• Wydzierżawię magazyn 100 m kw 
z mediami + plac 4000 m kw oraz 
sprzedam śrutownik bijakowy. Tel. 
694 484 485.

• Wynajmę pokój kobiecie. Tel. 
725 353 984.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw w 
Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Osiedlowa lub Lutyków. Tel. 66 55 
44 148.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
lokatorskie, 62,20 m kw na ul. Ban-
kowej na 2 pokojowe lokatorskie. 
Tel. 668 732 944.

• Nowogard, nieruchomość niezabu-
dowana, przy ul. Poniatowskiego, 
o pow. 2,6831 ha, działka nr 179, 6 
obręb Nowogardu, w planie zago-
spodarowania terenu zabudowa 
mieszkaniowa niska, jednorodzin-
na i bliźniacza, cena 30 PLN m2, do 
negocjacji, mail nas13@wp.pl, tel. 
0660 424 989.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wyna-
jęcia, świeżo po remoncie, I piętro, 
atrakcyjny punkt nad jeziorem. Tel. 
509 910 771.

• Wynajmę dwupokojowe całkowicie 
umeblowane mieszkanie w Pozna-
niu na os. Lecha. Tel. 0691 125 617.

• Sprzedam mieszkanie w Maszewie 
76 m kw, wysoki parter. Tel. 66 75 
10 002.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX Le-
cia w Gryficach, wyposażenie: okna 
PCV, panele podłogowe, zabudowa 
przedpokoju, zabudowa kuchni, 
cena do uzgodnienia tel: 507 100 
356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod 

zabudowę jednorodzinną lub dzia-
łalność gospodarczą vis a vis ZUK w 
Nowogardzie. Tel. 0603 118 286.

• Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 667 613 354.

• Poszukuję pomieszczenia 

magazynowego do wynaję-

cia Nowogard lub okolice. Tel. 

508 419 167.

• Poszukuję sklepu do wynajęcia w 

Nowogardzie. 513 913 500.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• Sprzedam mieszkanie M-4, o pow. 
67,7 m kw przy ul. Warszawskiej, 
cena 2,6 tys. zł/ m kw. Tel. 606 
828 614.

• Sprzedam dom na wsi, gmina Do-
bra Nowogardzka, pow. 220 m kw 
(7 pokoi), 2 budynki gospodarcze 
o łącznej pow. 700 m kw, działka 20 
arów, w dobrym stanie, cena 250 
tys. zł. Tel. 509 702 817.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
bezczynszowe 67 m kw na mniejsze 
(może być duża kawalerka od 36 m 
kw do 40 m kw). Tel. 603 621 840 
lub 091 39 27 160.

• Zamienię 2 pokojowe lokatorskie w 
Dobrej na podobne lub kawalerkę 
w Nowogardzie. Tel. 091 39 25 087.

• Szczecin – do wynajęcia dwupoko-
jowe mieszkanie studenckie przy ul. 
Niemierzyńskiej. Tel. 606 401 128, 
091 39 21 154.

• Mieszkanie własnościowe 2 pokojo-
we 46 m kw I piętro przy ul. Zielonej 
zamienię na mniejsze 2 pokojowe 
I lub II piętro na osiedlu spółdziel-
czym przy ul. Kard. Wyszyńskiego, 
Luboszan. Tel. 500 445 088.

• Do wynajęcia 2 pokoje w mieszka-
niu 3 pokojowym, 400 zł + media. 
Tel. 663 843 017.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
660 010 540.

• Do wynajęcia mieszkanie 60 m 

kw. Tel. 0510 444 378, 091 39 

20 354.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszka-

nie własnościowe w Dobrej, cena 

75 tys. zł. Tel. 091 39 25 087.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojo-
we 63 m kw przy ul. Bankowej. Tel. 
601 56 27 43.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Do wynajęcia mieszkania 3 pokojo-
we i 4 pokojowe. 508 309 980.

• Poszukuję 2 pokojowego miesz-
kania do wynajęcia od zaraz. Tel. 
691 154 499.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel, 6 biegów, bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, prze-
bieg 107000km, bezwypadkowy, 
książka serwisowa, zadbany. Nowe 
tarcze i klocki hamulcowe przód i 
tył, kompletny rozrząd, olej, filtry, 
przegląd klimatyzacji, nowe opo-
ny letnie 16``. Cena 44 900 zł do 
uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• OKAZJA! Sprzedam samochód 

osobowy VW New Beetle, rok 

prod. 1998, poj. 2l, przebieg 46 

tys. km, stan bardzo dobry, bez-

wypadkowy, drugi nabywca. Tel. 

606 945 398.

• Sprzedam Opel Corsa B, 1,4, 16 V, 
rok prod. 1997, instalacja gazowa, 
autoalarm, centralny zamek, abs, 
elektryczne szyby, alufelgi, po-
duszka powietrzna, komplet kół z 
oponami zimowymi, cena 6500 (do 
uzgodnienia). Tel. 506 382 151.

• Sprzedam Opel Tigra 1996 r., bardzo 
ładny, zadbany, mały przebieg. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, 
cena 4200 zł. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Volkswagen Golf IV, 1,6 
zadbany, garażowany, bezwypad-
kowy, z pełnym wyposażeniem. Tel. 
781 840 067.

• Sprzedam Skoda Octavia, 12.2002 
r., przebieg 92 tys. Tel. 78 36 78 674.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam sztaplarki w dobrym 
stanie, spalinowa i elektryczna. Tel. 
606 310 774.

• Sprzedam: naczepa ciężarowa TRAI-
LOR, rok. prod. 1989, liczba osi 3, po 
kapitalnym remoncie, oplandeko-
wana, cena 9500 zł do negocjacji. 
Tel. 667 359 903.

• Sprzedam Opla Astrę 1,4, 1992 
r., stan bardzo dobry, wiśniowy, 
cena 4500 zł do uzgodnienia. Tel. 
692 213 012.

• Sprzedam VW Passat 1,9 TDI, 2003 
r., skóra, nawigacja, podgrzewa-
ne fotele, itd., cena 30 tys. zł. Tel. 
603 198 104.

• Sprzedam Lublin 3, rok 1998, pojem-
ność 2,5,przebieg 315000 km, ba-
danie techniczne 08.11.2008. Cena 
1000 brutto, tel. 0516 028 299.

• Sprzedam Fiat 126p, 1997 r., czer-
wony, hak, radio CD, siedzenia lot-
nicze, sprawny, ubezpieczony. Cena 
850 zł. Tel. 691 998 501.

• Sprzedam Mitsubishi Pajero, 1994 
r., diesel, cena 13500 zł. Tel. 091 39 
78 481, 503 732 533.

ROLNICTWO  .
• Sprzedam prosiaki, tel. 091 39 

28 019.

• Sprzedam gorczycę białą, cena 5 zł/
kg. Tel. 667 359 903.

• Sprzedam pług jednoskibowy łą-
kowy, glebogryzarkę. Tel. 69 111 58 
22.

• Sprzedam ciągnik rolniczy For-
tschmit 320, 1988 r., cena 9500 zł. 
Tel. 091 39 784 81, 503 732 533.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi 
w zakresie: hydrauliki, zakładanie 
wodomierzy, wideofilmowanie, 
usługi glebogryzarką i zakładanie 
trawników, wykaszanie łąk. Tel. 
600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Język niemiecki – nauczanie indy-
widualne z zastosowaniem technik 
sugestopedii, tłumaczenia ustne i 
pisemne od września. Tel. 503 84 84 
35.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• Usługi elektryczne. Tel. 

504 005 800.

• Usługi budowlane, remonty, wy-
kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
stawianie ścian z płyty kartonowej, 
ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097.

• Artystyczne malowanie pokoi, 

pokoi dziecięcych,.tel. 66 77 

84 333.

• Usługi dekarskie. 880 243 258, 

691 621 141.

• Nauka angielskiego – korepety-

cje. 693 469 311.
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Berlin – lotniska 
i inne miejsca Europy
od drzwi do drzwi

500 82 64 64

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:
- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:
- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

KOPARKA 
Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

Usługi ogólnobudowlane 
 - docieplanie budynków, 
 - malowanie zewnętrzne, wewnętrzne
 - glazura, terakota,
 - hydraulika, 
 - regipsy, 
 - podłogi. 
 e-mail: tanie-remontowanie@wp.pl

kom. 600 626 268

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018

Dowóz w cenie paliwa

• Przyjmę zlecenie na wykonanie 
obiektów, stanów surowych. Tel. 
0501 549 756.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi remontowo - budowlane. 

784 053 493.
• Tynki maszynowo. 500 475 311.
• Montaż ogrodzeń betonowych i 

innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi ogólnobudowlane – do-

cieplenia budynków, hydraulika, 

elektryka, wykończenia wnętrz, 

łazienki, itp. – szybko, solidnie. 

Tel. 609 605 621, 697 612 803, 

605 168 658, 784 188 147.

• Pisanie prac licencjackich, magister-
skich, maturalnych i zaliczeniowych. 
507 403 912.

• Język niemiecki – korepetycje. Tel. 
607 61 78 44.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Kursy przygotowujące do ma-
tury z języka angielskiego. Tel. 
692 449 106.

• Korepetycje – język niemiecki. 
603 858 245.

• REMONTY MIESZKAŃ. 

662 125 370.

• Usługi transportowe – przepro-
wadzki, tanio - 1zł/km, powyżej 200 
km 0,80 zł/km. Tel. 514 740 538.

• Angielski-korepetycje. Gimna-

zjum, szkoła średnia. TANIO! 0661 

209 448.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien i 
Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 091 39 
25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 

MYJNIĘ TEL. 0692 683 475.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię piekarza – cukiernika. Tel. 
091 39 21 558.

• Pracownika ogólnobudowlanego 
zatrudnię. Tel. 608 817 214.

• Poszukuję ślusarzy – spawaczy. 
665 470 710.

• Praca w budownictwie. Tel. 

601 864 739.
• Zatrudnię pomocników budowla-

nych. Tel. 603 198 104.
• Zaopiekuję się dzieckiem. 

698 705 798.

• Zatrudnię sprzedawczynię (do lat 
30) do sklepu odzieżowego. Tel. 
693 347 337.

INNE

• Kupię drewno tartaczne, nadają-

ce się na palety. Tel. 091 38 53 018 

po 20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 
zł. Tel. 783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja 

I ul. Bankowa 8B (w sklepie z art. 

gosp. domowego); Elegancja II ul. 

Warszawska 2 (przy przystanku 

na żądanie). Zapraszamy w godz. 

od 9.00 do 18.00, w soboty od 

9.00 do 14.00.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 697-

500-184.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gi-
tara, flet, saks). Tel. 605 576 908.

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 

także nietypowe długości, wy-

sokości, do mieszkania, domku, 

warsztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 

900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 

woda, (dwufunkcjyne), cena 1200 

zł, gwarancja serwisowa, tel. 0691 

686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemie-

ckiej Vaillant, wersja świeczkowa, 

450 zł, mało używane, gwarancja 

serwisowa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe 

gabaryty, moc 18-21 kW, ekono-

miczne, idealne do domku, war-

sztatu, baru, gastronomii, cena 

od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-

we zasobnikowe podgrzewacze 

wody, firmy niemieckiej Vaillant, 

130, 160, 190 l., stojące, idealne 

gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 

komfort ciepłej wody w domu, 

koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja 

serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 0691 

686 772.

• Sprzedam zestaw do tatuażu. 
603 223 380.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam meble z szafą. Tel. 691 82 

11 30.
• Sprzedam kuchenkę gazową uży-

waną. Tel. 091 39 22 783, 0784 
792 270.

• Oddam szczeniaki w dobre ręce. Tel. 
603 198 104.

• Sprzedam szczeniaki owczarka nie-
mieckiego. Tel. 600 187 111.

• Sprzedam automat do robienia 
waty cukrowej, cena 1100 zł. Tel. 
514 740 538.

• Kupię silnik szybkoobrotowy 2800 
obrotów, 5-7 kw. Tel. 662 608 830.

• Sprzedam pianino – tanio. Tel. 601 
58 74 38.



10 Nr 70 (1707)

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
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)
Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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

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 przychodni: NZOZ 
„Leks”, NZOZ „Promed”, NZOZ „Proximus” NZOZ 
„Baby-Med” są  pełnione w budynku starej przychod-
ni (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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawo-
dowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91 
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 we wtorki 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, Irene-

usz Karczyński. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  
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Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-

wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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.

Szczecin – 05.18 (5), 06.57 , 10.58 , 15.28 (3), 17.01 , 20.02 , 23.29 (2),

Kołobrzeg – 06.14 (2), 07.47, 11.49, 14.46, 17.52 (3), 20.53, 22.47 (4 - z przesiadką w Gryficach).
Legenda – 2 - pociąg posp.relacji Bielsko Biała – Kołobrzeg (kursuje od 21.VI – 30.VIII)
               - 3 – codziennie oprócz 25.XII i 23.III
               - 4 – codziennie do Gryfic oprócz 24, 25, 31.XII i 22, 23.III
               - 5 – codziennie oprócz 25, 26 XII i 23, 24 III.                  

Od 09.12.2007 r

Nowogard 08.09.2008r.
OFERTY PRACY PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Hydraulik
4.  Przedstawiciel handlowy 
5.  magazynier
6.  Informatyk
7.  Monter stolarki PCV
8.  Spawacz
9.  Kierowca kat. C
10.  Operator podnośnika koszo-

wego
11.  mechanik samochodowy, spa-

wacz
12. Stolarz meblowy
13.Opiekun osoby niepełnospraw-

nej

     OFERTY PRACY Z REJONU

1.  Kierowca kat. C+E   (Karnica) 
(Płoty)

2. Tokarz,spawacz,frezer,ślusarz,e
lektryk   (Miękowo k/Goleniowa)

3. Sprzątaczka, kierowca ciągnika 
(Goleniów)

4.  Kucharz (Międzyzdroje) 
5.  Przedstawiciel handlowy (Ło-

zienica)
6.  Spawacz (Płoty)
7.  Cukiernik, piekarz (Kliniska 

Wlk)
8.  Wychowawca – terapeuta (Ra-

dowo Wielkie)
                                            

 ZGONY
• Zofia Jeleniewska, 77 lat, 
zm. 06.09.2008 r., ceremonia 
pogrzebowa odbędzie się we 
wtorek 9.09. godz. 13.00 w No-
wogardzie;
• Janina Ćwiek, 77 lat, zm. 
06.09.2008 r., ceremonia po-
grzebowa odbędzie się we wto-
rek 9.09. godz. 15.00 w Nowo-
gardzie;
• Jolanta Sikorska, 94 lat, zm. 
06.09.2008 r., ceremonia po-
grzebowa odbędzie się w 
czwartek 11.09 godz. 12.15 w 
Szczecinie
Informacje uzyskano z Salonu 
Pogrzebowego Kredo

Ksero 

KOLOROWE
Cyfrowy 

druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A
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Okręgówka

Wicher Brojce - Pomorzanin Nowogard 0:4 (0:1)

Pomorzanin gromi rywala
Pomorzanin: Krupski - Tompo-

rowski, Soska, Laszkiewicz, Nierad-
ka, Nosek, Ł.Marszałek, Piotrowski 
(46’ Gołdyn), Jędras (73’ Cyran), K. 
Miklas (76’ D. Gruszczyński), Ga-
lus (65’ Skórniewski).

Bramki dla Pomorzanina: Nosek 
- 2, Gołdyn, K. Miklas.

W sobotę Pomorzanin grał wyjaz-
dowe spotkanie z Wichrem Brojce 
aplikując rywalowiu cztery bramki. 
Co prawda dwa wysokie zwycię-
stwa serii jeszcze nie czyną, ale z 

pewnością można potraktować je 
jako sygnał potwierdzający to, ze 
traktowanie Pomorzanina jako jed-
nego z kandydatów do awansu jest 
uzasadnione.

Pierwsza połowa nie zapowiada-
ła pogromu. Mecz był wyrównany, 
a nawet z lekką przewagą miejsco-
wych. Co z tego skoro nie potrafili 
oni tego udokumentować trafie-
niem. Sztuka ta udała się za to Po-
morzaninowi. W 44. minucie, po 
pierwszej składnej akcji goścdi w 
polu karnym Wichra faulowany zo-
stał Galus. Rzut karny wykonywał 
Nosek, a że uczynił to skutecznie 
nasi piłkarze schodzili na przerwę i 
jednobramkowym prowadzeniem.

W drugiej połowie Pomorzanin 

bronił prowadzenia ograniczając 
się przede wszystkim do kontrata-
ków. Ta taktyka przyniosła efeky.  
Niedługo po wznowieniu K. Miklas 
zagrywa na skrzydło do Noska, ten 
dośrodkowuje w pole karne, piłka 
trafia do Gołdyna, który uderzeniem 
z pierwszej piłki zdobył bramkę na 
2:0. W 66. minucie było już 3:0. 
Tym razem Gołdyn wcielił się w 
rolę asystenta i dobrym podaniem 
obsłużył K. Miklasa, który po mi-
nięciu obrońcy uderzył na bramkę 

umieszczając piłkę w siatce. Wynik 
meczu w 85. minucie ustalił No-
sek, który wykorzystując podanie 
Laszkiewicza znalazł się w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem i zdobył 
bramkę na 4:0. 

Pozostałe mecze kolejki:
Ehrle Polska Dobra Szczecińska 

- Fagus Kołbacz 1-1, Światowid Ło-
bez - Ina Ińsko 1-3, Promień Mosty - 
Mewa Resko 0-2, Pogoń II Szczecin 
- Radowia Radowo Małe 6-0, Flota 
II Świnoujście - Masovia Maszewo 
8-3, Vielgovia Szczecin-Wielgowo - 
KP Chemik II Police 1-1, Dąbrovia 
Stara Dąbrowa - Korona Stuchowo 
4-1.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Korona Stuchowo 4 9 13-8
2. Flota II Świnoujście 4 9 17-13
3. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 4 8 9-7
4. Dąbrovia Stara Dąbrowa 4 8 10-6
6. Pomorzanin Nowogard 4 7 10-3
7. KP Chemik II Police 4 7 7-4
8. Masovia Maszewo 4 6 10-13
9. Pogoń II Szczecin 4 5 11-6
10. Wicher Brojce 4 4 2-6
11. Promień Mosty 4 4 6-8
12. Ina Ińsko 4 4 7-9
13. Fagus Kołbacz 4 4 3-4
14. Światowid Łobez 4 3 5-9
15. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 4 4 4-8
16. Radowia Radowo Małe 4 1 0-13

Maciej Gołdyn 

w drugim meczu 

z rzędu zdobył 

bramkę wchodząc 

z ławki rezerwowych.

B-klasa

Orły Kliniska – Olimpia Nowogard 0:2 (0:1)

Olimpia z pierwszymi punktami
Olimpia: Pędziwiatr – Szewc, D. 

Stachowiak, Nadzieja, Nieradka, 
Kuś, Wnuczyński, Kubski (80’ Ko-
libowski), G. Golema (73’ Solarski), 
Kaczmarek, M. Stachowiak.

Bramki dla Olimpii: Kuś, M. Sta-
chowiak.

Po falstarcie na własnym boisku 
Olimpia w drugiej kolejce B-klasy 
wywalczyła pierwsze punkty. W nie-
dzielnym wyjazdowym spotkaniu z 
Orłami Kliniska pewnie wygrała 2:0 
i jest to najmniejszy wymiar kary.

Zaczęło się od dwóch sytuacji M. 
Stachowiaka, ale nasz napastnik nie 
zdołał pokonać dobrze spisujące-
go się bramkarza gospodarzy. Orły 
jedyną okazję mieli w 11. minucie, 
kiedy sędzia z niewiadomych przy-
czyn podyktował rzut karny przeciw 
Olimpii. Jednak zawodnik z Klinisk 
nie wykorzystał tego prezentu nie 
trafiając w bramkę. Za to w 20. mi-
nucie Olimpia objęła prowadzenie, 
Po akcji lewą stroną i dośrodkowa-
niu G. Golemy Kuś uderzeniem gło-
wą zdobył bramkę na 1:0. 

Strata gola nie obudziła gospoda-
rzy i stroną przeważającą nadal byli 
przyjezdni. Szansę na podwyższe-
nie rezultatu mieli m.in. Wnuczyń-

ski, Kubski, Kaczmarek i zdobywca 
gola Kuś, ale do przerwy wynik nie 
uległ zmianie.

Po wznowieniu gry przewaga 
nadal była po stronie Olimpii, lecz 
rywala stać było na inicjowanie 
kontrataków. Te jednak były jeszcze 
przed polem karnym przerywane 
przez dobrze grających D. Stacho-
wiaka oraz Nadzieję i Pędziwiatr  
nie mógł narzekać na nadmiar pracy. 
W przeciwieństwie do zawodnika z 
przeciwległej strony boiska. Bram-
karz Orłów był co rusz niepokojony 
przez zawodników Olimpii. Musiał 
powstrzymywać m.in. M. Stacho-
wiaka, Solarskiego, Kubskiego, Na-
dzieję, Kusia i Kaczmarka i do 88. 
minuty nie dał się pokonać. Wów-
czas jednak karczmarek dobrym po-
daniem otworzył drogę do bramki 
M. Stachowiakowi i ten mając przed 
sobą tylko bramkarza wykorzystał tę 
okazję i umieszczając piłkę w siatce 
ustalił rezultat spotkania na 2:0.

Pozostałe wyniki kolejki:
Kasta Szczecin-Majowe - Zieloni 

Wyszobór 7 – 0, Pomorzanin Przy-
biernów - Zryw Kretlewo 6 – 1.

Andrzej Garguliński

Nasi w Pucharze Polski
W najbliższą środę ruszają rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski. W 

tym roku na szczeblu wojewódzkim będziemy mieli dwa nasze zespoły.

Zachodniopomorski Związek Pił-
ki Nożnej rozlosował pary pierwszej 
rundy i w wyniku losowania Po-
morzanin zagra Sowianką Sowno. 
Rywal naszego zespołu w swojej 
grupie A-klasy spisuje nie najlepiej. 
Z trzech meczów wygrał jeden, wy-
soko pokonując u siebie przedostat-
ni w tabeli Bizon Cerkwica. Mecz 
odbędzie się w Sownie.

Nasz drugi zespół zmierzy się  
Radovią Radowo Małe. Rywal 

Olimpii zamyka tabelę okręgówki. 
W poprzedniej kolejce uległ na wy-
jeździe Pomorzaninowi aż 0:4, więc 
będzie to niejako korespondencyjny 
pojedynek obu nowogardzkich ze-
społów.

Wszystkie mecz rozgrywane w 
ramach Pucharu Polski rozpoczną 
się o godzinie 16.30.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:

1. Pomorzanin Przybiernów 1 3 6-1
2. Komarex Komarowo 1 3 3-2
3. Kasta Szczecin-Majowe 1 3 7-0
4. Olimpia Nowogard 2 3 4-3

5. Zryw Kretlewo 2 3 2-6
6. Strzelcy Pucice 0 0 0-0
7. OKS Goleniów 0 0 0-0
8. Orły Kliniska 2 0 0-3
9. Zieloni Wyszobór 1 0 0-7
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Rozpoczęcie kursu

17 września 2008 r. godz. 15.30

12 września 2008 r.

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty  w godz. 9.00 – 14.00

s. 10 i 11

REKLAMA

Największy 

na Pomorzu  Zachodnim

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

REKLAMAREKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

foto Jan Korneluk
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REKLAMA

Zaproszenie
Zarząd Koła Ogólnopolskiego Związku Sybiraków 

w Nowogardzie serdecznie zaprasza wszystkich 
chętnych na uroczystość poświęcenia tablicy 
MIEJSCA KAŹNI w dniu 16 września 2008 r. 

W programie: Msza św. za Ojczyznę o godz. 11.00 
w kościele św. Rafała Kalinowskiego; 

- poświęcenie tablicy na cmentarzu o godz. 12.00. 
Prezes Koła mgr Franciszka Kobylińska

Dożynki w Karsku
Parafia pw WNMP, Sołtys i Rada Sołecka Karska zapraszają na Dożynki w 

dniu 14 września.
O godzinie 14.00 msza święta dziękczynna za tegoroczne plony, z prośbą o 

zdrowie i błogosławieństwo dla rolników. Po mszy poświęcenie krzyża, a na-
stępnie typowo dożynkowe atrakcje – loteria fantowa, ciasto, grill, grochówka 
– a wszystko przy dobrej muzyce.

Dożynki Gminne
20.09.2008 r. (sobota), Pl. Szarych Szeregów - Urząd Miejski w Nowo-

gardzie i Nowogardzki Dom Kultury zapraszają na Dożynki Gminne. W 
programie: godz. 13.00 msza św. w Kościele p.w. WNMP w Nowogardzie, 
po mszy korowód dożynkowy na Plac Szarych Szeregów, przemówienie 
Burmistrza Nowogardu, występy zespołów ludowych i śpiewaczych oraz 
zabawa ludowa. Zapraszamy również na wystawy rolnicze i kół gospodyń 
wiejskich oraz do punktów gastronomicznych i handlowych.  

Pola golfowe pod młotek
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta można przeczytać o licytacji.
Komornik wystawia do przetargu 15 działek w rejonie Kulic o łącznej 

powierzchni ponad 460 ha. Cena wywoławcza II już przetargu opiewa na 
sumę ok. 11 milionów złotych. Oczywiście każda działka opisana jest osobno 
i oddzielnie  będzie licytowana.

Piszemy o tym dlatego, że KULICE GOLF&COUNTRY CLUB sp. z oo 
zakupił przed kilku laty grunty i obiecywał budowę pól golfowych na euro-
pejskim poziomie, snuł wizję Mekki dla bogatych turystów. Skończyło się na 
obiecankach, a miasto tylko straciło – Klub uzyskiwał kilkakrotnie zwolnienia 
podatkowe ze względu na … ważny interes podatnika. Interes zapewne był, 
ale szemrany skoro sprawę kończy komornik.

LMM

Melioracja

Idzie ku lepszemu
W dniu 5.09.2008 o godz. 10 w Ratuszu Miejskim w Nowogardzie odbyła się 

narada kierowników Terenowych Oddziałów oraz kierowników działów Za-
chodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

również potrzeba przeprowadzania 
przynajmniej raz na jakiś okres cza-
su konserwacji małych rzek i kana-
łów ponieważ drzewa i krzaki rosną 
szybko i powodują tworzenie się 
zatorów, spowalniają spływ wody i 
tworzenie się lokalnych rozlewisk 
wody i zabagnień na
użytkach zielonych i gruntach or-

nych.
Do podwyższania się zwierciadła 

wody w małych rzekach i kanałach 
przyczynia się również roślinność 
wodna korzeniąca się w dnie cieku. 
Obserwujemy, że w ostatnich kil-
ku latach roślinności tej przybywa, 
jest jej coraz więcej ze względu na 
odprowadzenie większej ilości ście-
ków oczyszczonych do rzek i kana-
łów, które zawierają dużo środków 
nawozowych powodujących szyb-
szy wzrost.
Rolnicy wiosną interweniują w 

sprawach konserwacji ponieważ nie 
mogą na czas wejść w pola z upra-
wami, czy na użytki zielone z sia-
nokosami. Wspólnie z działaczami 
na rzecz ekologii będziemy musieli 
usiąść do rozmów, ustalić pewne 
priorytety i terminy wykonywa-
nia konserwacji urządzeń melio-
racji wodnych podstawowych tak 
żeby można było pogodzić interesy 
ochrony przyrody z interesami rol-
ników indywidualnych i dzierżaw-
ców gruntów, przez prowadzenie 
najbardziej korzystnej gospodarki 
wodnej dla dobra całej społeczno-
ści.

Kierownik Terenowego Oddziału 
Zachodniopomorskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Nowogardzie

Inż. Kazimierz Świeczko
Foto – Andrzej Sawicki

Na naradzie omówione zostały 
uwarunkowania finansowe i for-
malno - prawne związane z reali-
zacją zadań Statutowych Zarządu 
w zakresie inwestycji i utrzymania 
urządzeń wodno - melioracyjnych, 
problemy związane z porządkowa-
niem spraw własnościowych i za-
kładaniem ksiąg wieczystych.
W przyszłym roku rusza Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do 
realizacji tego programu jesteśmy 
przygotowani, a do absorbcji jest 
przyznane dla województwa Za-
chodniopomorskiego 22,53 ml euro 
na lata 2007-2015.
Przygotowujemy się również do re-

alizacji planów związanych z Małą 
Retencją. Jak wiemy powinniśmy 
nie tylko dbać oto, żeby woda szyb-
ko odpływała do morza, należy ją 
również zatrzymywać w sposób 

kontrolowany, a tym samym powo-
dować podwyższanie zwierciadła 
wody w glebie i stwarzać lepsze wa-
runki gruntowo wodne dla potrzeb 
rolnictwa. Na rok 2009 na ten cel 
przewiduje się środki w wysokości 
3.5 min zł dla województwa Za-
chodniopomorskiego.
Dodatkowo poruszono sprawy 

związane z planowaniem obszarów 
ochrony Natura 2000 oraz czekają-
cych nas zadań do realizacji odnoś-
nie Projektu Narodowej Strategii 
gospodarowania wodami 2030 z 
uwzględnieniem etapu 2015.
Jednym z tematów była sprawa wy-

konywania konserwacji urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych. 
W naszym województwie jest dużo 
obszarów chronionych ze względu 
na cenne gatunki roślin i zwierząt 
i należy je chronić, ale zachodzi 
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REKLAMA

1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m2, 
na działce 2177 m2, cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m2  - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m2 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Gole-
niowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m 2, działka 6300  m 2,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 
w Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m2 na działce o pow. 7000 m2 – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 
m2 na działce o pow. 2200  m2 cena: 435 
000 zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogro-
dzona, z  pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m2- cena 375000 zł  

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m2 – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700  m2 w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m2, działka 520 m2 – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 
pow. 77  m2, II piętro + wyposażenie cena: 

295 000 zł
14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu  

pow. 116 m2, działka 323 m2 – cena: 270 000 zł
15. Działka  budowlana w Kopicach( do wy-

dzielenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m2 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m2  - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m2  - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m2  - 
cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m2, IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m2 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m2
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136  m2 na działce o pow. 1269  m2 cena: 
465 000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babigosz-
czy pow. od 1000 do 1200  m2 ceny: od 38 
000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970   m2 
cena: 150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637  m2 cena: 39 
000 zł

Oświadczenia majątkowe za 2007 rok – cz.VI

Zaglądamy do kieszeni samorządowców
Zygmunt Heland – radny powiatu, właściciel Prywatnego LO, Studium Police-

alnego, Szkoły Zawodowej i Technikum Zawodowego.
Oszczędności: 108 000 zł.
Nieruchomości:
- dom – 120 m. kw. o wartości  170 000 zł – własność,
- gospodarstwo rolne 6,51 ha z zabudowaniami zaadaptowanymi na gospo-

darstwo agroturystyczne – wartość – 142 000 zł. – własność,
- działka 1480 m. kw. z budynkiem administracyjno  - biurowym o powierzchni 

444 m. kw – wartość – 140 000 zł – współwłasność  w ramach spółki  „Usługi 
Edukacyjne”.

Dochody:
- za prowadzenie prywatnej szkoły – 52 925 zł,
- dieta radnego – 13 909 zł,
- praca w Radzie Programowej TVP 3 – 1 295,77 zł,
- sprzedaż nieruchomości rolnej – 117 000 zł
- z gospodarstwa agroturystycznego – 4 200 zł.
Zobowiązania:
- pożyczka z Fundacji dla Powiatu Łobeskiego na zakup nieruchomości 
pod potrzeby szkoły – 120 000 zł.  
Ryszard Bulowski – Sekretarz Powiatu
Nieruchomości:
- dom – 98 m. kw. – wartość 150 000 zł – współwłasność małżeńska.
- działka budowlana – 170 000 zł – Ľ współwłasnośći
Dochody: 
- zarobki w Starostwie – 92 643 zł brutto.
Tomaz Teodor Kulinicz – wicestarosta
Oszczędności : 145 872 zł
Nieruchomości:
- działka rolna 0,4451 ha 0 wartość 50 000 zł – własność
Dochody:
- zarobki w Starostwie – 96 944 zł
Zobowiązania:
- kredyt komercyjny – 145 000 zł.
Tomasz Stanisławski – Starosta Goleniowski
Oszczędności: 
- 4 220 zł,
- akcje w funduszach inwestycyjnych – 8 840 zł.
Nieruchomości:
- dom o powierzchni 240 m. kw. Wartości – 350 000 zł – własność.
Samochody: 
- volvo z 1999 r, opel astra z 1998 r, peugeot z 2004 r  współwłasność.
Dochody:
- zarobki Starosty – 108 573,92 zł
- Rada Nadzorcza PEC w Goleniowie (do 31.06.2007 r) i Rada Nadzorcza Centrali 

Nasiennej – 24 474,05 zł
Starosta posiada również wymienione w oświadczeniu drobne udziały w szeregu 

spółkach na terenie województwa jednakże nie przybniosły one władnych 2007 
roku żadnych dochodów.

Oświadczenie Starosty publikujemy, aby nasi Czytelnicy bliżej poznali jego 
osobę, a także dlatego, że Gazeta Goleniowska kilkakrotnie „ponaglała”  Starostę, 
aby oświadczenie złożył.

Cdn - opr. LMM
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PODZIKOWANIA

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 
Żony, Mamy, Babci 

śp. Gertrudy 
Aleksandry 
Michalskiej 

serdeczne podziękowania 
składa rodzina

Jak się bawić to tylko na Koplu!

13 lat rodzinnego festynu
Kultura to nie żaden cud, lecz zwykła świeczka,
to tych spod serca parę nut, ludzkość serdeczna

K.I. Gałczyński
Sobotni wieczór pierwszego tygo-

dnia września. Na przemian pada, 
siąpi, mży, choć jeszcze czuć ostatni 
powiew ciepła umykającego lata. 
Taka pogodowa mieszanka (bez 
deszczu obyło się tylko pięć razy) 
niezmiennie towarzyszy od lat trzy-
nastu Festynowi Rodzinnemu na 
Koplu, czyli placu położonym przy 
ulicy Bohaterów Warszawy, tuż 
przed piekarnią pana Pędziszczaka, 
który upodobali sobie także artyści 
cyrkowi. Co prawda  znaczenia 
wyrazu Kopel nie znalazłem w żad-
nym słowniku, ale za to impreza  o 
wyraźnie integracyjnym charakterze 
z roku na rok przyciąga coraz więcej 
sympatyków i nowych entuzjastów. 

Nie tylko z sąsiadujących przez ulicę 
dwóch osiedli, ale także z pobliskich 
miejscowości – Wojcieszyna, Osiny, 
Kikorzy, Wyszomierza, a nawet z … 
Elbląga, bo i taką rozbawioną grupkę 
spotkałem. Rosnącą popularność 
zawdzięcza zarówno familijnemu 
nastrojowi, którzy tworzą sympa-
tyczni, gościnni ludzie, jak również 
dogodnemu dojazdowi i położeniu. 
Dwa postawione namioty cieszyły się 
specjalnym wzięciem. Pod jednym z 
nich, na drewnianej prowizorycznej 
konstrukcji grała i śpiewała lubiane 
szlagiery „ orkiestra męska” – kapela 
Kryzys. Wbrew nazwie muzycy nie 
szczędzili wysiłku, żeby być słysza-
nym wśród najbardziej oddalonej 

części publiczności. Re-
akcja była spontaniczna. 
Na dość skąpo oświet-
lonym placu ( dodat-
kową iluminację stano-
wiło płonące ognisko) 
dziarsko podrygiwały 
w rytm muzyki dzieci, 
młodzież i dorośli. Trzy 
pokolenia – jeden cel: 
wesoło spędzić czas, bo 
przecież najlepszy jest 
aktywny odpoczynek na 

świeżym powietrzu. Humory prawie 
szampańskie. W drugim namiocie 
prym wiodła mała gastronomia. 
Ceny w miarę przestępne. Oprócz 
golonki, żeberka, hamburgerów 
czy zapiekanek nie zabrakło napoju 
długo ważonego o miłej chmielowej 
wonni. Okazuje się, że ludzie od czasu 
do czasu mają nieodpartą  potrzebę 
bycia razem, a festyn tego rodzaju 
sprzyja jak najbardziej ludycznej 
naturze każdego z nas. Chodzę wśród 
sympatycznego towarzystwa i pytam 
o wrażenia. Jestem mile zaskoczony. 
Żadnych uwag krytycznych nie sły-
szę. Zabawa udana, super, jest pięknie, 
czujemy się świetnie, doskonały festyn 
– mówią moi anonimowi rozmówcy. 
A wszystko to za sprawą jednego 
człowieka – Pana Tadeusza Łuka-
szewicza, pomysłodawcy rodzinnego 
festynu i jego niestrudzonego organi-
zatora. Jest człowiekiem niezwykle 
skromnym, autentycznym społecz-
nikiem kolekcjonerem rozmaitości 
i liderem zespołu Kryzys (perkusista 

Przetarg na dzierżawę kąpieliska
W e wtorkowym wydaniu naszej gazety oraz na stronach internetowych UM ukazało się ogłoszenie o prze-

targu na dzierżawę kąpieliska. W innym miejscu strony internetowej można przeczytać o warunkach dzierżawy.  
Publikujemy pewien fragment naszym zdaniem bardzo ważny. Moje refleksje są dość sceptyczne – poprzedni 
dzierżawca płacił symboliczną złotówkę i pobierał opłatę za wstęp, by „wyjść na swoje”. Czy nowy dzierżawca 
będzie w stanie płacić 2 000 zł miesięcznie  nie pobierając opłat  za wstęp?

– wokalista). Z całą satysfakcja pana 
Tadeusza zaliczam do wąskiego kręgu 
ludzi „ pozytywnie zakręconych” w 
naszym mieście. O sobie mówi, że 
wszystko robi z fantazją i jeszcze, 
żeby widzieć wokół uśmiechniętych, 
zadowolonych ludzi. Zgadzam się z 
nim całkowicie bo przyszłość zależy 
od inicjatyw lokalnych społeczności, 
mieszkańców peryferyjnych dzielnic, 
takich „małych ojczyzn”, która stoi 
zjednoczona Europa. Obraz Festynu 
na Koplu byłby niepełny bez infor-
macji, że przed i popołudniu zorga-
nizowano m.in. turniej piłki nożnej 
dla drużyn 7-osobowych w przedziale 
wiekowym 8-12 lat i 13-15 lat, któ-
rego sędziami byli panowie Tadeusz 
Głowacki oraz Henryk Łuczak. Prze-
prowadzono również turniej badmin-
tona dla dziewcząt, loterię fantową 
„dla Mirka”, mikrofon dla wszystkich 
oraz gry i zabawy dla zgromadzonych 
licznie uczestników.

Jedynym mankamentem był brak 
zwyczajnych desek do tańca, zada-
szenia i więcej światła. Zbieżność ze 
znanym bon motem Goethego jest 
zupełnie przypadkowa. I to byłoby 
na tyle, jak powiedziałby z nieba eks-
pert od „mniemanologii stosowanej”, 
nieodżałowany prof. Jan Tadeusz 
Stanisławski.

M.A. Frydryk
P.S. Organizatorzy pragną podzię-

kować panu Waldemarowi Pędzisz-
czakowi za bezinteresowną pomoc 
w imprezie. Takich sponsorów ze 
świeczką dziś szukać.

Warunki przetargu:
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za 

dzierżawę nieruchomości wynosi 2000 zł Do przetargu 
zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca 
zobowiąże się przyjąć do realizacji w ramach dzierżawy 
zadania określone przez Gminę Nowogard w niniejszym 
ogłoszeniu i zawarte w projekcie umowy:

1. utrzymania ciągłego porządku i czystości na tere-
nie objętym dzierżawą tj zbierania i usuwania odpadów, 
pielęgnacji istniejącej zieleni i zadrzewień oraz wyka-
szaniu traw ich wygrabieniu, utrzymania czystości po-
mieszczeń i sanitariatów oraz innych pomieszczeń zwią-
zanych z funkcjonowaniem obiektu;

2. dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji 
urządzeń i obiektów budowlanych, których zakres, spo-
sób oraz konieczność ich wykonania musi być uzgod-
niona z wydzierżawiającym;

3. całodobowego nadzoru nad obiektem;
4. przestrzegania zaleceń, wymogów i przepisów Sta-

cji Sanitarno – Epidemiologicznej, Wodnego Ochotni-

czego Pogotowia Ratowniczego oraz przepisów przeciw-
pożarowych i innych związanych z funkcjonowaniem 
obiektu;

5. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec 
osób trzecich oraz ubezpieczenie obiektu od tej odpo-
wiedzialności;

6. udostępnienia wydzierżawiającemu obiektu celem 
kontroli realizacji postanowień umowy;

7. ponoszenia wszelkich świadczeń publiczno – praw-
nych;

8. uiszczania czynszu dzierżawnego do 15 każdego 
danego miesiąca trwania umowy dzierżawy. Do w/w 
czynszu naliczony zostanie i pobrany podatek VAT w 
obowiązującej wysokości;

9. Zaakceptuje warunki projektu umowy, z którym 
można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie Plac Wolności 5 pokój 108 lub na stronie interneto-
wej w/w Urzędu http://www.bip.nowogard.pl.

Opr. LMM
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P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:
- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:
- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

 Koparka
Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PPUH „EDBA” Skład Opału 
ul. Nadtorowa 12 w Nowogardzie 

(za bramą cmentarną 0,8 km) 
oferuje opał (koks, węgiel  w różnych asortymentach) 
wysokiej i średniej jakości wyłącznie z polskich kopalń

Zapewniamy dostawę na miejsce wskazane przez klienta
Prowadzimy również sprzedaż ratalną
Ponadto świadczymy również usługi ładunkowe sprzętem specjalistycz-
nym, jak rozładunki wagonów z towarami luzem, usługi dźwigiem 10 to-
nowym
Posiadamy także w sprzedaży samochody samowyładowcze STAR 200 i 2 
multicary – stan dobry

Tel. 091 39 22 329, kom 697 516 145, fax 091 39 20 353

USŁUGI  
ELEKTRYCZNE

Norbert Rolik
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 103A/7
Tel. 667 501 609

KURY NIOSKI
1,5-roczne WYPRZEDAŻ 
od 15 września 2008 r.

Gospodarstwo Drobiarskie
ŻABOWO 13 

tel. 091 39 106 66
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Pb98 - 4,79,-    ON   - 4,35,-

Pb95 - 4,37,-    LPG - 2,25,-

Rozpoczęcie kursu

17 września 2008 r. godz. 15.30
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / kasacja 
gratis

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

OPEL-KOZŁOWSKI

 zatrudni
sprzedawcę 

pojazdów samochodowych
nowogard-ksiegowa@opelkozlowski.pl

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5-go Marca 7 • Nowogard

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

Informujemy,
że rozpoczęcie 

KURSU NA 
Przewóz Rzeczy

odbędzie się 
19.09.2008 r.

Informacje: 
tel. 091 39 21 616

TOYOTA  NOWOGARD  
MK. SP. Z O. O.

zatrudni  
samodzielną księgową
Od  kandydatów oczekujemy:

-wykształcenie min. średnie kie-
runkowe

-doświadczenie w pracy na po-
dobnym stanowisku min. 3 lata

-samodzielnoścć w sporządzaniu 
i rozliczaniu dokumentacji firmy

Oferty prosimy składać: 
kadry@toyotanowogard.pl

OGŁOSZENIE
Starosta Goleniowski 

informuje, że od 01 października 2008r. 
Starostwo Powiatowe w Goleniowie 
urzęduje w godzinach od 730 – 1530

 od poniedziałku do piątku
W następujących Wydziałach skraca się czas przyjmowania inte-
resantów w środy (nie dotyczy udzielania informacji telefonicz-
nych):
1.Wydział Komunikacji i Filia Wydziału Komunikacji w Nowogar-

dzie, w którym interesanci są przyjmowani:
od poniedziałku do piątku do godz. 1500

w środy do godz. 1100

2.Wydział Architektury i Budownictwa oraz Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie przyjmują in-
teresantów w środy.

W związku z powyższym Starosta Goleniowski w sprawie skarg i 
wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 
1530 do godz. 1600.

Starosta Goleniowski 
Tomasz Stanisławski

Usługi ogólnobudowlane 
 - docieplanie budynków, 
 - malowanie zewnętrzne, wewnętrzne
 - glazura, terakota,
 - hydraulika, 
 - regipsy, 
 - podłogi. 
 e-mail: tanie-remontowanie@wp.pl

kom. 600 626 268

Ksero KOLOROWE

Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A
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REKLAMA

Profesjonalny Salon Fryzjersko–Kosmetyczny 
„Beauty&Style”

TRENDY WELLA 2008 – jesień
- nowe cięcia i najmodniejsza koloryzacja!
- dogłębna, dwufazowa regeneracja włosów (climazon sauna)
KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA
- kompleksowa kosmetyka twarzy i ciała
- masaże relaksacyjne, wyszczuplające, aromaterapia
- mikrodermabrazja twarzy, ciała i dekoltu
- peelingi średnio i głęboko złuszczające
- pedicure leczniczy i kosmetyczny, manicure, TIPSY
- Catio Vital Lift II, ultradźwięki, peeling kawitacyjny, sonofereza
- profesjoanlny makijaż ślubny i okolicznościowy

Beata Jaworska kosmetolog
MEDYCYNA ESTETYCZNA
- botox – kurze łapki, zmarszczki czołowe
- powiększanie i modelowanie ust
- zamykanie naczynek
- fotoodmładzanie
- peelingi chemiczne, enzymatyczne (blizny i przebarwienia)
- nadmierna potliwość

Iwona Stajkowska lek. dermatolog
www.problemskora.pl

Goleniów • ul. Pocztowa 44 I piętro (żółty budynek) • 091 418 92 99

Firma „KSM Trading” 
Giełda Maszyn 

ul. Nadtorowa 14C • Nowogard 

zatrudni 

mechanika 

maszyn rolniczych
Wymagane: 
prawo jazdy kat. B, 
prawo jazdy na traktor, 
znajomość branży rolniczej, 
dyspozycyjność
Tel. 091 39 27 113

UWAGA !  UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI 

Z TERENU WIEJSKIEGO
Urząd Miejski informuje, że gmina Nowogard zakwalifikowała się do realizacji programu 
„UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamiesz-
kujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie” obszar A.
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących 
osobami niepełnosprawnymi.
I. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać sie osoba niepeł-

nosprawna, która:
1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnospraw-

ności,
2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z 

wyłączeniem szkoły policealnej)
3. posiada stałe zameldowanie na terenie obszaru wiejskiego gminy Nowogard.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubie-
gania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.
II. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać sie osoba, 

która:
1. w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po 

jej stronie,
2. posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120 % najniższego wyna-

grodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym,
Zgodnie z postanowieniami programu „UCZEN NA WSI”, przez „najniższe wynagro-
dzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), tj. minimalne 
wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane 
na podstawie odrębnych przepisów. W 2008 roku jest to kwota 936,00 zł, czyli 

120% wynosi 1 123,20 zł.

3. posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, którego termin 
zapłaty upłynął).

III. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu 

jednego roku szkolnego,
2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czes-

nego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania 

opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
IV. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa dla Wnioskodawcy, w ramach 

programu, może obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej 

lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy),
3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu kompute-

rów!

4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych 
(w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, do-
finansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyży-
wienia),

5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa 
może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania,               

w tym wyżywienie),
3) dojazdów do szkoły.
V. Wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca składa w Wydziale Edukacji, Zdrowia,  

Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 6, II piętro.
Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta oraz Wydziale Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 6, II piętro oraz 
na stronie internetowej: www.pfron.org.pl (zakładka ”programy PFRON” /UCZEŃ 
NA WSI/ załączniki).

Wymagane załączniki do wniosku zostały określone w pkt 4 formularza wniosku 
i są to:
1) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności ucznia, 
2) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego 

członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi 
załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,

3) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, 
gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

4) kserokopia aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o 
pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka, 

5) kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – do-
tyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

Prawidłowo sporządzony wniosek przyspiesza proces jego rozpatrywania!

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane 
wraz z kompletem wymaganych załączników.
Uwaga! Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego 
rozpatrywania!
Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i 

młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) składa wniosek o dofinan-

sowanie kosztów nauki do dnia 30 września 2008 r.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich 

na muzyczną 

imprezę

dożynkowo–ludową 

do Żabowa
Zabawa na świeżym 

powietrzu odbędzie się 
13 września 

w sobotę na stadionie

Pożegnanie lata
W sobotę 6 września w Klubie Abs-

tynenta „Hania” odbył się festyn dla 
dzieci z okazji zakończenia wakacji 
„Pożegnanie lata”. W programie im-
prezy były m.in. gry i zabawy spraw-
nościowe dla dzieci, a także wspólne 
pieczenie kiełbasek. Nikt nie odszedł 

z pustymi rękami. Każde dziecko zo-
stało obdarowane upominkiem.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania tej imprezy.

Zarząd
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Największy na Pomorzu Zachodnim

W oczach prezesa REM SA...
Po  niespełna dwóch latach przygtowań powstaje w Nowogardzie, w bardzo szybkim tempie firma, która może stać się w niedługim czasie podmiotem 

gospodarczym o największych obrotach w Gminie, posługującym się  nowoczesną technologią, a także w konsekwencji przynoszącym ogromne wpływy 
podatkowe do budżetu Miasta- to oczywiście tylko część najbardziej spektakularnych korzyści jakich możemy się spodziewać po efektach działań znanego 
i na dodatek polskiego inwestora p.Józefa Wojciechowskiego głównego udziałowca spółki JW. Construktion, budującego w naszym mieście na terenie byłej 
krochmalni przetwórnię produkująca składniki biopaliw. O teraźniejszości i bliższej dalszej przyszłości tego przedsięwzięcia rozmawiamy z p Romanem 
Kobylińskim prezesem firmy REM, a także z pracownikami tej firmy Antonim Bielidą i Krzysztofem Gralakiem.

Red – Wjeżdżający do Nowogardu 
od strony Szczecina z zaciekawieniem 
obserwują wyrastające od kilku mie-
sięcy jak grzyby po deszczu kolejne 
masywne stalowe zbiorniki. Domy-
ślamy się ,że fabryka szybko rośnie 
– co jednak w szczegółach kryje się za 
tym budowlanym dynamizmem?
Roman Kobyliński - Budowa 

zbiorników na rzepak i zboże to pierw-
szy etap w realizacji inwestycji budowy 
przetwórni zbóż zwłaszcza rzepaku i 
wytwórni estrów które stanowią rośli-
no pochodny komponent do produkcji 
biopaliw. Jak już informowaliśmy 
mieszkańców Nowogardu m.in.. 
poprzez artykuły w DN  inwestor , 
którym jest główny udziałowiec spółki 
giełdowej JW. Construction pan Józef 
Wojciechowski w celu uruchomienia 
tej wytwórni nabył od syndyka w 
2006 roku obiekty po byłej krochmalni 
w Nowogardzie, a także równolegle 
ok. 2500 ha ziemi wraz z upadłym 
gospodarstwem rolnym gospodaru-
jącym na części pozostałej po byłym 
PGR w Radosławiu. W oparciu o to 
właśnie gospodarstwo rozwijamy od 
trzech lat również produkcję rolną , 
która prowadzona jest pod firmą JW. 
AGRO, natomiast podstawowa dzia-
łalność od której zaczęliśmy rozmowę 
prowadzona jest pod firmą  REM sp. 
z oo. Obie spółki łączy oczywiście 
osoba inwestora p Wojciechowskiego 
oraz to co jest bardzo ważne lokalnie 
, że obie posiadają siedziby na terenie 
gminy Nowogard obie więc zostawiają 
ustawowe odpisy podatkowe właśnie w 
naszej gminie tutaj też płacą podatki 
od nieruchomości oraz zatrudni miej-
scowych pracowników.

Red – Budowa zbiorników to jak 
Pan wspominał pierwszy etap - co 
dalej?
RK -  Zaraz o tym powiem ale 

najpierw jeszcze trochę o zbiorni-
kach. Warto wiedzieć, że te dziesięć 
zbiorników, po 5000 ton pojemności 
każdy, stanowić będzie nie  tylko 
najnowocześniejszy ale i jeden z naj-
większych magazynów zbożowych 
na Pomorzu Zachodnim . Będziemy 
w nich magazynować zboże i rzepak 
świadcząc usługi w zakresie przecho-
wywania i konfekcjonowania zbóż 
i rzepaku oraz składować  surowiec 
zabezpieczający całoroczną produkcję 
naszych wytwórni,- wytwórni , po-
nieważ będą dwie wytwórnie .W tzw. 
II etapie powstanie bowiem tłocznia 
oleju wraz z instalacją do degumingu,  
a w etapie III  instalacja do produkcji 
estrów stanowiących dodatek do bio-
paliw. To właśnie te estry dodawane w 
odpowiednim procencie do zwykłego 
oleju napędowego tworzą z naszego 
paliwa tzw. biopaliwo. Trzeba tutaj 
od razu zaznaczyć ,że w Nowogardzie 
nie będziemy dokonywać czynności 
mieszania estrów z olejem napędowym 
– nie mamy tu do tego odpowiednich 
warunków przestrzennych- sama więc 
produkcja końcowa biopaliwa  będzie 
się odbywała w innym miejscu.

Red –  Mieszkańcy Nowogardu 
zwłaszcza Ci starsi nie mają naj-
lepszych wspomnień związanych z  
uciążliwością produkcji a dotyczą-
cych poprzedniej przetwórni czyli 
krochmalni . Wszyscy Oni dobrze 
pamiętają chociażby fetor tzw.  pulpy 
ziemniaczanej rozchodzący się przez 
wiele miesięcy po całym mieście. Jak 
będzie wyglądała ewentualna uciąż-
liwość waszej produkcji.
R.K -Po pierwsze nie będziemy prze-

twarzać ziemniaków… Ale poważnie 
-  nasze technologie , które zastosujemy 
w Nowogardzie pozwalają mi jedno-
znacznie stwierdzić , że zakład nie 
tylko będzie spełniał normy w zakresie 
ekologii i bezpieczeństwa ale też, że 
emisja zarówno zapachów jak hałasu 
czy czynników szkodliwych w postaci 
stałej , cieczy czy gazowej w praktyce 

nie będzie istnieć. Proces magazyno-
wania rzepaku , jego przetwarzania 
będzie się odbywał w cyklu zamknię-
tym co eliminuje wydostawanie się do 
atmosfery pyłów. Produkty  uboczne 
w procesie tłoczenia rzepaku nie wy-
stępują, bowiem całość surowca jest 
przerabiana na olej jadalny i makuch, 
również proces estryfikacji będzie w 
cyklu zamkniętym bez szkodliwych 
emisji. Dla zobrazowania poziomu 
hałasu bowiem tylko tyle że będzie on 
istotnie niższy od hałasu jaki dobiega 
dzisiaj z ulicy wlotowej  do miasta na 
wysokości naszej firmy. 

Red. Jest pan odpowiedzialny za 
II etap inwestycji  - zwracamy się 
do drugiego rozmówcy Antoniego 
Bielidy, głównego specjalisty ds. 
inwestycji. Jaki jest harmonogram 
realizacji tego etapu i co wiąże się z 
uruchomieniem tłoczni rzepaku?
Antoni Bielida- Zarówno I jak i II 

etap zostanie zakończony na przeło-
mie roku,  tak aby od stycznia można 
było rozpocząć trzymiesięczne próby 
rozruchowe. Po przeprowadzeniu 
rozruchu technologicznego zacznie 
się przerabianie produkcyjne rzepaku 
i wytwarzanie z niego oleju rzepa-
kowego (jadalnego) i tzw makuch. 
Olej będziemy sprzedawać również 
dla celów konsumpcyjnych ale przede 
wszystkim posłuży on jako półprodukt 
do dalszej przeróbki , będzie poddany 
procesowi rektyfikacji w wyniku której 
uzyskamy estry paliwowe. Jeśli idzie 
o makuchy to będą one sprzedawane 
– można je wykorzystać zarówno jako 

dodatek do pasz dla zwierząt jak i jako 
surowiec opałowy. Jako ciekawostkę 
podam,  że z jednej jednostki wagowej 
rzepaku będziemy otrzymywać około 
1/3 części oleju i 2/3 części makuch. 
Zdolność przerobowa naszej wytwórni 
wyniesie 100000 ton rzepaku rocznie, 
przewidujemy przerabianie około 300 
ton tego surowca na dobę.

Red – To imponujące liczby. Taka 
skala produkcji wymaga  pewności w 
zabezpieczeniu  odpowiedniej ilości 
surowca. To duże zadanie logistyczne 
ale przede wszystkim wyzwanie i 
zarazem  szansa dla lokalnych pro-
ducentów rzepaku?
A B – Tak , aby zaspokoić nasze po-

trzeby produkcyjne zużyjemy rzepak 
z areału wynoszącego ok. 40 000 ha. 
Dla wyobrażenia sobie skali tej nie-
zbędnej uprawy podam , że cały areał 
ziemi uprawnej w gminie Nowogard 
to 22 000 ha, a przecież nie wszystko 
może być obsiane rzepakiem. Można 
więc z całą pewnością stwierdzić , że 
producenci rzepaku przynajmniej z 
kilku gmin województwa mogą być 
spokojni  o zbyt w momencie gdy pełną 
parą ruszy przetwórnia’

Red  Co jeszcze zamierzacie aby 
zapewnić ciągłość dostaw surowca do 
przetwórni, mam tu na myśli zwłasz-
cza pokonanie szeregu istotnych 
problemów , z którymi borykają się 
jego producenci czyli  rolnicy w tym 
zwłaszcza rozwiązanie  możliwości 
kredytowania i zapewnienie opłacal-
ności produkcji? Pytanie to kieruję 
do Krzysztofa Gralaka.

 Roman Kobyliński - prezes REM SA

 Antoni Bielida

Krzysztof Gralak
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Krzysztof Gralak - To jest bardzo 
istotne zagadnienie , o którym pomy-
śleliśmy również dlatego, że to w na-
szym interesie jest aby producenci rolni 
mogli bez przeszkód i w możliwym 
komforcie co do przyszłości rozwijać 
produkcję rzepaku. Zaplanowaliśmy 
więc szereg działań, które koncentro-
wać się będą  w dwóch nowych ini-
cjatywach . Po pierwsze tworzymy na 
terenie fabryki Centrum Finansowe w 
ramach, którego zacznie funkcjonować 
oddział jednego z banków oferujący 
m.in. kredytowanie zakupu nasion i 
uprawy potrzebnego nam surowca. 
Zabezpieczenie dla tych kredytów 
udzieli nasza firma pod zastaw przy-
szłych plonów. Otworzymy także 
Centrum Doradztwa dla Rolników 
– „ małe Barzkowice” jak to nazywa 
nasz prezes- w centrum tym doradcy 
będą świadczyli nieodpłatna pomoc  
dla naszych rolników. Mamy nadzieję 
,że te działania pozwolą w niedługim 
czasie stworzyć  z okolicy obszar 
produkcji rolnej prowadzonej w pełni 
profesjonalnie , co nie jest możliwe 
bez wykorzystania osiągnięć nauki 
rolniczej jak i  stosowania na co dzień 
nowoczesnych narzędzi finansowych.

 Red – Dotychczasowe Wasze 
dokonania  realizowane w firmie 
REM , a także JW. Agro istotnie 
uwiarygodniają powyższe zapowiedzi 
i plany, ale pokraczę tutaj trochę, Czy 
nie obawiacie się  ,że jednak coś nie 
wyjdzie?
Roman Kobyliński - W zupełnie 

racjonalnych kategoriach, wszystko 
na razie idzie zgodnie z planem. 
Realizujemy zamierzenie , w które 
inwestor wkłada ogromną kwotę 70 
mln złotych, te pieniądze nie mogą 
być zmarnowane. Jesteśmy już w 
bardzo zaawansowanej fazie reali-
zacji projektu, projektu do którego 
drobiazgowo przygotowywaliśmy się 
przez wiele miesięcy a nawet już lat 
,mamy nadzieję ,że wszystko co za-
mierzyliśmy stanie się faktem tak jak 

faktem są te piękne zbiorniki, które 
widać przez okna.

Red  I jak zwykle prozaiczne pyta-
nie o merkantylne korzyści dla miasta 
i Gminy?
R.K-  Oczywiście te korzyści będą 

, a wiele z nich bardzo wymiernych. 
Zatrudnimy w firmie i otoczeniu około 
130 osób. Ze względu na w pełni zau-
tomatyzowaną technologię być może 
poziom zatrudnienia bezpośredniego 
nie jest szokujący ale będziemy ko-
rzystać z pracy i usług zewnętrznych 
wielu firm. Roczne obroty naszego 
zakładu mają wynosić około 800 mln 
zł czego konsekwencją będą suma-
ryczne wpływy podatkowe do gminy w 
kwocie, jak szacujemy, kilku milionów 
złotych. Ponadto chcemy być dobrą 
wizytówką wysokiego poziomu  dzia-
łań gospodarczych realizowanych na 
terenie gminy Nowogard co myślę jest 
wielką wartością dla naszej wspólnej 
przyszłości

Red .  J.W Agro to Wasza druga 
firma gospodarująca w oparciu o 
gospodarstwo rolne w Kulicach. 
Jak wiem za kilka dni organizujecie  
dożynki kończące już drugie Wasze 
żniwa. Jak rozwija się ta rolnicza część 
Waszej działalności?
KG – Jak wiadomo prowadzimy 

działalność na areale 2 500 ha. Głów-
nie nastawiamy się na produkcję zbóż 
i hodowlę bydła zarodowego rasy 
LIMOUSINE. Od 2009 roku prowa-
dzić  będziemy sprzedaż jałówek i 
buhajków zarodowych, posiadających 
francuski atest gwarantujący pocho-
dzenie i jakość. Wierzymy, że w ten 
sposób przyczynimy się do wzrostu 
hodowli wydajnych i dobrze urodzo-
nych zwierząt. 

Moim rozmówcom dziękuję za 
życzliwość i wyczerpujące infor-
macje.

Notował  – Marek Słomski 
foto Jan Korneluk

dr Roman Kobyliński, urodzony 14 listopada 1948 r. w Kołobrzegu, syn Cze-
sława i Moniki. Wykształcenie wyższe: Akademia Rolnicza w Szczecinie (1970). 
Doktorat w SGGW w Warszawie- Wydział Ekonomiczno-Rolniczy (1978).
W latach 1970-1991 oraz od 1999 do dziś, nauczyciel akademicki na Wy-

dziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie. 
Prowadzi badania i dydaktykę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, 
przedsiębiorczości oraz ekonomiki regionalnej zarządzania projektami Unii 
Europejskiej i Banku Światowego.
W latach 2002-2006 organizator i kierownik Studium Podyplomowego: 

Zarządzanie projektami UE i BŚ „Ekofinanse” w AR w Szczecinie.
Autor 68 publikacji naukowych 3 podręczników oraz 35 programów 

restrukturyzacji przedsiębiorstw, ekspertyz oraz strategii rozwoju gmin i 
województwa.
Kierownik 4 krajowych projektów PHARE realizowanych w latach 1994-

2002, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Staże naukowe i praktyki we Francji, USA, Szwecji i w Niemczech.
1998-2006- Przez dwie kadencje Radny Sejmiku Województwa Zachod-

niopomorskiego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju 
i Promocji Województwa. Od   kwietnia   2006r.-   Prezes   Zarządu   Spółki 
Akcyjnej „REM” w Nowogardzie ul. 3 Maja 26. Od 2007 prezes Zarządu Spółki 
z o.o. J.W. AGRO w Nowogardzie ul 3 Maja 26.

...i w obiektywie 

fotoreportera

 Widok na fabrykę z okna biurowca...

 ...i z fabryki na biurowiec.

 To wyjdzie z fabryki: makuch i olej rzepakowy

 To nie bizon to limousine 

(zarodowa sztuka z fermy J.W. AGRO w Kulicach
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

ZAPRASZAMY!

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny, pod-

piwniczony, dwupoziomowy, jedno-

piętrowy, na działce wiata na dwa 

samochody, pomieszczenia gospo-

darcze, wysoki standard i funkcjo-

nalność, Nowogard, ul. Żeromskie-

go, tel. 609 307 327.

•  Wynajmę pokoje (1,2,3 osobowe) w 

Kołobrzegu 40 zł/osoba lub miesz-

kanie 3 pokojowe (150 zł/doba) i 4 

pokojowe (200 zł/doba) tel. 0692 

683 475. 

•  Sprzedam działki budowlane (3ha) w 

Olchowie przy drodze na Kościuszki. 

Cena 430 tys. zł. Tel. 0696 06 72 54. 

•  Mieszkanie 3-pokojowe do wynajęcia w 
centrum Nowogardu. Tel. 501 212 247. 

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie do 8 arów. Tel. 608 101 247.

• Wydzierżawię magazyn 100 m kw z me-
diami + plac 4000 m kw oraz sprzedam 
śrutownik bijakowy. Tel. 694 484 485.

• Wynajmę pokój kobiecie. Tel. 
725 353 984.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw w 
Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe ul. Osied-
lowa lub Lutyków. Tel. 66 55 44 148.

• Nowogard, nieruchomość niezabudo-
wana, przy ul. Poniatowskiego, o pow. 
2,6831 ha, działka nr 179, 6 obręb No-
wogardu, w planie zagospodarowania 
terenu zabudowa mieszkaniowa niska, 
jednorodzinna i bliźniacza, cena 30 PLN 
m2, do negocjacji, mail nas13@wp.pl, 
tel. 0660 424 989.

• Wynajmę dwupokojowe całkowicie 
umeblowane mieszkanie w Poznaniu 
na os. Lecha. Tel. 0691 125 617.

• Sprzedam mieszkanie w Maszewie 76 
m kw, wysoki parter. Tel. 66 75 10 002.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX Lecia 
w Gryficach, wyposażenie: okna PCV, 
panele podłogowe, zabudowa przed-
pokoju, zabudowa kuchni, cena do 
uzgodnienia tel: 507 100 356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod za-
budowę jednorodzinną lub działalność 
gospodarczą vis a vis ZUK w Nowogar-
dzie. Tel. 0603 118 286.

• Poszukuję pomieszczenia magazy-

nowego do wynajęcia Nowogard lub 

okolice. Tel. 508 419 167.

• Poszukuję sklepu do wynajęcia w 

Nowogardzie. 513 913 500.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• Sprzedam mieszkanie M-4, o pow. 67,7 
m kw przy ul. Warszawskiej, cena 2,6 
tys. zł/ m kw. Tel. 606 828 614.

• Sprzedam dom na wsi, gmina Dobra 

Nowogardzka, pow. 220 m kw (7 po-
koi), 2 budynki gospodarcze o łącz-
nej pow. 700 m kw, działka 20 arów, 
w dobrym stanie, cena 250 tys. zł. Tel. 
509 702 817.

• Zamienię 2 pokojowe lokatorskie w 
Dobrej na podobne lub kawalerkę w 
Nowogardzie. Tel. 091 39 25 087.

• Mieszkanie własnościowe 2 pokojowe 
46 m kw I piętro przy ul. Zielonej za-
mienię na mniejsze 2 pokojowe I lub 
II piętro na osiedlu spółdzielczym przy 
ul. Kard. Wyszyńskiego, Luboszan. Tel. 
500 445 088.

• Działki przy ul. Wojska Polskiego 

przy samym jeziorze pod budowni-

ctwo – rekreację 2 x 950 m kw, ok. 70 

tys. zł. 502 103 432.

• Na wsi działka pod budownictwo 

5000 m kw, blisko las, zalew rzeki 

Regi, 48 tys. zł. 501 307 666.

• Korytowo – dom na wsi, z działką 47 

arów, 155 tys. zł. 889 133 882.

• Działki rolne blisko Nowogardu 

sprzedam. 889 133 882.

• Do wynajęcia 2 pokoje w mieszka-
niu 3 pokojowym, 400 zł + media. Tel. 
663 843 017.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
660 010 540.

• Do wynajęcia mieszkanie 60 m kw. 

Tel. 0510 444 378, 091 39 20 354.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 

własnościowe w Dobrej, cena 75 tys. 

zł. Tel. 091 39 25 087.

• Do wynajęcia       mieszkanie 3 pokojowe 63 
m kw przy ul. Bankowej. Tel. 601 56 27 43.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Do wynajęcia mieszkania 3 pokojowe i 
4 pokojowe. 508 309 980.

• Poszukuję 2 pokojowego mieszkania do 
wynajęcia od zaraz. Tel. 691 154 499.

• Duży budynek gospodarczy do wy-
dzierżawienia. 782 400 001.

• Budynek mieszkalny do remontu wy-
najmę lub zamienię. 782 400 001.

• Sprzedam lub wynajmę restaurację 

przy trasie Szczecin – Gdańsk k. No-

wogardu. Tel. 695 044 663.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe włas-
nościowe na większe. Tel. 608 633 831.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na 3 
pokojowe. Tel. 510 895 195.

• Mieszkanie 3 pokojowe do wyna-

jęcia, świeżo po remoncie, I piętro, 

atrakcyjny punkt nad jeziorem. Tel. 

509 910 771.

•  Do wynajęcia kawalerka, centrum, 
600zł plus prąd, gaz. Tel. 691 655 420. 

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 
własnościowe bezczynszowe 67 m 
kw na mniejsze (może być duża ka-
walerka od 36 m kw do 40 m kw). Tel. 
603 621 840 lub 091 39 27 160.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel, 6 biegów, bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, przebieg 
107000km, bezwypadkowy, książka 
serwisowa, zadbany. Nowe tarcze i klo-
cki hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, olej, filtry, przegląd klimatyza-
cji, nowe opony letnie 16``. Cena 44 900 
zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• OKAZJA! Sprzedam samochód oso-

bowy VW New Beetle, rok prod. 

1998, poj. 2l, przebieg 46 tys. km, 

stan bardzo dobry, bezwypadkowy, 

drugi nabywca. Tel. 606 945 398.

• Sprzedam Opel Corsa B, 1,4, 16 V, rok 
prod. 1997, instalacja gazowa, autoa-
larm, centralny zamek, abs, elektryczne 
szyby, alufelgi, poduszka powietrz-
na, komplet kół z oponami zimowy-
mi, cena 6500 (do uzgodnienia). Tel. 
506 382 151.

• Sprzedam Opel Tigra 1996 r., bardzo 
ładny, zadbany, mały przebieg. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, cena 
4200 zł. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam Skoda Octavia, 12.2002 r., 
przebieg 92 tys. Tel. 78 36 78 674.

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. 
Tel. 695 770 724.

• Sprzedam: naczepa ciężarowa TRAILOR, 
rok. prod. 1989, liczba osi 3, po kapital-
nym remoncie, oplandekowana, cena 
9500 zł do negocjacji. Tel. 667 359 903.

• Sprzedam Mitsubishi Pajero, 1994 r., 
diesel, cena 13500 zł. Tel. 091 39 78 481, 
503 732 533.

• Sprzedam Opel Astra kombi, rok prod. 
1992, poj. 1,6, stan techniczny i wizu-
alny bardzo dobry, cena 4000 zł do 
uzgodnienia. Tel. 605 930 485.

• Sprzedam Opel Kadett 1993 r., poj. 
1300, ważne badania techniczne i 
OC, cena 1500 do uzgodnienia. Tel. 
889 649 485.

• Sprzedam na części samochód marki 
Uno. Tel. 091 39 20 005       

• Auta z Niemiec – opłacone, zarejestro-
wane. VW Passat kombi 2005 r., 1,9 TDI 
– 34 900 zł; Ford Mondeo kombi 2003 
r., 2,0 TDCI – 26 900 zł. Bezwypadkowe. 
Tel. 0888 044 988.

ROLNICTWO  .
• Sprzedam gorczycę białą, cena 5 zł/kg. 

Tel. 667 359 903.
• Sprzedam pług jednoskibowy łąkowy, 

glebogryzarkę. Tel. 69 111 58 22.
• Sprzedam ciągnik rolniczy Fortschmit 

320, 1988 r., cena 9500 zł. Tel. 091 
39 784 81, 503 732 533.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 

516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w 
zakresie: hydrauliki, zakładanie wo-
domierzy, wideofilmowanie, usługi 
glebogryzarką i zakładanie trawników, 
wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpach-
lowanie, malowanie, tynkowanie, mon-
taż okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, 
itp. Tel. 663 349 080.

• Język niemiecki – nauczanie indywidu-
alne z zastosowaniem technik sugesto-
pedii, tłumaczenia ustne i pisemne od 
września. Tel. 503 84 84 35.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 

imprez okolicznościowych. Tel. 

511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• Usługi elektryczne. Tel. 504 005 800.
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GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
- Indywidualne w gabinecie 

- Grupowe pracowników na zlecenie pracodawcy

BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

• Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek pod-
łogowych, ściennych, regipsy, malowa-
nie, szpachlowanie, stawianie ścian z 
płyty kartonowej, ocieplanie poddaszy, 
panele, itp. 693 021 097, 696 945 713.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych,.tel. 66 77 84 333.

• Usługi dekarskie. 880 243 258, 

691 621 141.

• Nauka angielskiego – korepetycje. 

693 469 311.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi remontowo - budowlane. 

784 053 493.
• Tynki maszynowo. 500 475 311.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 695 085 470, 091 39 72 575.
• Usługi ogólnobudowlane – do-

cieplenia budynków, hydraulika, 

elektryka, wykończenia wnętrz, 

łazienki, itp. – szybko, solidnie. 

Tel. 609 605 621, 697 612 803, 

605 168 658, 784 188 147.

• Pisanie prac licencjackich, magister-
skich, maturalnych i zaliczeniowych. 
507 403 912.

• Język niemiecki – korepetycje. Tel. 607 
61 78 44.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

• Kursy przygotowujące do matury z ję-
zyka angielskiego. Tel. 692 449 106.

• Korepetycje – język niemiecki. 
603 858 245.

• REMONTY MIESZKAŃ. 662 125 370.

• Usługi transportowe – przeprowadzki, 
tanio - 1zł/km, powyżej 200 km 0,80 
zł/km. Tel. 514 740 538.

• Angielski-korepetycje. Gimna-

zjum, szkoła średnia. TANIO! 0661 

209 448.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do monta-
żu okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-

mana/kę, korzystne warunki płaco-

we. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę staw-
ka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 0 601 
73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA MYJ-

NIĘ TEL. 0692 683 475.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, 

kelnera. Tel. 503 045 960.

• Pracownika ogólnobudowlanego za-
trudnię. Tel. 608 817 214.

• Praca w budownictwie. Tel. 

601 864 739.
• Restauracja Oskar zatrudni barmankę, 

recepcjonistkę, sprzedawcę, kucharkę. 
Tel. 091 39 20 091, 602 474 266.

• Kierowca kat. B szuka pracy. Tel. 
662 075 334.

• Kierowca kat. C+E podejmie pracę na 
międzynarodówkę. Tel. 667 966 734.

• MASZKOWO – PRACA. Ferma norek w 

Maszkowie zatrudni osoby, brygady 

budowlane do budowy pawilonów. 

Kontakt tel. 601 520 540.

• Cukiernika – piekarza zatrudnię. Tel. 

601 78 10 00.

INNE

• Kupię drewno tartaczne, nadające 

się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 

20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja 

I ul. Bankowa 8B (w sklepie z art. 

gosp. domowego); Elegancja II ul. 

Warszawska 2 (przy przystanku na 

żądanie). Zapraszamy w godz. od 

9.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 

14.00.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 697-

500-184.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gitara, 
flet, saks). Tel. 605 576 908.

• Grzejniki co, panelowe, niemieckie, 

1-2 płytowe, różne rozmiary także 

nietypowe długości, wysokości, do 

mieszkania, domku, warsztatu. Tel. 

0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 900 

zł oraz ogrzewanie + ciepła woda, 

(dwufunkcjyne), cena 1200 zł, gwa-

rancja serwisowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, kuch-

ni, wiszące, firmy niemieckiej Vail-

lant, wersja świeczkowa, 450 zł, mało 

używane, gwarancja serwisowa. Tel. 

0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe podgrze-

wacze wody – 380 V, małe gabaryty, 

moc 18-21 kW, ekonomiczne, ideal-

ne do domku, warsztatu, baru, ga-

stronomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 

446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe 

zasobnikowe podgrzewacze wody, 

firmy niemieckiej Vaillant, 130, 160, 

190 l., stojące, idealne gdy są 2-3 

łazienki, kuchnia, to komfort ciepłej 

wody w domu, koszt 40 zł/ miesiąc, 

gwarancja serwisowa, cena 1000 zł. 

Tel. 0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową używaną. 

Tel. 091 39 22 783, 0784 792 270.
• Sprzedam szczeniaki owczarka niemie-

ckiego. Tel. 600 187 111.
• Sprzedam automat do robienia waty cu-

krowej, cena 1100 zł. Tel. 514 740 538.
• Kupię silnik szybkoobrotowy 2800 ob-

rotów, 5-7 kw. Tel. 662 608 830.
• Sprzedam pianino – tanio. Tel. 601 58 

74 38.
• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą, 

1000 szt; 0,45 zł/ szt. Tel. 0660 457 090, 
091 39 22 349.

ul. 3 Maja 13 •  72-200 Nowogard
tel./fax 091 39-222-24

kom. 0 508 312 260 • kom. 0 510 170 219

SPRZEDAMY DOMY:
PŁOTY- nowy wolno stojący parterowy dom                              cena: 470 000 zł
NAD MORZEM- wolno stojący o pow. 120, działka  4000 m2    cena: 250 000 zł
RESKO- dom o pow. 150 m2 do remontu , działka 750 m2       cena:160 000 zł
GOLENIÓW- szeregowiec o pow.105 m2, działka 203 m2        cena: 498 000 zł
RESKO- wolno stojący o pow. 130 m2, działka 1189 m2            cena: 395 000 zł
Nowogard -okolica- gospodarstwo agroturystyczne o pow. 600 m2, 
działka 33100 m2                                                                  cena: 1 990 000 zł
RESKO- kamienica w centrum miasta o pow. 300 m2               cena: 570 000 zł
GOLENIÓW- komfortowy o pow.274 m2, działka 798 m2       cena: 2 000 000 zł

SPRZEDAMY  DZIAŁKI: 
NOWOGARD- działki od 800 do 900 m2 z   cena: 78zł/m2       cena: 78 zł/m2
NAD WODĄ- działka z linią brzegową o pow. 15 500 m2          cena: 95 000 zł
OKOLICE NADMORSKIE- 2 działki budowlane                             cena: 45 000 zł
GOLENIÓW- działka pod zabudowę wielorodzinną                  cena: 1 550 000 zł

POSZUKUJEMY DOMÓW I DZIAŁEK Z OKOLIC NOWOGARDU DLA OCZEKUJĄCYCH 
KLIENTÓW

WSZYSTKIE NASZE OFERTY ZNAJDZIESZ NA 

WWW.EXTRA-DOM.COM.PL
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BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie  

o dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  
zatrudni  kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

Rozpoczęcie kursu
15.09.2008 r. godz. 17.00
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 Witamy wśród nas...

Syn Moniki Krzysiek 

ur. 4.09.08 

ze Szczecina

Kacper syn Natalii 

i Karola ur. 5.09.08 

z Miętna

Córka Małgorzaty 

Grygorowicz 

ur. 6.09.08 

z Nowogardu

Syn Anny Kot 

ur. 9.09.08 z Dębic

Syn Joanny Bureć 

ur. 11.09.08 

z Nowogardu

Żaneta Zachrewicz 

i Paweł Klewicz 

z licencjami
Ostatniego dnia sierpnia na torze w Bartoszycach odbyła się przedostat-

nia runda motocrossowego Pucharu PZM. Jednak nie wyniki były najważ-
niejszym wydarzeniem zawodów.

Dla nowogardzkich Klubu Moto-
rowego „Cisy” najistotniejszym był 
fakt, że reprezentowało go aż trzech 
licencjonowanych zawodników ry-
walizujących w klasie 80 cm3. Do tej 
pory prawo rywalizacji o mistrzo-
stwo Polski miał jedynie Michał 
kozera. Teraz dołączyli do niego Ża-
neta Zacharewicz i Paweł Klewicz, 
którzy zdali egzamin teoretyczny i 
praktyczny.

Same zawody były dość udane, 
choć odbywały się w fatalnych wa-
runkach atmosferycznych, podob-
nych do tych jakie panowały pod-
czas rozgrywanych na „Smoczaku” 
zawodów w ramach Pucharu Bał-

tyku. Bardzo mokry tor sprawiał-
trudności zawodnikom z czołówki 
mistrzostw Polski, ukończenie za-
wodów było nie lada wyczynem i 
kosztowało zawodników wiele sił i 
umiejętności. Michał Kozera, naj-
bardziej doświadczony z całej no-
wogardzkiej trójki ukończył zawody 
na dziewiątym miejscu w generalnej 
klasyfikacji. Po pięciu rundach Pu-
charu PZM zajmuje wysokie, dwu-
naste miejsce. 

Ostatnia runda odbędzie się 19 
października w Lublinie. 

Andrzej Garguliński
foto. Jan Korneluk

Głosy Czytelników

Czy należy się wstydzić 
bogactwa?

W naszym pięknym kraju człowiek przedsiębiorczy, pracowity jest uwa-
żany za coś gorszego. Jak dotąd nie liczy się praca lecz układy, powiązania i 
znajomości. No i polityka!

Ten kto zaczynał od zera i do czegoś 
doszedł jest widziany jako kombinator 
i cwaniak.

Na szczęście młodzi zaradni ludzie 
coraz większe osiągają  sukcesy w wielu 
dziedzinach. Nowi yuppis  popychają 
kraje Europy, Ameryki i Azji mocno 
do przodu.

A u nas na naszym podwórku tylko 
nieliczni mogą się wykazać takimi 
cechami. Większość ludzi w moim 
wieku sprawna fizycznie i umysłowo 
przeżywa swoje życie na nędznej 
wcześniejszej emeryturce, rencie czy 
na socjalu. Ten ostatni zabija ideę 
pracowitości, przedsiębiorczości i 
motywacji do lepszej egzystencji.
Natomiast bogactwo innych kłuje 

ich w oczy. Zawiść, zazdrość to cechy, 
charakteryzujące dużą część naszego 
społeczeństwa.

Czy adwokat, lekarz, przedsiębiorca 
mają zarabiać mało? Nikt nie widzi ich 
godzin pracy ciężkich studiów, a tylko 
efekty końcowe.

Ostatnie bastiony socjalizmu to 
służba (a powinno być  OCHRONA) 
zdrowia, szkolnictwo, policja i pozo-
stałe służby mundurowe.
Dlaczego za ciężką i odpowiedzial-

ną pracę nauczyciel, policjant, stra-
żak, pielęgniarka, strażnik więzienny 
dostają nędzne grosze w porównaniu 
z ich zachodnimi kolegami?

A przecież benzyna, samochody, 
mieszkania, życie są już porównywal-
ne, a nawet w wielu już przypadkach 
już u nas droższe. Winni są za to po-
litycy. Zajmują się oni pierdołami jak 
aborcja, lustracja, walkami poszcze-
gólnych ugrupowań parlamentarnych, 
tarczą (nie wiadomo komu po jasną 
cholerę potrzebną), Gruzją itd. itp.

Zamiast wziąć się za reformy 
podatków, szkolnictwa, ochrony 
zdrowia, służb mundurowych, pry-
watyzacji z prawdziwego zdarzenia, 
budowy autostrad i obwodnic baj-
durzą, aż do znudzenia o rzeczach 
nieistotnych.

A kto siedzi w polityce? W większo-
ści nieudacznicy, którym się w życiu 
nic nie ułożyło i nic nie zrobili poza 
gadaniem o wszystkim i o niczym.

W takiej Ameryce polityk bez kilku 
milionów dolarów może zapomnieć, 
że będzie reprezentował kraj, stan, czy 
poszczególny okręg. Nikt na biedaka 
nie zagłosuje!!!

Tam wszyscy to wiedzą. Idąc do 
polityki idzie się tam dla prestiżu i 
do tego, aby coś po sobie zostało, a 
nie po to żeby się nachapać.

Dlatego jest tam mało malwersacji, 
łapówek i cwaniactwa.

Nowogard niestety ma pecha. Nie 
rozwija się bo nie ma nikogo, kto by 
ten rozwój inicjował. Najlepiej siedzi 
się na posadce przyspawany do krze-
sełka, które dostało się od społeczeń-
stwa oszukanego po raz kolejny.

I to by było na tyle jak mawiał pro-
fesor Jan  Tadeusz Stanisławski.

KOS

PS. Po ostatnim artykule o moim 
majątku zostałem zmuszony do zało-
żenia alarmów w moich mieszkaniach 
oraz wystąpiłem o pozwolenie na 
broń.

Jednocześnie dziwi mnie fakt, że 
byle przestępca ma możliwość ochrony 
danych osobowych, a radni nie! Widać 
na tym przykładzie, kto w Polsce jest 
chroniony i jakie mamy prawo! 

 

Sporty motorowe
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W obiektywie  Jana Korneluka - Prace artystów DPS w Bibliotece Miejskiej
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 36

Rozwiązania krzyżówki nr 35 – SCHODY DO 
NIEBA – nadesłali:

Jan Nikicin – Czarnogłowy, Danuta Bekalarek 
– Włodzisław, Bogdan Krystkiewicz i Józef Dobro-
wolski – Dąbrowa, Andrzej Czarnowski – Osowo, 
Krystyna Tretiak – Maszkowo, Jerzy Zawadzki 
– Orzechowo, Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Karolina Ogiewa – Glicko, Maria Gortat – Czer-
mnica i z Nowogardu: Józef Górzyński, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Danuta Majeranowska, 
Katarzyna Saja, Mirosława Rutkowska, Teresa Ja-
nuszonek, Krystyna Syfert, Cezary Kubisz, Teresa 

Powalska, Franciszek Palenica, Alicja Wypych, 
Marzena Ustyjańczyk, Ryszard Gutowski, Szczepan 
Falaciński, Grażyna Kosmalska, Halina Kawczyń-
ska, Bogumiła Czupryńska, Stanisława Pokorska, 
Władysława Kubisz, Kazimierz Grudziński, Halina 
Stefańska.

Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:
- Karolina Ogiewa z Glicka,
- Mirosława Rutkowska z Nowogardu, 
- Franciszek Palenica z Nowogardu.

Gratulujemy!      

PARADOKS

Oto paradoks, który
W głowie się nie mieści:
Ileż dzieł napisano piórem
Głupiej gęsi.

LEN

Każda zapewnia mnie gazeta,
Ze len najlepszą jest tkaniną,
I czytam wciąż o lnu zaletach,
O tym, że z lnu korzyści płyną.
Lojalny jestem obywatel,
Więc len ma u mnie wzięcie duże:
Używam tylko lnianych gatek,
I chodzę w lnianym garniturze.
Lnianą koszulę na grzbiet wkładam,
Lnianą chusteczką nos wycieram – 
Len ponad wszystko! – Ta zasada
Jest najważniejszą dla mnie teraz!
Na lnianej jadam też serwecie,
Na prześcieradle sypiam lnianym,
I chociaż len się ponoć gniecie – 
Ja całym sercem jestem za nim!
Wycieram lnianym się ręcznikiem,
Piesek mój lnianą ma obrożę,
I nie przejmując się już nikim,
Lniane onuce wnet założę!
Lniany kapelusz mam na głowie,
Lniany krawacie mnie ozdabia,
Cenię też lniany płaszcz – albowiem,
Wyglądam w nim jak dumny hrabia.
Aby już te zakończyć sprawę,
Żegnam Was gestem pełnym męstwa,
Bo chyba znajdę się niebawem
niebawem lnianym kaftanie bezpieczeństwa!

SZCZEBLE KARIERY

Pierwszy stopień drabiny
Rzekł wzdychając sobie:
Wszędzie hierarchia –
Cóż ja biedny zrobię?

* Piąta klepka zadała pytanie:
Jeśli odejdę, co wtedy zostanie? 
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

          Nowogard 11.09.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Hydraulik
4.  Przedstawiciel handlowy 
5.  Magazynier
6.  Informatyk
7. Monter stolarki PCV
8. Spawacz
9. Kierowca kat. C
10. Operator podnośnika koszowego
11. Mechanik samochodowy, spawacz
12. Stolarz meblowy
13. Opiekun osoby niepełnosprawnej
14. Pomocnik przy produkcji okien 
PCV
15. Pracownik zieleni

      OFERTY PRACY Z REJONU

1.  Kierowca kat. C+E  (Karnica) (Płoty)
2. Tokarz, spawacz, frezer, ślusarz, elek-
tryk (Miękowo k/Goleniowa)
3. Sprzątaczka, kierowca ciągnika (Go-
leniów)
4. Kucharz (Międzyzdroje) 
5. Przedstawiciel handlowy (Łozieni-
ca)
6. Spawacz (Płoty)
7. Cukiernik, piekarz (Kliniska Wlk)
8. Wychowawca – terapeuta (Radowo 
Wielkie)
9. Pakowanie drobiu (Goleniów)
10.  Pracownik pomocniczy (Ustronie 
Morskie)

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji 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 obowią-
zani na bieżąco informować powiatowe 
urzędy pracy właściwe ze względu na 
siedzibę pracodawcy o wolnych miej-
scach zatrudnienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego. Informując 
o wolnych miejscach zatrudnienia lub 
miejscach przygotowania zawodowe-
go, pracodawcy nie mogą formułować 
wymagań dyskryminujących kandyda-
tów ze względu na płeć, wiek, niepełno-
sprawność, rasę, pochodzenie etniczne, 
narodowość, orientację seksualną, 
przekonania polityczne i wyznanie re-
ligijne lub względu na przynależność 
związkową.”
Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed za-
trudnieniem osoby lub powierzeniem 
jej innej pracy zarobkowej jest obowią-
zany uzyskać od niej pisemne oświad-
czenie o pozostaniu lub nie pozostaniu 
w rejestrze bezrobotnych  poszukują-
cych pracy, a osoba podejmująca pracę 
jest obowiązana złożyć takie oświad-
czenie.” 
Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest obowią-
zany zawiadomić w formie pisemnej, w 
okresie do 5 dni, właściwy powiatowy 
urząd pracy o zatrudnieniu osoby zare-
jestrowanej jako bezrobotna lub o po-
wierzeniu jej innej pracy zarobkowej
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PIŁKARSKI PUCHAR POLSKI
Sowianka Sowno – Pomorzanin Nowogard 1:8 (1:4)

Łatwa wygrana  
Pomorzanina...

Pomorzanin: Egert – Lembas, M. 
Miklas, T. Marszałek, Tomporowski 
(46’ Jedras), Cyran (46’ Nosek), Skór-
niewski, Ł. Marszałek, Borowik (46’ 
Dobrowolski), Gołdyn, Gronowski.

Bramki dla Pomorzanina: Gołdyn 
– 4, Gronowski, Borowik, Ł. Marsza-
łek, M. Miklas.

W pierwszej rundzie piłkarskiego 
Pucharu Polski Pomorzanin grał z A-
klasową Sowianką Sowno. Trener Zbi-
gniew Gumeinny powiedział przed 
meczem, że da pograć tym graczom, 
którzy w lidze  rzadziej pojawiają sie 
na boisku. To wystarczyło by zdekla-
sować rywala.

Mecz odbywał się na w Płotach, an 
bocznym boisku Polonii, gdyż obiekt 
w Sownie nie nadaje się do gry.

Mecz był rozstrzygnięty już w pierw-

szej połowie, a właściwie w pierwszych 
piętnastu minutach minutach. Już w 
30. sekundzie Cyran dośrodkował do 
Gronowskiego i ten otworzył wynik 
spotkanie. Niedługo później festiwal 
strzelecki rozpoczął Gołdyn, który w 
ciągu kwadransa zdobył dwie bramki. 
W tej odsłonie meczu czwartą bram-
kę dla Pomorzanin zdobył Borowik. 
Przed przerwą rywale wykorzystali 
błąd nowogardzkich defensorów i 
zdobyli bramkę honorwoą. To było 
wszystko na co było ich stać w star-
ciu z rozpędzonym Pomorzaninem. 
Nasi gracze po przerwie dołożyli ko-
lejne bramki. Dwie ponownie zdobył 
Gołdyn, jedną M. Miklas, a jedną Ł. 
Marszałek po ładnej, dwójkowej akcji 
z bratem. T. Marszałkiem i mecz za-
kończył się wynikiem 1:8.

Olimpia Nowogard – Radovia Radowo Małe 1:1 (0:0) rz. k. 2:4

... i pechowa porażka 
Olimpii

Olimpia: M. Nowak – Malinow-
ski, Garbat, D. Stachowiak, Góre-
cki (55’ Solarski), G. Golema, Kuś, 
Kaczmarek, Szewc, Wnuczyński, M. 
Stachowiak.

Bramka dla Olimpii: Kaczmarek.
Znacznie mniej – przynajmniej teore-

tycznie - przychylny był los dla B-klaso-
wej Olimpii, która w pierwszej rundzie 
Pucharu Polski trafiła na grającą w okrę-
gówce Radovię Radowo Małe. Tyle, że 
rywal naszego zespołu zamyka tabelkę 
w swojej klasie rozgrywkowej i tego dnia 
był w zasięgu Olimpii. Zabrakło jednak 
skuteczności.

Początek meczu z lekkim wskaza-
niem na gości, którzy częściej zagraża-
li bramce M. Nowaka. Juz w pierwszej 
minucie G. Golema musiał wyręczać 
naszego bramkarza wybijając piłkę 
z linii bramkowej. W 15. minucie z 
pozoru niegroźne uderzenie głową 
trafiło w poprzeczkę bramki Olimpii. 
Jednak w miarę upływu czasu piłka-
rze Pawła Kaczmarka zaczęli poczy-
nać sobie coraz śmielej i w końcówce 
meczu to oni byli stroną przeważa-
jącą. Bliscy zdobycia bramki dają-
cej prowadzenie byli Kaczmarek, G. 
Golema i M. Stachowiak, ale żaden 
z nich nie wykorzystał swojej okazji. 
W drugiej połowie Olimpia całkowi-
cie przejęła inicjatywę i na bramkę Ra-

dovii ciągnął atak za atakiem. Znowu 
strzelali G. Golema i M. Stachowiak, 
swoich sił próbowali Kuś i szewc, 
bardzo bliski pokonania bramkarza 
rywali by Wnuczyński, jednak sztuka 
ta udała się niezawodnemu (niestety 
do czasu) Kaczmarkowi. W 55. mi-
nucie otrzymał podanie z lewej strony 
od Wnuczyńskiego i umieścił piłkę 
w siatce. Mimo objęcia prowadzenia 
Olimpia nadal atakowała. Wprowa-
dzony poi przerwie Solarski lobował 
wychodzącego bramkarza, ale piłka 
minimalnie minęła bramkę. Po chwi-
li uderzał G. Golema, ale bramkarz 
instynktownie obronił jego strzał. 
Jednak najbliżej zdobycia bramki był 
Kaczmarek, który mając sporo miejsca 
w polu karnym otrzymał dobre poda-
nie, przymierzył, ale piłka minimalnie 
minęła bramkę. To mogła być bramka 
dająca Olimpii awans, stało się jednak 
inaczej. W 67. minucie jedna z nie-
licznych akcji Radovii zakończyła się 
celnym strzałem, M. Nowak wypuścił 
piłkę przed siebie i dobitka znalazła się 
w bramce. Do końca regulaminowego 
czasu gry nikt nie zdobył bramki, po-
dobnie jak w dogrywce i sędzia zarzą-
dził rzuty karne. Te lepiej wykonywali 
zawodnicy Radovii i to oni zagrają w 
drugiej rundzie Pucharu Polski.

Andrzej Garguliński

Piłkarska sobota
Po dwóch tygodniach przerwy na 

stadionie przy ulicy Wojska Polskie-
go swój mecz rozegra nowogardzki 
Pomorzanin. W piątej kolejce po-
dejmować będzie zespół Promienia 
Mosty. Rywal naszego zespołu zaj-
muje obecnie jedenaste miejsce w 
tabeli mając na swoim koncie cztery 
punkty. Wszystkie oczka zdobył na 
własnym boisku remisując z Iną Iń-
sko i pokonując Masovią Maszewo. 
Atutu swojego boiska nie zdołali 
wykorzystać w starciu z Mewą Resko 
Na wyjeździe lepsi od zawodników 
Promienia okazali się piłkarze dru-
giego zespołu Chemika Police.

Mecz odbędzie się w sobotę o go-
dzinie 16.00.

Również w sobotę, tyle że czte-
ry godziny wcześniej na boisku w 
Wierzbięcinie o ligowe punkty wal-
czyć będzie drugi nowogardzki ze-
spół piłkarski. Olimpia Nowogard 
podejmować będzie przewodzący 
aktualnie w tabeli Pomorzanin Przy-
biernów. Rywale naszego drugiego 

zespołu rozegrali co prawda dopiero 
jeden mecz, ale zrobili spore wraże-
nie rozbijając Zryw Kretlewo aż 6.1.

Początek meczu o godzinie 12.00
Pozostałe mecze piątej kolejki 

okręgówki:
15:00  Mewa Resko - Flota II Świ-

noujście, 16:00  Masovia Maszewo 
- Światowid Łobez, 16:00  Radowia 
Radowo Małe - Wicher Brojce, 18:00  
KP Chemik II Police - Dąbrovia Sta-
ra Dąbrowa

niedziela: 15:30  Ina Ińsko - Viel-
govia Szczecin-Wielgowo, 17:00  Ko-
rona Stuchowo - Ehrle Polska Dobra 
Szczecińska, 17:00  Fagus Kołbacz 
- Pogoń II Szczecin.

Pozostałe mecze trzeciej kolejki 
B-klasy:

sobota: 15:00  Zieloni Wyszobór 
- Komarex Komarowo.

niedziela: Strzelcy Pucice - Orły 
Kliniska, 16:00  OKS Goleniów - Ka-
sta Szczecin-Majowe.

Andrzej Garguliński

Juniorzy wiceliderem
Pomorzanin: Frąckowiak – Grzej-

szczak, Frąckowiak, Wipplinger, D. 
Żywica (60’Skowron), Ogiewa (55’ 
A. Żywica), Langner, Kasprzyk, An-
tonyk, Kurek (70’ Sobczak) Gaik 
(80’ Jeziorski).

W sobotę juniorzy Pomorzanina 
grali z rówieśnikami z Wichra Broj-
ce. Z wyjazdowej potyczki udało im 
się przywieźć komplet punktów.

Choć stroną przeważającą był Po-
morzanin pierwsi bramkę zdobyli 
gospodarze. W 22. minucie przed 
polem karnym fauluje D. Żywica. 
Zawodnik z Brojc wykorzystał nie-
porozumienie Frąckowiaka z Wip-
plingerem i strzałem z 20 metrów 
otworzył wynik spotkania. Po stra-
cie bramki Pomorzanin zabrał się 
do odrabiania strat. Na efekty nie 
trzeba było długo czekać, bo już w 
30. minucie na 25 metrze nieprze-
pisowo zatrzymywany był Langner, 
sędzia odgwizdał to przewinienie 
a do piłki podszedł Wipplinger i 
pięknym strzałem wyrównał wynik 
spotkania. Ten wynik utrzymał się 
do końca pierwszej połowy.

Druga część meczu rozpoczęła się 
od groźnych ataków Nowogardzian, 
ale na bramkę musieliśmy czekać do 
65. minuty wtedy to Langner posyła 
piłkę w pole karne, dopada do niej 
Gaik i pewnym strzałem zdobywa 
drugą bramkę dla swojego zespołu. 

Kolejny gol dla Pomorzanina padł w 
74. minucie. Sobczak zgrał piłkę do 
A. Żywicy ten świetnie obsłużył An-
tonyka, który wyszedł sam na sam 
z bramkarzem i lobując golkipera 
gospodarzy zdobył bramkę na 3:1. 
Ostatnia bramka w tym spotkaniu 
padła w 88 min. Gaik przeprowadził 
rajd prawą stroną podał do dobrze 
ustawionego Langnera a ten doko-
nuje formalności i umieszcza piłkę 
w siatce. 

W poprzedniej kolejce juniorzy 
Pomorzanina pokonali u siebie Ra-
dovię Radowo Małe 1:0. 

Andrzej Garguliński
Tabela po 4 kolejkach.

1. Światowid Łobez 4 12 16-4
2. Pomorzanin Nowogard 4 10 12-2

3. KP II Police 4 9 19-2
4. Promień Mosty 4 9 18-5
5. Dąbrovia Stara Dąbrowa 4 9 18-10
6. EHRLE Dobra Szczecińska 4 9 14-9
7. Pogoń II Szczecin 4 7 17-5
8. Ina Ińsko 4 6 32-9
9. Wicher Brojce 4 6 9-19
10. Korona Stuchowo 4 6 5-15
11. Radowia Radowo Małe 4 4 5-13
12. Flota II Świnoujście 4 1 7-40
13. Masovia Maszewo 4 1 6-15
14. Fagus Kołbacz 4 1 5-15
15. Mewa Resko 4 1 5-21
16. Vielgovia Szczecin 4 1  2-6

Sport także na s. 15
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• transport, rozładunek
pompowanie betonu
bloczki betonowe

•
•
• pustaki keramzytowe

• ogrodzenia betonowe
• stropy Teriva
• nadproża
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EDUKACYJNE 
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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

REKLAMA REKLAMA

place
magazyny
warsztaty

Pb98 - 4,79,-    ON   - 4,35,-

Pb95 - 4,37,-    LPG - 2,25,-

Poświęcenie 
krzyża

i dożynki 
w Karsku

Foto s. 6
foto Jan Korneluk
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Zaproszenie
Zarząd Koła Ogólnopolskiego Związku Sybiraków 

w Nowogardzie serdecznie zaprasza wszystkich 
chętnych na uroczystość poświęcenia tablicy 
MIEJSCA KAŹNI w dniu 16 września 2008 r. 

W programie: Msza św. za Ojczyznę o godz. 11.00 
w kościele św. Rafała Kalinowskiego; 

- poświęcenie tablicy na cmentarzu o godz. 12.00. 
Prezes Koła mgr Franciszka Kobylińska

Zarząd M-G Koła PZW
organizuje w dn. 20.09.2008 r.

otwarte Zawody Wędkarskie Spławikowe
„DOŻYNKI 2008”

o puchar „Starosty i Starościny Dożynek”

Zbiórka zawodników o godz. 10.30 koło Neptuna, startowe 5 zł.

Poniedziałek 8 września 
O godz. 21 pracownik stacji paliw 

powiadomił policję o kradzieży 45 
litrów paliwa. Przestępstwa dokonał 
kierowca Volkswagena Golfa, który od-
jechał w nieznanym kierunku. Wartość 
skradzionego paliwa wynosi 197 PLN.
Wtorek 9 września
Ok godz. 16:30 doszło do uszkodze-

nia rogatki przy przejeździe kolejowym 
w miejscowości Żabowo. Kierowca 
TIRa wjechał na przejazd w momencie 
opuszczania szlabanu i zniszczył go. 
Twierdził, że nie widział świateł sygna-
lizujących opuszczanie zapór.

Tego samego dnia ok. godz. 21 po-
licjanci zatrzymali do kontroli samo-
chód marki Ford Escort, który został 
porzucony tuż po uderzeniu w drzewo. 
Następnego dnia kradzież samochodu 
zgłosił mieszkaniec Bienic okazało się, 
że uszkodzony Ford Escort należał do 
niego. 
Środa 10 września
Nieletni Michał B. próbował dokonać 

kradzieży elementów metalowych na 
terenie posesji przy ul. Boh. Warszawy. 
W trakcie odkręcania metalowych 
przęseł płotu został spłoszony przez 
córkę właścicielki i uciekł w kierunku 
nadleśnictwa.

Czwartek 11 września
W tym dniu zgłoszono kradzież 

3 telefonów komórkowych (2 Sony 
Ericsson i 1 Motorola K1) na terenie 
kompleksu szkolnego (liceum, gim-
nazjum, szkoła podstawowa) przy ul. 
Boh. Warszawy.
Piątek 12 września
Tuż po 18 doszło do kolejnego już 

uszkodzenia zapory kolejowej w Żabo-
wie. Dwa TIR-y jechały w przeciwnych 
kierunkach i wjechały na przejazd w 
trakcie opuszczania zapory. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku nie za-
uważyli oni świateł sygnalizujących. 
Obaj kierowcy otrzymali mandaty.
Sobota 13 września
W nocy z soboty na niedzielę po-

wiadomiono policję o włamaniu do 
2 piwnic przy ul. Bema. Z pierwszej 
skradziono rower z drugiej natomiast 
kosę spalinową „Texas”. 
Niedziela 14 września
Przedwczoraj anonimowa osoba po-

wiadomiła policję, że w rowie w pobliżu 
miejscowości Żabówko leży samochód. 
Policja na miejscu zatrzymała pijanego 
kierującego pojazdem Mateusza K. 
Miał 2,12 promila alkoholu we krwi.

ps

Sonda uliczna
W dzisiejszej sondzie ulicznej zapytałem licealistów czy popierają po-

mysł Platformy Obywatelskiej o wprowadzeniu matematyki na egzami-
nie maturalnym.
Tomasz Tracz, klasa II - LO nr 3
Nie zgadzam się z tym pomysłem gdyż uważam, że obo-

wiązkowa matematyka na maturze może utrudnić drogę na 
studia ludziom uzdolnionym humanistycznie. Wiąże się to 
m.in. z tym, że wielu zdolnych uczniów w następnym roku nie 
będzie mogło pójść na studia. Uważam, że powinno się pozo-
stać przy dotychczasowym systemie, w którym matematyka 
jest przedmiotem dodatkowym.

Katarzyna Rucińska, LO nr 2
Wydaje mi się, że jeżeli matura będzie obowiązywała na po-

ziomie podstawowym to jest to dobry pomysł. Dzięki temu 
wzrośnie zainteresowanie tym przedmiotem. Dzisiaj większość 
z nas wybiera przedmioty humanistyczne a to sprawi, że zaj-
miemy się również matematyką. 

Grzegorz Mazurek, I klasa - Zespół Szkół Zawodowych
To czy matematyka będzie na maturze jest dla mnie obo-

jętne. Nie mam kłopotów z uczeniem się tego przedmiotu w 
związku z czym zdawanie matury z matematyki nie sprawi 
mi trudności.

Małgorzata Piskorz, II klasa - LO nr 2
Nie uważam, żeby był to dobry pomysł. Nie każdy potrafi 

uczyć się matematyki i nie każdy czuje się pewnie w tym przed-
miocie. 

Adrian Kierasiński, klasa II – LO nr 1
Z mojego punktu widzenia nie jest to najlepszy pomysł. 

Osobiście wolę przedmioty humanistyczne jak historia czy 
WOS. Maturę z matematyki powinni zdawać ludzie, którzy 
mają talent do przedmiotów ścisłych. Niestety nie każdy ten 
talent posiada i może to uniemożliwić wielu uczniom dalszą 
naukę już na etapie studiów wyższych.

Paulina Krystkiewicz, klasa 1 – LO nr 2
Uważam, że ci którzy lubią matematykę powinni zdawać ją 

jako przedmiot dodatkowy. Nie jest więc to dobrym pomysłem 
aby matematyka była obowiązkowa gdyż wielu ludzi ma kło-
poty z tym przedmiotem.

Marcin Leszczyński, I klasa Zespół Szkół Zawodowych
Nie popieram tego pomysłu, ponieważ nie lubię matematy-

ki. Mam trudności z jej przyswajaniem. 

Adrian Żabecki
Uważam, że jest to dobry pomysł gdyż ci, którzy do tej pory 

stronili od uczenia się matematyki wezmą się do pracy.

ps

KONDOLENCJE

Panu Władysławowi Kubiszowi 
– członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Cisy” w Nowogardzie 

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci żony 
składają:

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy SM „Cisy”
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REKLAMA

Oświadczenia majątkowe cz. VI

Na garnuszku Gminy…
Uwaga: W dzisiaj prezentowanych oświadczeniach kierownicy jedno-

stek organizacyjnych Gminy zadeklarowali, że nie posiadają żadnych 

akcji ani udziałów w funduszach inwestycyjnych, nie zasiadają w Radach 

Nadzorczych, nie mają innych niż zarobki źródeł dochodów, nie mają 

też pożyczek,  kredytów ani innych zobowiązań. Wynagrodzenie za cały 

2007 rok, kwoty brutto.

Magdalena Joanna Pędzik – kierownik Zespołu Ekonomiczno – Ad-

ministracyjnego Szkół.

Nieruchomośc i:

- mieszkanie 60 m. kw. – wartości 27 000 zł (1/3 udziału we współwłas-
ności)

Dochody:  wynagrodzenie za pracę  – 49 306,26 zł.

Zofia Pilarz – starszy kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-

licznej

Nieruchomości:

- mieszkanie – 80 m. kw. – wartość – 60 000 zł – współwłasność.
Dochody:  wynagrodzenie za pracę  – 53 353,52 zł.
Samochód: opel astra z 2000 r. – współwłasność.

Mirosława Barbara Przybyłek – menager, dyrektor Nowogardzkiego 

Domu Kultury.

Nieruchomości:

- mieszkanie – 58,6 m. kw. – wartość – 150 000 zł – współwłasność
Dochody: wynagrodzenie za pracę  – 67 093,20 zł.

Wiesław Kaliszewski – kierownik Zarządu Budynków Komunal-

nych

Nieruchomości:

- mieszkanie własnościowe – 68 m. kw. wartość – 120 000 zł.
Dochody:  wynagrodzenie za pracę - 74 141,66 zł.

Teresa Skibska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Nieruchomości: 

- dom o powierzchni  150 m. kw. wartość – 250 000 zł – współwłas-
ność.

- gospodarstwo rolne  – 9,01 ha, wartość – 46 000 zł – współwłasność.
Dochody:  wynagrodzenie za pracę – 69 607,20 zł

Cdn – opr. LMM

Dożynkowe szachy
Zapraszamy na turniej szachowy, który odbędzie się w czasie dożynek w 

sobotę 20.09.08 r. Początek o 10.00 w salce szachowej przy placu Szarych 
Szeregów.

Paweł Taberski

W „Gazecie Goleniowskiej” i na 
portalach internetowych UM Nowo-
gard oraz Starostwa Powiatowego  w 
Goleniowie można przeczytać takie 
oto doniesienia:

„W ramach zaplanowanych działań 
w dniu 10 czerwca br uczestnicy pro-
jektu wyjechali na dwudniowy wyjazd 
szkoleniowo – integracyjny do Między-
zdrojów. Oprócz spotkań z psychologiem 
i doradcą zawodowym na uczestników 
czekała cała moc atrakcji. Było zwiedza-
nie Rezerwatu Żubrów, Muzeum Figur 
Woskowych oraz Oceanarium. Szkoda 
tylko, że ze względów pogodowych (nasi-
lający się sztorm) do skutku nie doszedł 
zaplanowany rejs statkiem. 

Od marca 2008 roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Goleniowie w partnerstwie 
z Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie , Powiatowym Urzędem Pracy 
oraz wszystkimi ośrodkami pomocy 
społecznej z terenu naszego powiatu 
realizuje projekt pod nazwą „Z bezrad-
ności do aktywności”. Wartość projektu 
realizowanego przez OPS Goleniów 
wynosi 189 780 zł, a na jego realizację 
pozyskaliśmy dotację rozwojową w 
wysokości 170 802 zł ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz 
budżetu państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji społecznej.  
W ramach zaplanowanych działań w 
dniu 10 czerwca br uczestnicy projektu 
wyjechali na dwudniowy wyjazd szko-
leniowo – integracyjny do Międzyzdro-
jów. Oprócz spotkań z psychologiem i 
doradcą zawodowym na uczestników 
czekała cała moc atrakcji. Było zwie-
dzanie Rezerwatu Żubrów, Muzeum 
Figur Woskowych oraz Oceanarium. 
Szkoda tylko, że ze względów pogodo-
wych (nasilający się sztorm) do skutku 

nie doszedł zaplanowany rejs statkiem. 
Nie jest to jedyne tego rodzaju działanie 
zaplanowane w projekcie. Pozostaje so-
bie tylko życzyć aby wszystkie następne 
były tak udane jak to w Międzyzdrojach.  
Gdzie uczestnicy projektu wyjadą na-
stępnym razem (październik/listopad) 
na razie nie zdaradzamy”.

***  
„W dniu 11 września,  w godzinach 

12.15-18.00, odbył się na terenie JF 
DUET piknik integracyjny w ramach 
projektu „Z bezradnosci do aktywno-
ści”. Projekt jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Oprócz dużej grupy bezpośrednich bene-

ficjentów programu, wśród gości można 
było zauważyć władze powiatowe i 
gminne, pracowników PCPR i gminnych 
OPS-ów. Zabawa i poczęstunek dla 
wszystkich trwała przez 6 godzin. Odby-
ły się prezentacje artystyczne, rozegrano 
wiele konkursów i zabaw”.
Dla mniej zorientowanych Czytel-

ników wyjaśniamy, że obie imprezy 
organizowane były w ramach progra-
mu „Od bezradności do aktywności”. 
Program prowadzony jest przez Sta-
rostwo Powiatowe w Goleniowie we 
współpracy ze wszystkimi gminami 
powiatu. Rolę pilotującą pełni Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
i Biuro Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PERON) w ścisłym kontakcie z Po-
wiatowym Urzędem Pracy. Program 
finansowany jest ze środków PRO-
GRAM OPERACYJNY KAPITAŁ 
LUDZKI – priorytet VII – „Promocja 
Integracji Społecznej”. Powiat dyspo-
nuje funduszem 997 144 złote (w tym 
środki unijne – 897 428 zł).

Projekt „Z bezradności 
do aktywności”

dokończenie s. 6
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE…

HOROSKOP SZKOLNY
Baran – Koniec wakacji, więc czas wziąć się za naukę. Ten rok szkolny będzie 

należał do Ciebie. Gwiazdy wróżą same sukcesy. Wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
a rodzice po raz kolejny będą pękać z dumy.

Byk – Czeka Cię dużo pracy, jeśli chcesz osiągnąć swój cel. Mimo to nie przejmuj 
się. Wiesz czego chcesz, a to połowa sukcesu. Musisz po prostu bardziej przyłożyć 
się do nauki i słuchać rad starszych. Oni naprawdę wiedzą co dla Ciebie lepsze. 

Bliźnięta – Jesteś zdolny więc ten rok szkolny będzie bardzo udany. Dasz sobie 
radę ze wszystkim i uwierz w to. Wystarczy tylko chcieć. Pokaż na co Cię stać i bierz 
udział w konkursach. Udowodnisz innym swoje umiejętności.

Rak – Przez wakacje nabrałeś sił i teraz będziesz emanować pozytywną energią. 
Zaangażuj się w życie klasy lub szkoły. Szkoda byłoby zmarnować Twoją krea-
tywność. Sam wiesz najlepiej, że masz wspaniałe pomysły, które warto wcielać w 
życie.

Lew – Naprawdę aż tak nie lubisz szkoły? Zastanów się co byś robił, gdyby nie ona. 
Nie poznałbyś przecież tylu świetnych ludzi. To właśnie kolegom z klasy poświęć 
więcej uwagi. Nie zapominając o nauce, oczywiście.

Panna – W tym roku szkolnym to Ty będziesz przyciągać uwagę. Spojrzenia 
wszystkich szkolnych kolegów i koleżanek będą skierowane w Twoją stronę. U 
jednych będziesz wzbudzać podziw, u innych zazdrość. 

Waga – Rozejrzyj się uważnie po szkolnych korytarzach. Gdzieś pośród tłumów 
bacznie obserwuje Cię para zielonych oczu. Nie przegap tego spojrzenia, bo stracisz 
okazję na niezwykłą znajomość. 

Skorpion – Wiesz, że masz tendencję do wpadania w tarapaty. Zawsze coś prze-
skrobiesz, ale przecież nikt inny nie potrafi tak dobrze wymigiwać się od kar. To ten 
Twój urok osobisty, który nadal działa na innych. Nic się jak na razie nie zmieni. 

Strzelec – Początek roku szkolnego może okazać się dosyć ciężki, jednak nie 
łam się. Później będzie już tylko z górki. Jeśli wcześniej weźmiesz się poważnie do 
roboty, potem będzie łatwo. Nie martw się, jak zwykle sobie poradzisz. 

Koziorożec – To będzie świetny rok. Czeka Cię co prawda trochę pracy, ale coś 
sprawiło, że szybciej i łatwiej będziesz przyswajać informacje. Nauka stanie się 
przyjemniejsza, a Ty częściej będziesz mógł pozwalać sobie na spędzanie czasu z 
przyjaciółmi.

Wodnik – Będziesz bardzo optymistycznie nastawiony do życia. Jeśli na Twoje 
konto wpadnie słabsza ocena, szybko weźmiesz się do pracy i pokażesz na co tak 
naprawdę Cię stać. Nauczyciele i rodzice będą mile zaskoczeni.

Ryby – Swoją wiedzą zrobisz wrażenie na nauczycielach już w pierwszej połowie 
semestru. Jednakże pamiętaj, że tak wspaniała opinia zobowiązuje. Nie odpuszczaj 
sobie lekcji, zaś czas wolny spędzaj bardzo aktywnie.

W tym roku szkolnym do Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica uczęszczać będzie 810 
uczniów. Klasy jakie powitaliśmy w 
naszych szkolnych progach to:

Klasy techniczne:
I Technikum Ekonomicznego
I Technikum Handlowego
I Technikum Informatycznego
I Technikum Mechanicznego
I Technikum Żywienia i Gospodar-

stwa Domowego
Klasy zasadniczej szkoły zawodowej: 

I e; I f; I m/k; I m.
Wielu z nas przeżyło w czasie wakacji 

mnóstwo wrażeń. Lato jest okresem, 

w którym należy się bawić. Ale czy 
wakacje byłyby tak przyjemne, gdyby 
szkoła nie istniała? To dzięki niej są 
takie wyjątkowe. Czekamy na nie 
dziesięć miesięcy, aby wreszcie móc od-
począć. Wakacje sprzyjają zawieraniu 
nowych znajomości, spędzaniu chwil 
w niezapomniany sposób, odkrywaniu 
nowych talentów. Wszystko to możemy 
później wspominać podczas rozmów 
z przyjaciółmi na szkolnym korytarzu 
oraz przeglądając fotografie. To co 
dobre, szybko się kończy i teraz należy 
pomyśleć o nauce. Życzymy wszystkim 
uczniom wielu szkolnych sukcesów.

KĄCIK KULINARNY
Ciasteczka orzechowo-czekoladowe

      Rada Samorządowej Fundacji 
Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie 

ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji
Do zadań Prezesa zgodnie ze Statutem należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością organizacyjną i finansowa,
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym składanie oświadczeń woli,
3. Opracowywanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych,
4. Przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
5. Proponowanie struktury organizacyjnej Fundacji.
   Osoby zainteresowane objęciem funkcji społecznej (nieodpłatnej) Prezesa, 
prosimy o składanie ofert wraz z planem działalności Fundacji, w biurze 
Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, Plac Wolności 1 
w Nowogardzie, do dnia 30 września 2008r.. 
Biuro czynne, tel. 39 27 240: - poniedziałek 8 – 16 - wtorek, środa, czwartek, 
piątek 730 - 1530. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 0 601 577 365.

Przewodniczący Rady Fundacji „Zdrowie” 
Mieczysław Cedro

   Składniki:
   175g maki pszennej, 250g maki 

ryżowej, 2 ůyýki kakao, ˝ szklanki 
mleka 3/2%, ůyýka proszku do piecze-
nia, szczypta soli, 135g masůa, ůyýka 
esencji waniliowej, 250g cukru,140g 
posiekanych rodzynek, ½ niewolo-
nych orzechów ziemnych, tabliczka 
czekolady.

   Przygotowanie:
   Orzechy siekamy np. w malakse-

rze. To samo robimy z rodzynkami. 
Do miski wsypujemy oba rodzaje 
maki, proszek do pieczenia oraz sól. 
W drugiej misce utrzeć razem masło 
z cukrem i powoli dodawać do tego 
maki 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 
trochę mleka, aż uda się otrzymać 
jednolite ciasto. Urywamy po kawałku 
ciasta i formujemy kuleczki wielkości 
orzechów włoskich. Obtaczamy w 
orzechach i układamy na wysmaro-
wanej tłuszczem foremce w odległości 
około 5cm od siebie. Na końcu spodem 
szklanki rozpłaszczamy kulki na placki. 
Wstawiamy do nagrzanego do 200 
stopni piekarnika i pieczemy aż do mo-
mentu aż zaczną się robić lekko twarde. 
Wyjmujemy, studzimy. Roztapiamy 
czekoladę i polewamy ciasteczka.

Smacznego!!!

Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej „Zdrowie” 

w Nowogardzie 
Dziękuje wszystkim darczyńcom za przekazanie dla naszej 
Fundacji 1% podatku dochodowego. 
Pozyskane fundusze w kwocie 5.254,80zł zostaną w całości 
przeznaczone na zakup Sprzętu medycznego dla Szpitala w 
Nowogardzie.
      Liczymy na pamięć i wsparcie w następnych latach.
Życząc dużo zdrowia.

Przewodniczący Rady Fundacji
 „Zdrowie” 

Mieczysław Cedro
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W sobotę (30.08.2008r.) w Wierzbię-
cinie odbył się dwunasty już, a jedno-
cześnie ostatni w tym roku festyn z cyklu 
imprez organizowanych pod patronatem 
Wiejskich Klubów Sportowych. Impreza 
ta była wyjątkowa, ponieważ połączona 
była z oficjalnym, uroczystym zakończe-
niem sezonu letniego.

 Rozpoczęła się o godzinie 10.00 a do 
rozgrywek zgłosiło się 12 zespołów w 
piłkę siatkową oraz 8 zespołów w piłkę 
nożną. Imprezę przygotowali sołtys Cze-
sław Golema oraz radny Tomasz Szafran, 
którzy zadbali o wszystkie szczegóły ma-
jące na celu zapewnienie odpowiedniej 
rangi ostatniemu festynowi.

Klasyfikacja końcowa turnieju w 
Wierzbięcinie ( piłka nożna ):

1. WKS Ostrzyca
2. WKS Wyszomierz
3. WKS Wierzbięcin
Najlepszym bramkarzem turnieju 

uznano Łukasza Pędziwiatra (WKS 
Ostrzyca).

Klasyfikacja końcowa turnieju w 
Wierzbięcinie ( piłka siatkowa ):

1. WKS Czermnica
2. WKS Ostrzyca
3. WKS Żabowo
Najlepszym zawodnikiem turnieju 

został Arkadiusz Skoczeń (WKS Czer-
mnica).

Oprócz rozgrywek piłkarskich trady-
cyjnie już odbyły sie konkursy i zawody 
sportowe dla dzieci za które otrzymy-
wały nagrody mogące wykorzystać 
w zbliżajacym się roku szkolnym. Do 
dyspozycji najmłodszych był również 
zamek dmuchany i zjazdżalnia.

Po rozgrywkach piłkarskich nad-
szedł czas na podsumowanie kilku 
miesięcy zmagań piłkarskich a więc 
rozdanie pucharów za dwunasty festyn 
rekreacyjno-sportowy oraz klasyfikację 
końcową rozgrywek. Z tej okazji  na im-
prezę przybyli zaproszeni gościę, którzy 
wspólnie z organizatorami wręczali pu-
chary i nagrody rzeczowe. Patronat nad 
imprezą objął zastępca burmistrza Artur 
Danilewski, który ufundował okazałe 
puchary za klasyfikację generalną w piłce 
siatkowej oraz prezes Przedsiębiorstwa 

Robót Drogowych Krystyna Łazarz, 
która ufundowała puchary w klasyfikacji 
końcowej piłki nożnej. Przybył również 
prezes firmy Puwis pan Ryszard Sobieral-
ski oraz obecni byli radni Rady Miejskiej 
w Nowogardzie: Michał Bociarski, Rafał 
Szpilkowski, Krystyna Kłosowska, Jerzy 
Karczmarski, Jan Mularczyk, Andrzej 
Wasiak widzący wielkie zaangażowanie 
i trud wkładany przez mieszkańców 
w rozwój sportu wiejskiego. Wraz z 
nimi w uroczystości uczestniczyło 
również wielu sołtysów, którzy poma-
gali w organizacji poszczególnych fe-
stynów m. in. Zbigniew Litwin,Andrzej 
Pabisiak,Mirosława Cwajda, Dariusz 
Olejnik, Tomasz Olszewski,Wiesław 
Olesinski, Andrzej Kania, Janusz Mio-
duszewski. Podziękowania należą się 
wszystkim sołtysom, którzy z różnych 
względów nie przybyli na zakończenie.

W rozgrywkach Wiejskich Klubów 
Sportowych wystąpiły w sumie 23 
zespoły z gminy Nowogard, Osina, 
Płoty, Goleniów. W rozgrywkach piłki 
nożnej wystąpiło łącznie 19 ekip w tym 
6 zespołów zaproszonych do udziału w 
poszczególnych turniejach : Mosty, Ko-
narzewo, Lisowo, Wojcieszyn, Węgorza 
i Bosman Nowogard.

W turniejach piłki siatkowej udział 
brało 17 drużyn, w tym 3 zespoły 
zaproszone : Węgorza, Kościuszki i 
Łosośnica.

Na każdej imprezie organizowanej 
przez WKS bawiło się kilkaset osób, 
zarówno zawodników i kibiców zjeż-
dżających się z różnych miejscowości 
ora zmieszkańców wsi, która była go-
spodarzem festynu. W założeniu miało 
to być sportowe święto całej wsi i tak 
też było. Imprezy odbywały się zgodnie 
z harmonogramem w następujących 
miejscowościach:

1. 4 maj otwarcie sezonu WKS w 
Wyszomierz

2. 11 maj – Długołęka
3. 18 maj – Miętno
4. 15 czerwiec – Błotno
5. 22 czerwiec – Sikorki
6. 6 lipiec – Ostrzyca
7. 20 lipiec – Jarchlino
8. 27 lipiec – Olchowo
9. 10 sierpień – Czermnica
10. 17 sierpień – Dąbrowa
11. 24 sierpień – Wyszomierz
12. 30 sierpień – Wierzbięcin – za-

kończenie sezonu letniego

Część oficjalną imprezy po rozdaniu 
przez zaproszonych gości nagród i pu-
charów zamknął wspólnie z prezesem 
Andrzejem Kanią współgospodarz za-
wodów radny Jan Mularczyk zapraszając 
wszystkich obecnych do zabawy przy 
muzyce na żywo.

Istotną rzeczą jest to, że nie otrzy-
maliśmy żadnej pomocy materialnej 
z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
a wszystkie działania mogły się odbyć 
dzięki licznym sponsorom wspierającym 

Uroczyste zakończenie sezonu WKS
poszczególne festyny oraz sponsorom, 
którzy pomogli zorganizować zakończe-
nie sezonu WKS:

PUWIS, Salon Paris, AF Adam 
Fedeńczak, Nowo-Glas, BartBud, Op-
tyk-Jacek Olszewski, RETMAN, Sklep 
„Bratek” Wierzbięcin, Sklep Sportowy 
Kubiccy, PROBUD Wyszomierz, Leczni-

ca Weterynaryjna”Sikorka”, Grund-Max-
Krzysztof Dobrowolski,  Aneta i Tomasz 
Fedeńczak, Medex – Błażej Nawara, 
Tadeusz Wrona, PRD Nowogard.

Patronat medialny objęli: Dziennik 
Nowogardzki, Gazeta Goleniowska, 
Głos Szczeciński.

Inf. własna WKS

Punktacja za sezon 2008 w tabelach na stronie 7

Panu doktorowi 

Michałowi 
Braneckiemu 

za pomyślnie 
przeprowadzoną operację oraz 
całemu personelowi 

oddziału chirurgicznego 
w Nowogardzie 
za miłą posługę 

serdeczne podziękowanie 
składa 

wdzięczna pacjentka 
Janina Kubiak



6 Nr 72 (1709)

 W obiektywie  Jana Korneluka - Poświęcenie krzyża i dożynki w Karsku
                                                 14 września 2008 roku

Skala problemu
Powiatowy Program Pomocy Nie-

pełnosprawnym skierowany jest do 
wciąż rosnącej liczby osób potrzebu-
jących pomocy. Aktualnie w powiecie 
odnotowano 11 900 osób niepełno-
sprawnych z różnymi schorzeniami 
utrudniającymi im normalne życie , 
naukę i pracę. W tej liczbie są dzieci  i 
dorośli. Program ma na celu stworzyć 
szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, 
uaktywnić zawodowo dorosłych oraz 
zmniejszać bariery architektoniczne i 
transportowe. Najczęściej stosowaną 
formą jest pomoc finansowa kierowana 
bezpośrednio do osób potrzebujących 
(aparaty słuchowe, oprzyrządowanie 
do czytania alfabetu Brailla, zakup 
wózków i samochodów, zakup kom-
puterów, dofinansowanie rehabilita-
cji, dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, pożyczki (w tej 
chwili bezzwrotnej) na rozruch włas-
nej działalności gospodarczej) oraz 
pomoc finansowa dla pracodawców 
tworzących miejsca pracy chronionej i 
zatrudniających niepełnosprawnych. 

Inną zapewne najważniejszą formą 
pomocy są zajęcia grupowe ułatwiające 
przełamanie barier psychicznych oso-
by niepełnosprawnej, wprowadzenie 
ich w środowisko, przekonanie, że 
mimo choroby  mogą funkcjonować 
normalnie.

Aktualnie zajęcia prowadzone są 
z grupą 130 osób. Zajęcia prowadzi 
psycholog, doradca zawodowy, radca 
prawny. W ramach tej grupy prowa-
dzone są zajęcia integracyjne połączo-
ne z wyjazdami. 

Mimo wysiłków wymienionych wy-
żej instytucji oraz Ośrodków Pomocy 
Społecznej w Gminach problem jest 
nadal palący. Porównajmy liczby: na 
ok. 12 000 niepełnosprawnych po-
moc uzyskało kilkaset. Przykładowo 
– udzielono 17 pożyczek na prowadze-
nie własnej działalności gospodarczej, 
uruchomiono 53 stanowiska pracy 
chronionej, 191 osób uzyskało pomoc 
przy likwidacji barier w mieszkaniach, 
450 osobom dofinansowano turnusy 
rehabilitacyjne oraz wspomniane 130 
osób objęto zajęciami grupowymi.  
Według Biura PERON oraz PCPR 

bez aktywności samych zainteresowa-
nych i ich rodzin nie obejmie się pro-
gramem większej liczby potrzebują-
cych. Są naprawdę duże pieniądze z 
których można skorzystać i uzyskać 
pomoc. Trzeba jednak nawiązać kon-
takt z instytucjami prowadzącymi 
program. Apeluję do rodzin niepeł-
nosprawnych osób – zgłaszajcie się 
do Biura PERON i do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie – dosta-
niecie niezbędne informacje i pomoc 
przy uzyskaniu środków na poprawę 
sytuacji. Skorzystajcie z możliwości 

jakie zapewnia Wam państwo i wła-
dze samorządowe.

Aktualnie PCPR i Biuro PERON 
organizują spotkania z pracodaw-
cami, aby zachęcić ich do tworzenia 
miejsc pracy chronionej.  Są środki 
na sfinansowanie takich przedsię-
wzięć. Na spotkanie organizowane w 
Nowogardzie przybyła liczna grupa 
, bo 27 pracodawców, pracowników 
Forum Organizacji Pozarządowych. 
Urzędu Pracy i OPS. Pracodawcy 

zwracali uwagę na konieczność zmiany 
niektórych przepisów. Przykładowo 
odstrasza ich obowiązek zatrudniania 
niepełnosprawnego przez okres 36 
miesięcy. Niepełnosprawny w każdej 
chwili może odejść z pracy albo stracić 
status niepełnosprawnego. Na jego 
miejsce trudno znaleźć innego , bo 
musi on być zarejestrowany w Urzędzie 
Pracy, a takich raczej nie ma.

Tekst i foto LMM 

Sprzątanie świata
W dniach 19-21 września 2008 

r. odbędzie się kolejna edycja ogól-
noświatowej akcji Sprzątanie Świata 
2008, pod hasłem „ZIEMIA W 
TWOICH RĘKACH”, W tym roku 
organizatorzy zachęcają szczególnie 
do sprzątania lasów. Liczymy na to, 
że do akcji włączy się całe społeczeń-
stwo naszej gminy. Za dobry przy-
kład mogą nam posłużyć uczniowie 
naszych szkół, którzy już od wielu 
lat bezinteresownie biorą udział w 
tym przedsięwzięciu. Na terenie 
gminy Nowogard koordynatorem 
akcji jest biuro lokalnej Agendy’21 
oraz Celowy Związek Gmin R-XXI.  

Aby zagwarantować sprawny prze-
bieg akcji, zapewnimy nieodpłat-
nie wszystkim uczestnikom akcji 
worki i jednorazowe rękawice, oraz 
zorganizujemy odbiór wszystkich 
zebranych śmieci.  Informujemy, 
że w dniach 16-19 września można 
zgłaszać się do biura LA’21 (p.208, 
Plac Wolności 5) po odbiór worków 
i rękawic.

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie: www.naszaziemia.pl, 
www.recykling.pl, www.ekoeduka-
cja.pl,

Lokalna Agenda`21

dokończenie ze s. 3

Uroczysta Dziękczynna Eucharystia Poświęcenie nowego Krzyża

Piknik i uczta na przykościelnym placu
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Podsumowanie sezonu:
Tabela punktowa w piłce siatkowej-sezon 2008 WKS
Miejsce Nazwa zespołu Suma zdobytych punktów

1 WKS Czermnica 129
2 WKS Żabowo 116
3 WKS Sikorki 46
4 WKS Wyszomierz 36
5 WKS Wierzbięcin 33
6 WKS Miętno 28
7 WKS Ostrzyca 24
8 WKS Dąbrowa 15
9 WKS Błotno 10

10 WKS Olchowo 9
11 WKS Osowo 9
12 WKS Długołęka 9
13 WKS Jarchlino 9
14 Węgorza 3
15 Kościuszki 3
16 WKS Sąpolnica 0
17 Łosośnica 0

Tabela punktowa w piłce nożnej-sezon 2008 WKS
Miejsce Nazwa zespołu Suma zdobytych punktów

1 WKS Ostrzyca 184
2 WKS Osowo 92
3 WKS Wyszomierz 71
4 WKS Wierzbięcin 58
5 WKS Miętno 53
6 WKS Sikorki 49
7 Lisowo 21
8 WKS Olchowo 16
9 Mosty 16

10 Węgorza 16
11 Wojcieszyn 16
12 Konarzewo 16
13 WKS Błotno 13
14 WKS Żabowo 12
15 Bosman Nowogard 10
16 WKS Czernica 9
17 WKS Jarchlino 8
18 WKS Długołeka 6
19 WKS Orzechowo/Orzesze 3

Tabela z klasyfikacją ogólną za piłkę nożną i siatkową
Lp. Nazwa zaspołu Klasyfikacja ogólna
1 WKS Ostrzyca 208
2 WKS Czernica 138
3 WKS Żabowo 128
4 WKS Wyszomierz 107
5 WKS Osowo 101
6 WKS Sikorki 95
7 WKS Wierzbięcin 91
8 WKS Miętno 81
9 WKS Olchowo 25

10 WKS Błotno 23
11 Lisowo 21
12 Węgorza 19
13 WKS Jarchlino 17
14 Mosty 16
15 Konarzewo 16
16 Wojcieszyn 16
17 WKS Długołęka 15
18 WKS Dąbrowa 15
19 Bosman Nowogard 10
20 Kościuszki 3
21 WKS Orzechowo/Orzesze 3
22 WKS Sąpolnica 1
23 Łosośnica 0

REKLAMA

USŁUGI  
ELEKTRYCZNE

Norbert Rolik
Nowogard, 

ul. Boh. Warszawy 103A/7
Tel. 667 501 609

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

KURY NIOSKI
1,5-roczne WYPRZEDAŻ 
od 15 września 2008 r.

Gospodarstwo Drobiarskie
ŻABOWO 13 

tel. 091 39 106 66

GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
- Indywidualne w gabinecie 

- Grupowe pracowników na zlecenie pracodawcy

BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

TOYOTA  NOWOGARD  
MK. SP. Z O. O.

zatrudni  
samodzielną księgową
Od  kandydatów oczekujemy:
-wykształcenie min. średnie 
kierunkowe
-doświadczenie w pracy na po-
dobnym stanowisku min. 3 lata
-samodzielnoścć w sporządzaniu 
i rozliczaniu dokumentacji firmy

Oferty prosimy składać: 
kadry@toyotanowogard.pl

Zaginął pies 
sznaucer miniaturka

szaro-czarny 
Znalazca proszony o kontakt 

Tel.  607 97 32 32. 
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny, pod-

piwniczony, dwupoziomowy, jedno-

piętrowy, na działce wiata na dwa 

samochody, pomieszczenia gospo-

darcze, wysoki standard i funkcjo-

nalność, Nowogard, ul. Żeromskie-

go, tel. 609 307 327.

•  Sprzedam działki budowlane (3ha) w 

Olchowie przy drodze na Kościuszki. 

Cena 430 tys. zł. Tel. 0696 06 72 54. 

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie do 8 arów. Tel. 608 101 247.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw w 
Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe ul. Osied-
lowa lub Lutyków. Tel. 66 55 44 148.

• Nowogard, nieruchomość niezabudowa-
na, przy ul. Poniatowskiego, o pow. 2,6831 
ha, działka nr 179, 6 obręb Nowogardu, w 
planie zagospodarowania terenu zabudo-
wa mieszkaniowa niska, jednorodzinna i 
bliźniacza, cena 30 PLN m2, do negocjacji, 
mail nas13@wp.pl, tel. 0660 424 989.

• Wynajmę dwupokojowe całkowicie 
umeblowane mieszkanie w Poznaniu 
na os. Lecha. Tel. 0691 125 617.

• Sprzedam mieszkanie w Maszewie 76 
m kw, wysoki parter. Tel. 66 75 10 002.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX Lecia 
w Gryficach, wyposażenie: okna PCV, 
panele podłogowe, zabudowa przed-
pokoju, zabudowa kuchni, cena do 
uzgodnienia tel: 507 100 356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod za-
budowę jednorodzinną lub działalność 
gospodarczą vis a vis ZUK w Nowogar-
dzie. Tel. 0603 118 286.

• Poszukuję pomieszczenia magazy-

nowego do wynajęcia Nowogard lub 

okolice. Tel. 508 419 167.

• Poszukuję sklepu do wynajęcia w 

Nowogardzie. 513 913 500.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• Sprzedam mieszkanie M-4, o pow. 67,7 
m kw przy ul. Warszawskiej, cena 2,6 
tys. zł/ m kw. Tel. 606 828 614.

• Sprzedam dom na wsi, gmina Dobra 
Nowogardzka, pow. 220 m kw (7 po-
koi), 2 budynki gospodarcze o łącz-
nej pow. 700 m kw, działka 20 arów, 
w dobrym stanie, cena 250 tys. zł. Tel. 
509 702 817.

• Zamienię 2 pokojowe lokatorskie w 
Dobrej na podobne lub kawalerkę w 
Nowogardzie. Tel. 091 39 25 087.

• Mieszkanie własnościowe 2 pokojowe 
46 m kw I piętro przy ul. Zielonej za-
mienię na mniejsze 2 pokojowe I lub 
II piętro na osiedlu spółdzielczym przy 
ul. Kard. Wyszyńskiego, Luboszan. Tel. 
500 445 088.

• Działki przy ul. Wojska Polskiego 

przy samym jeziorze pod budowni-

ctwo – rekreację 2 x 950 m kw, ok. 70 

tys. zł. 502 103 432.

• Na wsi działka pod budownictwo 

5000 m kw, blisko las, zalew rzeki 

Regi, 48 tys. zł. 501 307 666.

• Korytowo – dom na wsi, z działką 47 

arów, 155 tys. zł. 889 133 882.

• Działki rolne blisko Nowogardu 

sprzedam. 889 133 882.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
660 010 540.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 

własnościowe w Dobrej, cena 75 tys. 

zł. Tel. 091 39 25 087.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
63 m kw przy ul. Bankowej. Tel. 601 56 
27 43.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Poszukuję 2 pokojowego mieszkania do 
wynajęcia od zaraz. Tel. 691 154 499.

• Duży budynek gospodarczy do wy-
dzierżawienia. 782 400 001.

• Budynek mieszkalny do remontu wy-
najmę lub zamienię. 782 400 001.

• Sprzedam lub wynajmę restaurację 

przy trasie Szczecin – Gdańsk k. No-

wogardu. Tel. 695 044 663.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe włas-
nościowe na większe. Tel. 608 633 831.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na 3 
pokojowe. Tel. 510 895 195.

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 
własnościowe bezczynszowe 67 m 
kw na mniejsze (może być duża ka-
walerka od 36 m kw do 40 m kw). Tel. 
603 621 840 lub 091 39 27 160.

• Sprzedam działkę siedliskową w Koś-
ciuszkach k. Nowogardu o pow. 3000 m 
kw, wstępne warunki zabudowy, w dro-
dze prąd, gaz i prąd. Tel. 606 255 481.

•  Mieszkanie 3 pokojowe do wyna-

jęcia, świeżo po remoncie, I piętro, 

atrakcyjny punkt nad jeziorem. Tel. 

509 910 771. 

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
z kuchnią i łazienką 38,4 m kw. tel. 
508 206 032. 

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Opel Vectra C Kombi, poj. 
1,9 CDTI (diesel, 6 biegów, bordowy 
metalik, rok. prod. 12.2004, przebieg 
107000km, bezwypadkowy, książka 
serwisowa, zadbany. Nowe tarcze i klo-
cki hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, olej, filtry, przegląd klimatyza-
cji, nowe opony letnie 16``. Cena 44 900 
zł do uzgodnienia, tel: 0605 522 340.

• OKAZJA! Sprzedam samochód oso-

bowy VW New Beetle, rok prod. 

1998, poj. 2l, przebieg 46 tys. km, 

stan bardzo dobry, bezwypadkowy, 

drugi nabywca. Tel. 606 945 398.

• Sprzedam Opel Corsa B, 1,4, 16 V, rok 
prod. 1997, instalacja gazowa, autoa-
larm, centralny zamek, abs, elektryczne 
szyby, alufelgi, poduszka powietrz-
na, komplet kół z oponami zimowy-
mi, cena 6500 (do uzgodnienia). Tel. 
506 382 151.

• Sprzedam Opel Tigra 1996 r., bardzo 
ładny, zadbany, mały przebieg. Tel. 
609 307 327.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, cena 
4200 zł. Tel. 609 307 327.

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. 
Tel. 695 770 724.

• Sprzedam: naczepa ciężarowa TRAILOR, 
rok. prod. 1989, liczba osi 3, po kapital-
nym remoncie, oplandekowana, cena 
9500 zł do negocjacji. Tel. 667 359 903.

• Sprzedam Opel Astra kombi, rok prod. 
1992, poj. 1,6, stan techniczny i wizu-
alny bardzo dobry, cena 4000 zł do 
uzgodnienia. Tel. 605 930 489.

• Sprzedam Opel Kadett 1993 r., poj. 
1300, ważne badania techniczne i 
OC, cena 1500 do uzgodnienia. Tel. 
889 649 485.

• Sprzedam na części samochód marki 
Uno. Tel. 091 39 20 005.

• Sprzedam Mazdę 121, 1995 r, silnik 1,2, 
odsuwany dach, 85 tys.km, cena 3500 
zł. Tel. 091 39 20 055.

•  Sprzedam VW Golf II, 1991 r., nie zare-
jestrowany w kraju oraz traktor- kosiar-
kę, 6 biegów plus wsteczny, „Poulan” 
2005 r., szerokość koszenia 1 m. tel. 
788 452 943. 

ROLNICTWO

• Sprzedam gorczycę białą, cena 5 zł/kg. 
Tel. 667 359 903.

• Sprzedam pług jednoskibowy łąkowy, 
glebogryzarkę. Tel. 69 111 58 22.

• Sprzedam prosiaki. 091 39 180 65.
•  Sprzedam tależówkę szerokość 2 m. Tel. 

880 910 678. 

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona „złota 
rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 

516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w 
zakresie: hydrauliki, zakładanie wo-
domierzy, wideofilmowanie, usługi 
glebogryzarką i zakładanie trawników, 
wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpach-
lowanie, malowanie, tynkowanie, mon-
taż okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, 
itp. Tel. 663 349 080.

• Język niemiecki – nauczanie indywidu-
alne z zastosowaniem technik sugesto-
pedii, tłumaczenia ustne i pisemne od 
września. Tel. 503 84 84 35.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 

imprez okolicznościowych. Tel. 

511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• Usługi elektryczne. Tel. 504 005 800.

• Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek pod-
łogowych, ściennych, regipsy, malowa-
nie, szpachlowanie, stawianie ścian z 
płyty kartonowej, ocieplanie poddaszy, 
panele, itp. 693 021 097, 696 945 713.

• Artystyczne malowanie pokoi, pokoi 

dziecięcych,.tel. 66 77 84 333.

• Usługi dekarskie. 880 243 258, 

691 621 141.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi remontowo - budowlane. 

784 053 493.
• Tynki maszynowo. 500 475 311.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 695 085 470, 091 39 72 575.
• Usługi ogólnobudowlane – do-

cieplenia budynków, hydraulika, 

elektryka, wykończenia wnętrz, 

łazienki, itp. – szybko, solidnie. 

Tel. 609 605 621, 697 612 803, 

605 168 658, 784 188 147.

• Pisanie prac licencjackich, magister-
skich, maturalnych i zaliczeniowych. 
507 403 912.

• Język niemiecki – korepetycje. Tel. 607 
61 78 44.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 608 
01 39 95.

• Kursy przygotowujące do matury z ję-
zyka angielskiego. Tel. 692 449 106.

• Korepetycje – język niemiecki. 
603 858 245.

• Usługi transportowe – przeprowadzki, 
tanio - 1zł/km, powyżej 200 km 0,80 
zł/km. Tel. 514 740 538.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do monta-
żu okien. Fabryka Okien i Drzwi „Okno” 
Nowogard. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-

mana/kę, korzystne warunki płaco-

we. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę staw-
ka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 0 601 
73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, 

kelnera. Tel. 503 045 960.
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PRZEWOZY 
INDYWIDUALNE

Berlin – lotniska 
i inne miejsca Europy
od drzwi do drzwi

500 82 64 64

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

P.U.H. GRUND-MAX
Krzysztof Dobrowolski

Przyłącza:
- energetyczne
- wodno-kanalizacyjne
- gazowe

Posadzki maszynowe:
- układanie kostki brukowej
- docieplenia budynków
- regipsy

KOPARKA 
Tel./fax 091 39 22 359
Kom. 0691 281 950

OLEJ NAPĘDOWY
Europaliwa Sp. z o.o.

Tel. 697 151 503
Tel./fax 091 38 53 018

Dowóz w cenie paliwa

Ksero 

KOLOROWE

Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A

KOSTKA GRANITOWA 
Różne kolory i wymiary 

Nowogard, ul. Boh. Warszawy 71
Pon.-sob. 7.00-15.00.

Tel. 091 39 20 168, 
511 267 991

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 

przystępuje do budowy budynku 
mieszkalnego 32 rodzinnego 

w Nowogardzie na osiedlu Gryfitów.
Przewidziana struktura mieszkań 1 i 2 pokojowe.
Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy X 2008 r.
- zakończenie budowy X 2009 r. 
O wyborze lokalu decyduje kolejność zawarcia umowy. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni 
przy ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a lub telefonicznie 091 39 25 261

• Pracownika ogólnobudowlanego za-
trudnię. Tel. 608 817 214.

• Praca w budownictwie. Tel. 

601 864 739.
• Restauracja Oskar zatrudni barmankę, 

recepcjonistkę, sprzedawcę, kucharkę. 
Tel. 091 39 20 091, 602 474 266.

• Kierowca kat. C+E podejmie pracę na 
międzynarodówkę. Tel. 667 966 734.

• MASZKOWO – PRACA. Ferma norek w 

Maszkowie zatrudni osoby, brygady 

budowlane do budowy pawilonów. 

Kontakt tel. 601 520 540.

• Cukiernika – piekarza zatrudnię. Tel. 

601 78 10 00.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 698 705 798.

INNE

• Kupię drewno tartaczne, nadające 

się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 

20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja 

I ul. Bankowa 8B (w sklepie z art. 

gosp. domowego); Elegancja II ul. 

Warszawska 2 (przy przystanku na 

żądanie). Zapraszamy w godz. od 

9.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 

14.00.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 697-

500-184.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gitara, 
flet, saks). Tel. 605 576 908.

• Grzejniki co, panelowe, niemieckie, 

1-2 płytowe, różne rozmiary także 

nietypowe długości, wysokości, do 

mieszkania, domku, warsztatu. Tel. 

0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 900 

zł oraz ogrzewanie + ciepła woda, 

(dwufunkcjyne), cena 1200 zł, gwa-

rancja serwisowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, kuch-

ni, wiszące, firmy niemieckiej Vail-

lant, wersja świeczkowa, 450 zł, mało 

używane, gwarancja serwisowa. Tel. 

0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe podgrze-

wacze wody – 380 V, małe gabaryty, 

moc 18-21 kW, ekonomiczne, ideal-

ne do domku, warsztatu, baru, ga-

stronomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 

446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe 

zasobnikowe podgrzewacze wody, 

firmy niemieckiej Vaillant, 130, 160, 

190 l., stojące, idealne gdy są 2-3 

łazienki, kuchnia, to komfort ciepłej 

wody w domu, koszt 40 zł/ miesiąc, 

gwarancja serwisowa, cena 1000 zł. 

Tel. 0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową używaną. 

Tel. 091 39 22 783, 0784 792 270.
• Sprzedam szczeniaki owczarka niemie-

ckiego. Tel. 600 187 111.
• Sprzedam pianino – tanio. Tel. 601 58 

74 38.
• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą, 

1000 szt; 0,45 zł/ szt. Tel. 0660 457 090, 
091 39 22 349.

• Kupię kontener socjalny, barak lub po-
dobne na budowę za rozsądną cenę. 
Tel. 697 412 804.

Zatrudnię do sortowania 
flancy truskawek 

od 4 listopada w Redle. 

Zapewniamy dowóz. 
Szczegóły pod numerem tel. 505 149 049
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

          Nowogard 15.09.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Hydraulik
4.  Informatyk
5.  Monter stolarki PCV
6.  Spawacz
7. Operator podnośnika koszowego
8.  mechanik samochodowy, spawacz
9.  Stolarz meblowy
10. Opiekun osoby niepełnosprawnej
11. Pomocnik przy produkcji okien 

PCV
12. Pracownik zieleni
13.  Sprzedawca – kierowca 
14. Monter stolarki okiennej 
15. Pomocnik dekarza 
16. Kosmetyczka

OFERTY PRACY Z REJONU

1.  Kierowca kat. C+E   (Karnica) (Płoty) 
(Gryfice) 

2. Tokarz, spawacz, frezer, ślusarz, elek-
tryk   (Miękowo k/Goleniowa)

3. Kucharz (Międzyzdroje) 
4.  Przedstawiciel handlowy (Łódź)
5.  Spawacz (Płoty)
6.  Cukiernik, piekarz (Kliniska Wlk)
7.  Wychowawca – terapeuta (Radowo 

Wielkie)
8. Pakowanie drobiu (Goleniów)
9. Pracownik pomocniczy (Ustronie 

Morskie)
10.  Inżynier w dziale R&D (Gryfice)
11.  Ślusarz , elektromonter – automa-

tyk, pracownik uboju, wykrawacz, 
rozbieracz mięsa   (Szczecin)

12. Operator maszyn i ciągnika, pra-
cownik gospodarczy (Szczecin) 

13. Recepcjonista (Niechorze) 
14. Spawacz (Szczecin) 

 ZGONY
• Edmund Węsierski, żył 68 lat, 
pogrzeb o godz. 17.00, o 14.00 
msza w kościele w Żabowie.
Informacje uzyskano z Salonu 
Pogrzebowego Kredo

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Ksero 

KOLOROWE

Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A
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B-klasa

Olimpia Nowogard – Pomorzanin Przybiernów 3:2 (1:0)

Pierwsze zwycięstwo u siebie

Okręgówka

Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty 2:2 (0:1)

Tylko jeden punkt
Pomorzanin: Krupski – Tom-

porowski (46’ Galus), Soska, Lasz-
kiewicz (85’ Piotrowski), Nieradka, 
Nosek, Ł, Marszałek, M. Miklas (46’ 
Skórniewski), Jędras (65’ Cyran), 
Gołdyn, K. Miklas.

Bramki dla Pomorzanina: Gołdyn, 
Nosek.

Przed sobotnim spotkaniem Po-
morzanina z Promieniem Mosty 
rola faworyta przeznaczona była dla 
naszego zespołu. Dwa wysokie ligo-
we zwycięstwa, pogrom, w Pucharze 
Polski robiły wrażenia. Niestety, boi-
sko zweryfikowało przedmeczowe 
kalkulacje i skończyło się tylko na 
jednym punkcie.

Początek był raczej niemrawy i 
nic nie zapowiadało szybkiej straty 
gola, ale w 5. minucie potężny strzał 
z dystansu jednego z rywali trafił w 
poprzeczkę bramki Pomorzanina, 
pika odbiła się od ziemi, dopadł do 
niej jeden z piłkarzy Promienia i 
głową skierował ją do siatki. To nie-
co rozbudziło naszych graczy, ale 
klarownych sytuacji wciąż brakowa-
ło. Po dwóch kwadransach sytuacja 
wydawała się jeszcze trudniejsza bo 
drugą kartkę ujrzał K. Miklas i mu-
siał opuścić boisko (pierwsza była za 

próbę wymuszenia rzutu karnego). 
Najlepszą okazję do wyrównania 
nasz zespół stworzył sobie tuż przed 
przerwą, kiedy w sytuacji sam na 
sam z rywalem znalazł się Nosek, 
jednak przegrał ten pojedynek.

Po przerwie obraz gry bardzo się 
odmienił. Nie brakowało emocji i 
sytuacji podbramkowych. Początek 
tej części meczu należał do Pomo-
rzanina i już w 53. minucie Laszkie-
wicz posłał daleką piłkę w pole kar-
ne co skrzętnie wykorzystał Gołdyn 
zdobywając bramkę dającą prowa-
dzenie. 

To świetny początek sezonu na-
szego napastnika, który w czterech 
ostatnich ligowych meczach zdobył 
cztery bramki, a warto jeszcze wspo-
mnieć cztery kolejne trafienia w me-
czu pucharowym.

Po stracie gola przebudzili się ry-
wale i na dziesięć minut zdomino-
wali mecz co skończyło się bramką 
na 2:1. Pomorzanin nie dawała za 
wygraną i w 80-. minucie doprowa-
dził do remisu. Nosek zdołał ograć 
dwóch rywali i posłał piłkę do bram-
ki. W końcówce staną przed swoją 
kolejną szansą, ale tym razem piłka 
przeleciała nad bramką. Promień 
również stworzył sobie dwie groźne 
sytuacje, ale nie zdołał ich wykorzy-
stać i mecz zakończył się remisem.

Pozostałe wyniki kolejki:
Mewa Resko - Flota II Świnoujście 

2:0, Masovia Maszewo - Światowid 
Łobez 1:2, Radowia Radowo Małe 
- Wicher Brojce 1:5, KP Chemik II 
Police - Dąbrovia Stara Dąbrowa 1:0, 
na Ińsko - Vielgovia Szczecin-Wiel-
gowo 9:2, Korona Stuchowo - Ehrle 
Polska Dobra Szczecińska 2:1, Fagus 
Kołbacz - Pogoń II Szczecin 1:4.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Korona Stuchowo 5 12 15-9
2. Mewa Resko 5 11 5-0
3. KP Chemik II Police 5 10 8-4
4. Flota II Świnoujście 5 9 17-15
5. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 5 8 10-9
6. Dąbrovia Stara Dąbrowa 5 8 10-7
7. Pogoń II Szczecin 5 8 15-7
8. Pomorzanin Nowogard 5 8 12-5
9. Wicher Brojce 5 7 7-7
10. Ina Ińsko 5 7 16-11
11. Światowid Łobez 5 6 7-10
12. Masovia Maszewo 5 6 11-15
13. Promień Mosty 5 5 8-10
14. Fagus Kołbacz 5 4 4-8
15. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 5 1 6-17
16. Radowia Radowo Małe 5 1 1-18

Olimpia: Pędziwiatr – Górecki, 
Garbat, D. Stachowiak, Malinowski, 
Szewc, Wnuczyński (70’ Nieradka), 
Nadzieja, Kuś, G. Golema (52’ Grze-
lak), M. Stachowiak. 

Bramki dla Olimpii: Szewc, G. 
Golema, D. Stachowiak.

Pierwsze ligowe zwycięstwo na 
własnym obiekcie odniosła nowo-
gardzka Olimpia pokonując dotych-
czasowego lidera, Pomorzanin Przy-
biernów. Mecz oglądał wyjątkowo 
mało kibiców, za to pojawił się prze-
wodniczący Rady Miejskiej Marek 
Krzywania, który wraz z pozostały-
mi widzami obejrzał pięć bramek.

Po początkowym zbadaniu prze-
ciwnika Olimpia przejęła inicjatywę 
i już w 10. minucie mogła objąć pro-
wadzenie, ale strzał Nadziei z rzutu 
wolnego trafił w poprzeczkę. Chwilę 
później G. Golema wykańczał akcję 
skrzydłem, ale również trafił w po-
przeczkę. W końcu w 30. minucie 
piłkę w pole karne posłał Kuś, pró-
bował do niej do0skoczyć M. Sta-
chowiak, ale nie zdołał jej sięgnąć. 
Udało się to jednak Szewcowi, który 
celnym strzałem zdobył bramkę na 

1:0. Takim rezultatem zakończyła się 
pierwsza połowa.

Druga część zaczęła się pomyślnie 
dla naszego zespołu. Tuż po wzno-
wieniu gry G. Golema podwyższył 
rezultat spotkania wykorzystując 
podanie z prawej strony Wnuczyń-

skiego. Jednak w 60. minucie rywale 
przedłużają sobie nadzieje na ko-
rzystny rezultat. Jednak z nielicz-
nych akcji Pomorzanina kończy się 
uderzeniem na bramkę, Pędziwiatr 
odbija piłkę, ale dobitka wpada do 
siatki i w tym momencie było już 2;1. 
Ale tylko przez chwilę. Trzy minuty 
później D. Stachowiak do spółki z 

bratem przeprowa-
dza kontrę, którą ry-
wale kończą faulem w 
polu karnym i sędzia 
dyktuje jedenast-
kę. Wykorzystuje ją 
sam poszkodowany 
i było już 3:1. W 76. 
minucie kontrę gości 
przerywa Pędziwiatr, 
a że robi to w spo-
sób nieprawidłowy 

sędzia dyktuje rzut karny dla Pomo-
rzanina. Zawodnik z Przeybiernowa 
wykorzystuje tę okazję i było już 3:2. 
Po chwili mógł być nawet remis, ale 
dogodnej sytuacji nie wykorzysta-
li przyjezdni i mecz zakończył się 
zwycięstwem Olimpii.

Wyniki pozostałych meczów:
Zieloni Wyszobór - Komarex Ko-

marowo 3 – 2, OKS Goleniów - Ka-
sta Szczecin-Majowe 0 – 4.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:

1. Kasta Szczecin-Majowe 2 6 11-0
2. Olimpia Nowogard 3 6 7-5

3. Pomorzanin Przybiernów 2 3 8-4
4. Zieloni Wyszobór 2 3 3-9
5. Komarex Komarowo 2 3 5-5
6. Zryw Kretlewo 2 3 2-6
7. Orły Kliniska 2 0 0-3
8. OKS Goleniów 1 0 0-4

Szewc otworzył wynik spotkania z Pomorzaninem Przybiernów wykorzy-

stując dośrodkowanie Kusia.

Walki, szczególnie w drugiej poło-

wie, nie brakowało.
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Rozpoczęcie kursu

17 września 2008 r. godz. 15.30

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

Uwaga !!! Uwaga !!! Uwaga !!!

KREDYT NA DOWÓD
Poleca:

Centrum Finansowe „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A • Nowogard

Tel. 091 392 72 68

22 września 2008 r.

Informujemy, że   

26 września 2008 r.
piątek w godz.  11.00 - 12.00 

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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ANGIELSKI I NIEMIECKI
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PODZIĘKOWANIA

REKLAMA

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
śp. Władysławy Kubisz 

składa 
Rodzina

Szczególne podziękowania 
dla księdza Marka Gajowieckiego 

z parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego 
za uczestniczenie w ostatniej drodze 

śp. Władysławy Kubisz 
i za pociechę duchową 

dla całej rodziny zmarłej 
składa Rodzina

Tydzień w kościele pw. WNMP
- W niedzielę, 21 września podczas 

mszy św. o godz. 12.30 poświęcenie torni-
strów i znajdujących się w nich przyborów 
szkolnych dzieciom klas pierwszych. 
Pierwszaków zapraszamy z tornistrami.

- 23 września 1968 roku około godzi-
ny 2.30 w klasztorze w San Giovanni 
Rotundo zmarł w opinii świętości włoski 
stygmatyk ojciec Pio. Z okazji 40-tej 
rocznicy śmierci najnowszy numer dwu-
miesięcznika „Głos ojca Pio” przygotował 
unikalne zdjęcia dotyczące śmierci ojca. 
Pio. Ciekawe artykuły o ojcu Pio także 
w „Dobrych Nowinach”. Oba pisma do 

nabycia w zakrystii lub do pobrania przed 
amboną.

- W piątek 26 września o godz. 6.00 
sprzed  naszego kościoła rusza pielgrzym-
ka „Śladami Ojca Świętego”. Pielgrzymi 
udają się na Jasną Górę, a potem realizują  
program. Powrót do Nowogardu we wto-
rek, w godzinach wieczornych.

- W niedzielę 28 września uroczystość 
odpustowa w Dąbrowie. Święto patrona 
św. Michała wypada w poniedziałek, ale 
świętujemy dzień wcześniej. Rozpoczęcie 
mszą świętą o godzinie 14.00. Mieszkańcy 
Dąbrowy zapraszają.

Sonda uliczna
W dzisiejszej sondzie ulicznej zapytałem przechodniów czy Nowogard 
jest miastem z perspektywami.

Monika Romasłowska
Niestety, nie uważam żeby nasze miasto mogło 
zaoferować jakąś atrakcyjną pracę zwłaszcza lu-
dziom młodym. Zapewne większość z nas bę-
dzie musiała opuścić Nowogard w celu zdobycia 
godziwego zarobku i zapewnienia sobie lepszej 
przyszłości gdzieś w większym mieście.

Pan Piotr Bartosik
Raczej nie. Z tego względu, że nadal jest zbyt 
mało zakładów pracy. Natomiast w tych istnie-
jących  stawki są bardzo niskie. Bardzo często 
nie ma nawet najniższej krajowej np. w PBO czy 
GRINBUD’dzie pracownicy zarabiają od 600 do 
700 złotych miesięcznie a muszą przepracować 12 
godzin dziennie. Sytuacja jest coraz cięższa biorąc 
pod uwagę, że ceny gazu bądź światła wciąż rosną. 
Obecnie pracuję prywatnie. Jeszcze rok temu za to 
co zarobiłem można było przeżyć, dziś natomiast 
nie wiem co mam z tymi pieniędzmi zrobić.

Pani Marzena
Uważam, że Nowogard jest dziś atrakcyjny i daje 
perspektywy ludziom, którzy zostają w nim przez 
pewnego rodzaju sentyment. Natomiast ci, którzy 
myślą o zarobieniu większych pieniędzy bądź o 
większych możliwościach samorealizacji są nie-
stety zmuszeni opuścić nasze miasto. 

Kamil Nieradka
Niestety nie ma tutaj miejsc pracy, które mogłyby 
zapewnić ludziom rozwój. Poza tym Nowogard 
nie może zaoferować jakichś atrakcji przyjezd-
nym. W zasadzie to na chwilę obecną nie mo-
żemy się łudzić, że coś zmieni się na lepsze. W 
naszym mieście wszystko powoli upada.

Pan Robert Woźniak
Moim zdaniem Nowogard nie jest miastem z per-
spektywami. Jest to przede wszystkim spowodo-
wane brakiem zatrudnienia i dobrej płacy. 

Robert Piotrowski
Myślę, że w naszym mieście są perspektywy dla 
mieszkańców. Wydaje mi się, że można zarobić 
wystarczająco. 

ps

W NDK powstają nowe sekcje
NDK zaprasza chętnych do nowego zespołu – prowadzona będzie nauka 

gry na trąbce. Młodzież w wieku 10 – 14 lat proszona jest o zgłaszanie się do 
instruktora Lecha Jurka w  sali muzycznej NDK – od poniedziałku do piątku 
w godz. 16 – 17.00. 

NDK zaprasza od 1 października br. na aerobik prowadzony przez panią 
Wiktorię Domańską. Zajęcia odbywały się będą w poniedziałki, środy i piąt-
ki w godzinach 18.30 – 19.30. Serdecznie zapraszamy.
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1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m2, 
na działce 2177 m2, cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m2  - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m2 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Gole-
niowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m 2, działka 6300  m 2,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 
w Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m2 na działce o pow. 7000 m2 – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 
m2 na działce o pow. 2200  m2 cena: 435 
000 zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogro-
dzona, z  pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m2- cena 375000 zł  

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m2 – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700  m2 w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m2, działka 520 m2 – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 

pow. 77  m2, II piętro + wyposażenie cena: 
295 000 zł

14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu  
pow. 116 m2, działka 323 m2 – cena: 270 000 zł

15. Działka  budowlana w Kopicach( do wy-
dzielenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m2 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m2  - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m2  - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m2  - 
cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m2, IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m2 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m2
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136  m2 na działce o pow. 1269  m2 cena: 
465 000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babigosz-
czy pow. od 1000 do 1200  m2 ceny: od 38 
000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970   m2 
cena: 150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637  m2 cena: 39 
000 zł

Dowozimy aż 800 uczniów
W roku szkolnym 2008/2009 gmina musi zapewnić dowóz do szkół dla około 

ośmiuset uczniów. Koszt dowozu to prawie 450 000 zł. Ponadto gmina zapewnia 
dowóz dzieciom niepełnosprawnym do ośrodków specjalnych:

- do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Radowie 
Małym – 9 uczniów (koszt ok.42 000 zł),

- do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  w  Owiń-
skach – 1 uczeń (w porozumieniu z Gminą Goleniów ok. 23 000 zł) 

- do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tanowie – 1 uczeń 
(ok.12 000 zł).

Razem budżet gminy wyasygnuje w roku szkolnym ponad 530 000 zł.  LMM

Zarząd M-G Koła PZW organizuje w dn. 20.09.2008 r.
otwarte Zawody Wędkarskie Spławikowe

„DOŻYNKI 2008”
o puchar „Starosty i Starościny Dożynek”

Zbiórka zawodników o godz. 10.30 koło Neptuna, startowe 5 zł.

Dożynki 2008 r.
Starosta dożynek
Pan Stefan Kluszczyński - rolnik z Sąpolnicy
Wraz z żoną  i synami którzy są właścicielami swoich gospodarstw prowadzi 

rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 300,00 ha. 70 % użytków 
wykorzystanych jest pod uprawy polowe a szczególnie uprawę zbóż, pozostały 
areał to użytki zielone. Prowadzi uprawę truskawek na powierzchni 16 ha przy 
średnim plonie 15 ton z l ha.

Gospodarstwa w pełni zmechanizowane - 4 ciągniki, 3 samochody, kombaj-
ny i niezbędny sprzęt rolniczy. Nie korzysta z usług z zewnątrz za wyjątkiem 
sezonowego zatrudniania do 50 osób.

Ponadto rocznie sprzedaje około 800 tuczników z hodowli wewnętrznej 
stada.

W roku bieżącym pomimo niekorzystnych warunków klimatycznych (su-
sza) w gospodarstwie uzyskał uzyskał średnią wydajność ponad 35 q/ ha.

Starościna dożynek
Pani Małgorzata Stańczyk - rolnik z Żabowa
Wspólnie z mężem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha. W 

większości to grunty orne gdzie głównymi uprawami są zboża wykorzystywane 
do ekologicznego chowu  kur niosek. Stado liczy ponad 500 szt. W gospodar-
stwie prowadzona jest hodowla krów i trzody chlewnej na własne potrzeby. 
Gospodarstwo w pełni zmechanizowane wyposażone w podstawowy sprzęt 
rolniczy. Wydajność zbóż w gospodarstwie pomimo niekorzystnych warun-
ków. wyniosła ponad 30 kwintali z l  ha. Pani Małgorzata jest Przewodniczącą 
Rady Sołeckiej sołectwa Żabowo.
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W 25 rocznicę ślubu 

Teresie i Mariuszowi 
Gruszczyńskim 

wszystkiego co się 
szczęściem zwie życzy 
siostra Lidia 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.

Dla 
Mateusza Witkowskiego 

z okazji 18 urodzin 
życzy babcia, chrzestna 

z rodziną i ciocia Ela z rodziną

Powakacyjna Sesja Rady Miasta

Totalna krytyka Burmistrza
Nic nie zapowiadało takiego przebiegu Sesji Rady Miasta. Radni (widocznie dobrze wypoczęli podczas wakacji)krytykowali totalnie decyzje i propo-

zycje uchwał a szczególnie sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku przedstawiane przez Kazimierza Ziembę. Co ciekawe w swoim 
czasie i odpowiednim momencie burmistrz ze stoickim spokojem zarzuty odparł. Postawa burmistrza zaowocowała – pod koniec Sesji zapanowała pełna 
harmonia – radni koalicji i opozycji zadeklarowali wolę współpracy  przy realizacji najważniejszych zadań, szczególnie inwestycyjnych… 

ziomie zero. To dlaczego fundusz płac 
na poziomie42%? Radny Szafran: tu 
nie ma czego omawiać. My  jako radni 
odpowiadamy przed mieszkańcami za 
Pana pracę. Skoro budżet wykonany 
tylko w 12% to może i Pan powinien 
otrzymywać tylko 12% poborów? Nie 
wiem dlaczego ościenne gminy mogą 
pozyskać fundusze i wykonawców a 
my nie potrafimy. Radny Kaczmar-
ski: Mam przed sobą listę siedemdzie-
sięciu gmin województwa zachodnio-
pomorskiego, które w 2oo7 roku uzy-
skały fundusze pomocowe od kilku do 
kilkudziesięciu milionów złotych, od 
kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych 
na głowę mieszkańca. Dlaczego na tej 
liście nie ma Nowogardu? Radny Bie-
lida: Nie znaleźliśmy wykonawcy na 
realizację boiska „Orlik”, bo urzędni-
cy źle czytają ustawę o zamówieniach 
publicznych.  Swoje uwagi o niereal-
ności budżetu przedstawialiśmy przy 
jego uchwalaniu, ale nikt nas nie słu-
chał. Na wniosek radnego Wasiaka 
zamknięto dyskusję odbierając  nam 
głos…
Replika burmistrza była bardzo 

Zaczęło się rutynowo – porządek 
obrad, protokół z poprzedniej Sesji, 
sprawozdanie burmistrza z podję-
tych decyzji miedzy Sesjami. Zai-
skrzyło przy głosowaniu wniosku 
Komisji Społecznej o rozszerzenie 
ich planu pracy o możliwość wyjaś-
nienia konfliktu w NDK pomiędzy 
dyrektor Mirosławą Przybyłek, a 
zwolnioną dyscyplinarnie instruk-
torem Reginą Mąkowską. Za wpro-
wadzeniem wniosku pod obrady 
Sesji głosowało jedynie 10 radnych, 
a potrzeba było głosów 11 (statutowa 
większość) – radny Kosiński nie krył 
rozczarowania posądzając opozycję 
o obronę partykularnych interesów. 
Kolejny punkt, czyli „interpelacje i 
zapytania radnych” był gorący – pra-
wie każdy radny miał pytania, uwagi, 
propozycje, narzekania na brak od-
powiedzi na poprzednie interpelacje 
(omówienie prezentujemy w oddziel-
nym artykule). Prawdziwa nagonka 
na włodarza gminy zaczęła się przy 
omawianiu realizacji budżetu w I pół-
roczu 2008. Radny Rafał Szpilkowski 
nawet przerwał sprawozdanie bur-

mistrza słowami: ”niech Pan mówi co 
zostało zrobione, a nie o tym co będzie 
realizowane teraz, jesienią”. A fakty 
przemawiały za Szpilkowskim.  Naj-
ważniejsze według radnych wydatki 
inwestycyjne zostały zrealizowane 
tylko w 12%! Przy szeregu pozycjach 
w rubryce realizacja widnieje cyfra 
„0”. (patrz stanowisko Klubu Lewi-
cy). Wypowiedzi innych radnych 
były podobne. Radny Kosiński: in-
westycje zerowe, nieudolność urzędni-
ków, uzbrojenie terenów 0,2%, wstyd!   
Radny Szpilkowski: na Komisjach 
nie mówi pan nam prawdy. Tak dalej 
być nie może. Już jutro urzędnicy po-
winni być rozliczeni. Radni powinni 
otrzymywać dokładny harmonogram 
z podaniem szczegółów i terminów re-
alizacji. Nie rozumiem dlaczego plac 
zabaw oddaje się dzieciom we wrześ-
niu czyli po wakacjach, a oświetlenie 
na wsi dopiero w grudniu chociaż 
ciemne wieczory zaczynają się już w 
październiku. Czy Pan zmieni sposób 
zarządzania, czy my Pana do tego 
zmusimy? Radny Wasiak: kanaliza-
cja, wodociągi, oświetlenie wsi na po-

spokojna i wyważona. Nie robił żad-
nych „wycieczek” do radnych tylko 
merytorycznie wyjaśniał trudności 
– obsada kadrowa nieliczna, długie 
procedury przetargowe, konieczność 
gromadzenia odpowiedniej ilości 
środków finansowych. Pierwsze pół-
rocze jest zawsze przeznaczane na 
załatwianie procedur, a drugie na re-
alizację. Spokój Kazimierza Ziemby 
poskutkował, bo w głosowaniu radni 
przyjęli sprawozdanie z wykonania 
budżetu: 8 głosów za, 7 przeciw, a  2 
radnych wstrzymało się od głosu. Co 
ciekawe niektórzy oponenci także 
głosowali Za.

 Ja ze swej strony mogę żałować, 
że żaden z radnych nie przyznał się 
ani trochę do współodpowiedzialno-
ści. Przecież pamiętamy Sesje Rady 
gdy projekty burmistrza omawiane 
były całymi godzinami po to, by je 
przełożyć na następną Sesję. Czy to 
pomagało  czy  odwlekało w czasie 
lub wręcz uniemożliwiało realizację 
budżetowych zamierzeń? (przykła-
dowo droga w Karsku, kanalizacja do 
Olchowa, plac zabaw przy ul. Kowal-
skiej).

Pozostałe uchwały przyjęte przez 
radnych prezentujemy w osobnych 
artykułach. LMM

Dożynkowe szachy
Zapraszamy na turniej szacho-

wy, który odbędzie się w czasie 
dożynek w sobotę 20.09.08 r. 

Początek o 10.00 w salce szacho-
wej przy placu Szarych Szeregów.

Paweł Taberski

ŻYCZENIA

Są pieniądze dla SP2

Kropla w morzu potrzeb

Podczas omawiania zmian w bu-
dżecie gminy udzielono głosu dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 2  pani 
Wiznerowicz –Gliwie. Wystąpienie 
pani dyrektor zaszokowało radnych. 
Początkowo pani dyrektor skromnie 
prosiła o pieniądze na remont szkol-
nego boiska. Nawierzchnia od ponad 
40 –tu lat nie jest naprawiana, ogro-
dzenie zniszczone, rozsypujące się 

świetne niegdyś trybuny. W dodatku 
brak oświetlenia. A na boisku prze-
bywa młodzież nie tylko ze szkoły. 
Wieczorem z pobliskiego osiedla. 
Ciemności czynią ich bezkarnymi, 
mieszkańcy i działkowicze się skarżą, 
ścisła współpraca z policją niewiele 
pomaga. Pieniądze jakie szkoła może 
otrzymać (130 000 zł na remont boi-
ska, 14 345 złotych przyznane przez 
Kuratorium na monitoring i 10 000 
zł subwencji na remonty) tylko w 
niewielkim stopniu zmienią ciężką 
sytuację szkoły – poprawią estetykę 
otoczenia, zwiększą bezpieczeństwo 
na boisku i ułatwią kontrolę za-
chowania uczniów i „gości”. A stan 
budynku? Dowiedzieliśmy się, że 
naprawy lub wręcz wymiany wymaga 
instalacja centralnego ogrzewania i 
kanalizacja, przestarzała instalacja 
elektryczna grozi pożarem, wymiany 
wymagają podłogi, w umywalniach 
i toaletach brak ciepłej wody. Dy-
rekcja szkoły wyceniła potrzeby na 

ok. 5 mln złotych i o taką kwotę 
zawnioskowała do budżetu na rok 
2009. Do świadomości niektórych 
radnych (bardziej aktywni wiedzieli 
o problemach obiektów szkolnych już 
dawno)dotarł fakt o katastrofalnym 
wprost stanie niektórych budyn-
ków. Zaowocowało to „zwarciem 
szeregów” ponad podziałami – po-
stanowiono wystąpić z wnioskiem 
o dodatkową , Nadzwyczajną Sesję 
Rady, by radni dokładnie zapoznali 
się z najpilniejszymi potrzebami in-
westycyjnymi gminy. Radny Kosiński 
z radością ocenił, że jest to pierwsza 
Sesja na której interesy gminy i miesz-
kańców były ważniejsze od interesów 
poszczególnych ugrupowań. Propo-
nowane zmiany w budżecie przyjęto 
jednomyślnie. 

LMM
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PPUH „EDBA” Skład Opału 
ul. Nadtorowa 12 w Nowogardzie 

(za bramą cmentarną 0,8 km) 
oferuje opał (koks, węgiel  w różnych asortymentach) 
wysokiej i średniej jakości wyłącznie z polskich kopalń

Zapewniamy dostawę na miejsce wskazane przez klienta
Prowadzimy również sprzedaż ratalną
Ponadto świadczymy również usługi ładunkowe sprzętem specjalistycz-
nym, jak rozładunki wagonów z towarami luzem, usługi dźwigiem 10 to-
nowym
Posiadamy także w sprzedaży samochody samowyładowcze STAR 200 i 2 
multicary – stan dobry

Tel. 091 39 22 329, kom 697 516 145, fax 091 39 20 353

KURY NIOSKI
1,5-roczne WYPRZEDAŻ 
od 15 września 2008 r.

Gospodarstwo Drobiarskie
ŻABOWO 13 

tel. 091 39 106 66

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 

przystępuje do budowy budynku 
mieszkalnego 32 rodzinnego 

w Nowogardzie na osiedlu Gryfitów.
Przewidziana struktura mieszkań 1 i 2 pokojowe.
Planowane terminy:
- rozpoczęcie budowy X 2008 r.
- zakończenie budowy X 2009 r. 
O wyborze lokalu decyduje kolejność zawarcia umowy. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni 
przy ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a lub telefonicznie 091 39 25 261

KOSTKA GRANITOWA 
Różne kolory i wymiary 

Nowogard, ul. Boh. Warszawy 71
Pon.-sob. 7.00-15.00.

Tel. 091 39 20 168, 
511 267 991

Nowogardzki Dom Kultury zaprasza 
od 1 października br. na aerobik prowadzony przez 

panią Wiktorię Domańską. 
Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki, środy i 

piątki w godzinach 18.30 – 19.30. 
Serdecznie zapraszamy.
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Pb98 - 4,79,-    ON   - 4,35,-

Pb95 - 4,37,-    LPG - 2,25,-

Rozpoczęcie kursu

6 października 2008 r. godz. 15.30
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Profesjonalny Salon Fryzjersko–Kosmetyczny 
„Beauty&Style”

TRENDY WELLA 2008 – jesień
- nowe cięcia i najmodniejsza koloryzacja!
- dogłębna, dwufazowa regeneracja włosów (climazon sauna)
KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA
- kompleksowa kosmetyka twarzy i ciała
- masaże relaksacyjne, wyszczuplające, aromaterapia
- mikrodermabrazja twarzy, ciała i dekoltu
- peelingi średnio i głęboko złuszczające
- pedicure leczniczy i kosmetyczny, manicure, TIPSY
- Catio Vital Lift II, ultradźwięki, peeling kawitacyjny, sonofereza
- profesjoanlny makijaż ślubny i okolicznościowy

Beata Jaworska kosmetolog
MEDYCYNA ESTETYCZNA
- botox – kurze łapki, zmarszczki czołowe
- powiększanie i modelowanie ust
- zamykanie naczynek
- fotoodmładzanie
- peelingi chemiczne, enzymatyczne (blizny i przebarwienia)
- nadmierna potliwość

Iwona Stajkowska lek. dermatolog
www.problemskora.pl

Goleniów • ul. Pocztowa 44 I piętro (żółty budynek) • 091 418 92 99

Firma „KSM Trading” 
Giełda Maszyn 

ul. Nadtorowa 14C • Nowogard 

zatrudni 

mechanika 

maszyn rolniczych
Wymagane: 
prawo jazdy kat. B, 
prawo jazdy na traktor, 
znajomość branży rolniczej, 
dyspozycyjność
Tel. 091 39 27 113

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / kasacja 
gratis

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5-go Marca 7 • Nowogard

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

TOYOTA  NOWOGARD  
MK. SP. Z O. O.

zatrudni  
samodzielną księgową
Od  kandydatów oczekujemy:

-wykształcenie min. średnie kie-
runkowe

-doświadczenie w pracy na po-
dobnym stanowisku min. 3 lata

-samodzielnoścć w sporządzaniu 
i rozliczaniu dokumentacji firmy

Oferty prosimy składać: 
kadry@toyotanowogard.pl
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 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 70 - powierzchnia użytkowa: 65,90 
m2 

Lokal położony jest na parterze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. 
i korytarza. 

Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 
0,0338.

Cena wywoławcza:  135.754,- zł   Wadium:  14.000,- zł
Lokal nr 2: Dobra, ul.  Traugutta 5 - powierzchnia użytkowa: 66,90 m2 

Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. 
i korytarza. 

Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 
0,0839.

Cena wywoławcza:  76.608,- zł   Wadium:  8.000,- zł
Lokal nr 2: Dobra, ul.  Traugutta 3a - powierzchnia użytkowa: 66,90 m2 

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. 
i korytarza. 

Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 
0,0438.

Cena wywoławcza:  79.363,- zł   Wadium:  8.000,- zł
Lokal nr 2: Dobra, ul.  Traugutta 3a - powierzchnia użytkowa: 66,90 m2 

Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. 
i korytarza. 

Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 
0,0439.

Cena wywoławcza:  76.608,- zł   Wadium:  8.000,- zł
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi oczekującemu na mieszkanie 

w Spółdzielni, który nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłosi gotowość 
zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu za cenę 
określoną w przetargu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo 
ma członek najdłużej oczekujący.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 

Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 26.09.2008 r. do godz.12.00 

pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na 
mieszkanie nr …”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, 
oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2008r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić zaoferowaną 

kwotę na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Wpłacone wadium 
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.  

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem lub czekiem 
w dniu przetargu lub w następnym dniu roboczym.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy o 
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu w terminie wskazanym przez 
Zarząd, wadium ulega przepadkowi.

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania mieszkania we własnym 

zakresie i na koszt własny.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub kontynuowany 

w formie przetargu ustnego. 
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni (dział członkowski) lub 

telefonicznie 091-3910010.

REKLAMA

Mistrzostwa Europy TAXI

Oldboje wygrali w Danii
Zawodnicy klubu sportowego 

„Bosman – Nowogard” uczestniczyli 
w kolejnych Mistrzostwach Europy 
Taxi  rozgrywanych w dniach 12 – 14 
września w miejscowości Hadersler 
w Danii. Klub reprezentowało 16 
zawodników piłki nożnej i darta. 
Piłkarze wygrali turniej nie ponosząc 
porażki. W eliminacjach pokonali 
Rostock 3:2, Bremen 2:1 i Aalborg 
3:1. W półfinale ponownie spotkali 
się z drużyną Aalborg wygrywając 
1:0, wreszcie w finałowym meczu 
pokonali Bremen 3:1. Tytułem króla 
strzelców uhonorowano dwóch za-
wodników „Bosmana” – Jacka Ban-
dosa i Andrzeja Szczodrego, a najlep-
szym bramkarzem okazał się Andrzej 
Kania. Za zwycięstwo otrzymaliśmy 
medale, puchar zwycięzców i puchar 
przechodni. Pozostali gracze zwy-
cięskiej drużyny to : Romek Gurbiel, 

Jerzy Abaszyn, Adam Szczeciński, 
Piotr Bazyl  i moja skromna osoba. 
Kierownikiem drużyny był Adam 
Sałaga.   Równie udanie startowali 
specjaliści od darta – Ania Protas 
zajęła IV miejsce, Jarek Dackowski 
V miejsce indywidualnie oraz oboje 
IV miejsce w teamie. Grali także Ela 
Protas, Mirosław Martynowicz  i 
Michał Bociarski.

Organizację następnych  Mi-
strzostw Taxi 2009 Kapituła przy-
znała Nowogardowi, a kolejne w 2010 
roku zorganizuje norweskie Oslo. Już 
w tym tygodniu przy naszej pomocy 
Duńczycy zarezerwują w Nowogar-
dzie 200 miejsc noclegowych na 28 
– 30 sierpnia 2009 roku, a niektóre 
grupy przyjadą już na 6 dni przed 
zawodami.

Andrzej Szafran
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Na koplu
„Nie wszystko jest sukcesem co się zaplanuje, 

ale wielką frajdą jest to co uda się zrealizować”
Tadeusz Łukaszewicz.

W uzupełnieniu refleksyjnego 
opisu Pikniku na Koplu jaki zapre-
zentował MA Frydryk podajemy 
szczegóły techniczne.

Wyniki.
Piłka nożna grupa młodsza:
1m – Żabowo,
2 m – Los Angeles „Taczki”
3m – ZPKS Gryfitów
Najlepszy strzelec – Maciej Stań-

czyk Żabowo,
Najlepszy bramkarz – Marcin Stań-

czyk Żabowo
Piłka nożna grupa starsza:
1 m – „Serwis” Zabowo,
2 m – „Wena” Kikorze
3 m – „Radosław”
4m – Maszkowo
Najlepszy strzelec – Filip Zieliński 

„Serwis” Żabowo,
Najlepszy bramkarz – Michal Bo-

rowik „Radosław”
Kometka dziewcząt:
1m – Agata Szwabowicz
2 m – Kamila Rokosz,
3 m – Aleksandra Biniecka
Zlot nietypowych pojazdów:
KM „Cisy”:
Michał Kozera, 
Paweł Klewicz,
Żaneta Zacharewicz
Bartosz Maślany (suzuki i honda) 

wraz z rodzicami: Eugeniusz i Da-
nuta Kozera, Piotr i Izabela Klewicz, 
Tomasz i Renata Zacharewicz, Adam 
i Dorota Maślany.

Motocykle  szosowe:  Tomasz 
Chybko – KTM, Grzegorz i Marta 
Borczyk – Honda, Tomasz Salomon  
yamaha, Zbigniew Sudomierski hon-
da, Bożena Sudomierska – suzuki.

Paweł Janowiak na suzuki intruder 
i Radek na suzuki maruder
Loteria „dla Mirka” atrakcyjne 

fanty – wygrano m.in. potężnego 
arbuza oraz nowy kask motocyklowy. 
Dochód prawie 180 zł.

Mikrofon dla wszystkich
Duet „Fillc” – Maciek Kasprzak gi-

tara i wokal oraz Mateusz Rogoziński 
perkusja.
Zabawę umilał zespół „Lider” w 

składzie: Grzegorz – gitara elektrycz-
na, Marcin – organy i wokal, Tadeusz 
– perkusja.

Dzieła własnoręcznie wykonane 
prezentowała pani Teresa Stępień  
- obrazki, hafty, serwety, obrusy i 
makaty.
Sponsorzy:
SM „Radosław”, SM „Gardno”, 

„Kwiaciarnia: Wanda i Jerzy Fur-
mańczyk, Hurtownia Materiały 
Elektryczne TWN, Hurtownia Cen-
tral – Soja Zbigniew Raźniewski, 
PH Skórometal sc – Jerzy Dziedzic i 
Jerzy Madaliński, Stacja Paliw „Naft 
– Turyst” – Krzysztof Gibki, Stani-
sław Wymysłowski, Auto - Naprawa 
–Witold Dęga, Zakład Usług Samo-
chodowych Wojciech Szczęśniak, 
Zakład Usług Fryzjerskich – Marian 
Sudomierski, Sławomir Kucal – rad-
ny, Nadleśnictwo Nowogard – Ta-
deusz Piotrowski, Urząd Miejski w 
Nowogardzie, burmistrz Kazimierz 
Ziemba, zastępca burmistrza Artur 
Danilewski.
Fanty, nagrody i upominki spon-

sorowali:
Roman Golemma, Komis „Agatka” 

– Stanisław Duda, Hurtownia Arty-
kułow Biurowych „Pier”, Hurtownia 
Warzyw i Owoców „Jasiek”, Drogeria 
„Witter” – Teresa i Witalij Grebieniuk, 
Handlowcy z Targowiska Miejskiego 
w Nowogardzie, Sklep Spożywczy 
„U Danuty”, Centru Motocyklowe 
TiM,  Sklep Artykuły Motoryzacyj-
ne „Aumix II” – Eugeniusz Kozera, 
Składnica Materiałów  ul. Nadtoro-
wa, Hurtownia Elektryczna – MM 
Cedro, Sklep Sportowy Małgorzata i 
Wojciech Kubiccy.

Pomoc rzeczowa, gospodarcza i 
transport: Waldemar Pędziszczak 
– plac i energia elektryczna, Ignacy 
Zaniewski – plac boiska sportowego, 
Mirosław Łokaj, Firma „Skórometal”, 
Andrzej Kania, LKS „Pomorzanin”, 
Placówka Energetyczna – gaśnice, 
„Praxis” Krzysztof Kosiński – zabez-
pieczenie medyczne, Firma Arka, 
Domel , PUWiS  i ZUK, oraz Hurtow-
nia „BUDMAT” – sztaplarka, palety, 
wapno, Leszek Ostrowski – ogródek 
gastronomiczny i urządzenie placu 
zabaw.

Ponadto zaangażowani byli przy-
jaciele i znajomi organizatora Tade-
usza Łukasiewicza, który przeprasza 
wszystkich, ale 50 nazwisk redakcja 
nie jest w stanie drukować!

Dzięki obecności policji, czuwa-
niu straży i pogotowia ratunkowego 
impreza minęła w miłej i wyjątkowo 
spokojnej atmosferze. Niestety po-
gody nie udało się załatwić na całą 
imprezę. Może za rok?

LMM, 
foto Jan Korneluk

 O sporcie w szkołach

Narada nauczycieli WF
W dniu 12 września  w Sali Ob-

rad Urzędu Miejskiego odbyło się 
spotkanie nauczycieli wychowania 
fizycznego z Zastępcą Burmistrza 
Arturem Danilewskim. Zastępca 
Burmistrza na spotkaniu poruszył 
m.in. temat dotyczący finansowa-
nia sportu w gminie Nowogard 
oraz zachęcał nauczycieli do zakła-
dania stowarzyszeń i pozyskiwa-
nia na ten cel funduszy unijnych. 
Następnym punktem spotkania było 
omówienie i skorygowanie regula-

minu współzawodnictwa sporto-
wego szkół gminy Nowogard, który 
również będzie obowiązywał w tym 
roku szkolnym. W wyniku dyskusji 
zostały wprowadzone zmiany w 
regulaminie dotyczące punktacji, 
według której odbywa się klasyfika-
cja końcowa szkół. Na zakończenie 
spotkania ustalono kalendarz zawo-
dów sportowych odbywających się w 
ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i 
Gimnazjady. 

Inf. własna

      Rada Samorządowej Fundacji 
Opieki Medycznej „Zdrowie” w Nowogardzie 

ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji
Do zadań Prezesa zgodnie ze Statutem należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością organizacyjną i finansowa,
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym składanie oświadczeń woli,
3. Opracowywanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych,
4. Przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
5. Proponowanie struktury organizacyjnej Fundacji.
   Osoby zainteresowane objęciem funkcji społecznej (nieodpłatnej) Prezesa, 
prosimy o składanie ofert wraz z planem działalności Fundacji, w biurze 
Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, Plac Wolności 1 
w Nowogardzie, do dnia 30 września 2008r.. 
Biuro czynne, tel. 39 27 240: - poniedziałek 8 – 16 - wtorek, środa, czwartek, 
piątek 730 - 1530. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 0 601 577 365.

Przewodniczący Rady Fundacji „Zdrowie” 
Mieczysław Cedro
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Zastopować świat
Dzisiejsza publikacja jest ostatnią z cyklu „zastopować świat” przybli-

żająca Państwu wyprawę nowogardzkich studentów Macieja Tumulca i 
Pawła Ceranki autostopem do Turkmenistanu. Jak pamiętamy wyruszyli 
z Nowogardu w dniu 2 sierpnia i 10 września dotarli do Aszchabadu. Do 
tematu wrócimy gdy podróżnicy zawitają do Nowogardu i znajdą chwilę 
czasu dla Czytelników „DN”.

Tumba  - 13.09.2008 17:09:54 
Salam salam wreszcie!!! Trudno 

nam się przywitać -  najpierw z kla-
wiaturą,  a później z Wami, bowiem 
ostatnie dni to największe wrażenia 
podczas naszej wędrówki. Nie będę 
się dzisiaj rozpisywał ponieważ pani 
konsul czeka na nas aby „pogawarit” 
co nieco. Turkmenia za nami! Kraj 
niesamowity - w zasadzie dwa więk-
sze miasta i pustynia Kara-Kum. Jutro 
wrzucę zdjęcia które robią potężne 
wrażenie. W Turkmenii spaliśmy w 
Aszchabadzie w domu przesympa-
tycznej wspomnianej pani konsul, 
którą mieliśmy okazję spotkać przed 
momentem ponownie - tym razem 
w uzbeckiej Chiwie. Jeżeli myślicie, 
że Stalin miał różne dziwne pomy-
sły powinniście ujrzeć Turkmenię. 
Zapewne o tym rozpiszę się jutro, a 
tymczasem dzisiaj byliśmy w Moy-
naku, miejscu gdzie na wydmach 
leżą statki... już 150 km od Morza 
Aralskiego. Miasto wygląda jakby 
przeszła przez nie niespotykana 
szarańcza. Jarek mnie pogania więc 
jutro wszystko opisze i fotki też wsta-
wię jeśli internet zdoła dopisać. PS. 
Jutro chłopaki opuszczają Chiwę,  a 
ja zostaję na trochę dłużej. Podróż z 
nimi to, faktycznie rock’n’roll  Dzięki 
Wam. Buziaki 

Tumba 18.09.2008 09:09:15
Salam Alejkum! Wedle zapowiedzi 

przedwczorajszych kontynuuje rela-
cje o Turkmenistanie. Przejechaliśmy 
wspomniane 35 km nie mijajćc po 
drodze żadnych zabudowań, żadnych 
ludzi, żadnych przejawów zżycia. 
Poczuliśmy od pierwszej chwili, że 
znalezliśmy się w zupełnie innym 
świecie... Nagle pojawił się widoczny 
z oddali - biały gorod - Aszchabad. 
Miasto, które szokuje od pierwszego 
wejrzenia rownież i nas wprawiło w 
nie lada zaskoczenie. Przed wjazdem 
do miasta - check-point, pierwszy z 
wielu które mieliśmy jeszcze przejść 
w Turkmenistanie, a  których mno-
gość doświadczamy dziś w Uzbeki-
stanie. Przed turkmeńska kontrola 
człowiek czuje respekt, obawia się, 
że zdjęcia przed chwilą zrobione 
zostaną skasowane, a aparat zdepo-
nowany (czyt. zabrany), obawia się że 
popełnił błąd, którego nie powinien 
był zrobić. Pytania „skąd”, „dokąd”, 

„po co”, potwierdzają, że jesteśmy w 
kraju ciężkiego żywota. Na wjeździe 
do miasta wita nas biała brama, ze 
złotą podobizną byłego prezydenta 
Saparmurada Nijazowa - Turkmen-
baszy. Po prawej stronie mauzoleum, 
przypominające bardziej pałac daw-

nych emirów niż tylko symboliczna 
budowle. Dalej dziesiątki białych wie-
żowców - wszystkie takiej samej wy-
sokości, oddalone jeden od drugiego 
dokładnie tak samo, zero przypadku, 
wszystko perfekcyjnie zaplanowane, 
rozrysowane i zbudowane. Mijamy 
architektoniczne cuda, których nie 
znajdziemy w żadnym innym miej-
scu na świecie. Aszchabad zaczęto 
budować ponownie w latach czter-
dziestych, po trzęsieniu ziemi które 
zrównało miasto z ziemią. Za rządów 
Turkmenbaszy, wykorzystując fun-
dusze, jakie zaczął przynosić eksport 
gazu - jedynego bogactwa Turkmenii, 
zarządzono budowę „miasta-marze-
nia”. Miało ono wywoływać podziw 
i przenieść Turkmenów, którzy jesz-
cze wczoraj walczyli między sobą o 
aryki z wodą do świata technologii 
i pięknych fasad. Nie do końca się 
to powiodło. Dziś przechadzając się 
pięknymi ulicami, ogladając ogrom 
monumentów, nie zobaczymy przy 
nich ludzi... Ich funkcją jest po-
rażanie. Polski misjonarz - ksiądz 
Andrzej, opowiedział nam historię 

o telebimie wystawionym tuż przy 
gmachu Medzlisu - turkmeńskiego 
parlamentu. Opowiadał, iż szedł ze 
swoim znajomym i widząc na ekranie 
wywiad z Turkmenbaszą, zatrzymał 
się na moment, by posłuchać. Po 
chwili podeszło do nich kilku żoł-
nierzy ochraniających budynek z 
pytaniem, po co oglądają ten wywiad 
i  z zadaniem natychmiastowego 
opuszczenia terenu. Właśnie taka jest 
Turkmenia - bardzo powierzchowna, 
fasadowa i na pokaz. Główna ulica 
miasta - im. Turkmenbaszy, stadion 
narodowy - im. Turkmenbaszy, plac 
- im. Turkmenbaszy, szkoly - im. 
Turkmenbaszy, uniwersytet - im. 
Ruhnamy - książki napisanej przez 

Turkmenbasze. Właśnie Ruhnama... 
Ruhname ujrzałem po raz pierwszy u 
Oli - polskiej konsul w Aszchabadzie, 
u której dane nam bylo nocować. 
Książka w kolorze różowym, została 
podniesiona do rangi „narodowej 
biblii Turkmenów”. W niej Nijazow 
nakreślił prawa rządzące krajem, a 
przeczytanie jej sto razy miało dawać 
gwarancję pójścia do nieba. Natural-
nie gwarancje Turkmenbaszy. Książ-
ka została przetłumaczona na język 
polski i jest pełna różnych wyduma-
nych („oświeconych”) stwierdzeń, 
tak że Ola zaleciła mi odpowiednie 
dawkowanie Ruhnamy - 1 stronę 
dziennie!  A propos Oli. Spotkali-
śmy się z bardzo miłym przyjęciem 
z Jej strony i mimo wielu oficjalnych 
spraw znalazła czas, by pomóc nam 
w zorganizowaniu się przed dalszą 
drogą. Z nią i jej siostrą Darią spot-
kaliśmy się ponownie w uzbeckiej 
Chiwie (o tym niedługo). Tymczasem 
dała nam solidną lekcję pt. jak prze-
trwać w Turkmenistanie. Cała nauka 
zawierała sie w jednym treściwym, 
acz konkretnym zdaniu: „Chłopaki, 

nie schodźcie z gradusów. To was 
zabije!” Zgodnie z oficjalną dyspo-
zycją staraliśmy się nie schodzić z 
gradusów! Pobyt w Aszchabadzie 
był rzeczywiście bardzo pouczający, 
gdyż już następnego dnia poznaliśmy 
dwóch polskich misjonarzy z zakonu 
oblatów:  wspomnianego księdza 
Andrzeja i księdza Tomka, którzy na 
posłudze w Aszchabadzie są już od 
jedenastu lat. Oficjalnie występują 
jako dyplomaci Stolicy Apostolskiej, 
ponieważ turkmeńskie prawo zabra-
nia rejestracji kościołów. Nieoficjal-
nie prowadzą kaplice, przygotowują 
jedzenie dla biednych Turkmenów 
i odwiedzają sierocińce. Byliśmy 
pod wielkim wrażeniem ich pracy 
i serdeczności wobec wszystkich. 
Po raz pierwszy od ponad miesiąca 
zjedliśmy polski obiad - smakował 
jak rzadko kiedy. W turkmeńskiej 
stolicy czekało nas jeszcze jedno, 
szalenie istotne zadanie - załatwienie 
jeepa, który przewiózłby nas ponad 
400 km przez pustynie Kara Kum, 
a do tego zawitał nad gazowy krater 
Darvaza. Tak jak wiele innych rzeczy 
w Turkmenii o jeepa pytaliśmy na 
bazarze... Szkoła negocjacji, twardych 
i bezpardonowych targów, które 
prowadziliśmy już od Turcji przy-
niosła efekt w postaci białej Toyoty 
4x4, trzydziestu dolarów od głowy 
za przejazd naprawdę ciężka trasa w 
piaskach pustyni i szaszłykiem u no-
madów, dla których tego dnia to my 
byliśmy atrakcja. I jeszcze na koniec. 
jeżeli nie byliście nigdy u wrót piekieł, 
zawitajcie nad darvaze! Pięćdziesię-
ciometrowej średnicy wyrwa w ziemi, 
zionąca ogniem i łuna widoczna z 
kilkunastu kilometrów zniewala. 
Rosjanie w latach sześćdziesiątych 
myśląc, że odnaleźli niewielki pokład 
gazu postanowili go podpalić, żeby 
więcej się nie ulatniał. Okazało  się, 
że gazu było tak wiele, iż krater płonie 
do dziś... To na tyle z dzisiejszych 
relacji, trochę się rozpisałem a tu czas 
goni by ruszać w stronę Nuraty lub 
Samarkandy (w zależności kto będzie 
skory mnie wziąć). Kolejne wieści już 
o Uzbekistanie - pięknym, dziwnym 
kraju. Buziaki

Opr.LMM 

Eksperymenty z nawracaniem rzek i nawadnianiem pustyni Kara Kum doprowadzi-
ły do katastrofy ekologicznej. Widoczny statek pozostał na piasku w porcie oddalo-
nym obecnie o 150 km od wody Jeziora Aralskiego. A przed laty tętniło tu życie…

PCK 

Kursy Pierwszej Pomocy
Zarząd Rejonowy PCK przypomi-
na, że w dniu 14 września obcho-
dzony był Światowy Dzień Pierw-
szej Pomocy. Jednocześnie infor-
mujemy, że nasz Zarząd organizuje 
kursy pierwszej pomocy zarówno 
dla młodzieży jak i dorosłych. Do-
datkowe informacje pod numera-
mi: 0913921701, 662113694.



12 M - Nr 73 (1710)

OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

ZAPRASZAMY!

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomo-

wy, jednopiętrowy, na działce 

wiata na dwa samochody, po-

mieszczenia gospodarcze, wyso-

ki standard i funkcjonalność, No-

wogard, ul. Żeromskiego. Teraz 

niższa cena. tel. 609 307 327.

•  Sprzedam działki budowlane 

(3ha) w Olchowie przy drodze na 

Kościuszki. Cena 430 tys. zł. Tel. 

0696 06 72 54. 

• Kupię działkę budowlaną w 
Nowogardzie do 8 arów. Tel. 
608 101 247.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie 100 m kw w 
Błądkowie. Tel. 600 695 546.

• Kupię mieszkanie 3 pokojowe ul. 
Osiedlowa lub Lutyków. Tel. 66 55 
44 148.

• Sprzedam mieszkanie w Maszewie 
76 m kw, wysoki parter. Tel. 66 75 
10 002.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX 
Lecia w Gryficach, wyposażenie: 
okna PCV, panele podłogowe, za-
budowa przedpokoju, zabudowa 
kuchni, cena do uzgodnienia tel: 
507 100 356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw 
pod zabudowę jednorodzinną 
lub działalność gospodarczą vis a 
vis ZUK w Nowogardzie. Tel. 0603 
118 286.

• Poszukuję pomieszczenia 

magazynowego do wynaję-

cia Nowogard lub okolice. Tel. 

508 419 167.

• Poszukuję sklepu do wynajęcia 

w Nowogardzie. 513 913 500.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m 
kw.Tel. 721 401 957.

• Sprzedam dom na wsi, gmina Do-
bra Nowogardzka, pow. 220 m kw 
(7 pokoi), 2 budynki gospodarcze 
o łącznej pow. 700 m kw, działka 
20 arów, w dobrym stanie, cena 
250 tys. zł. Tel. 509 702 817.

• Mieszkanie własnościowe 2 po-
kojowe 46 m kw I piętro przy ul. 
Zielonej zamienię na mniejsze 2 
pokojowe I lub II piętro na osied-
lu spółdzielczym przy ul. Kard. 
Wyszyńskiego, Luboszan. Tel. 
500 445 088.

• Działki przy ul. Wojska Polskie-

go przy samym jeziorze pod bu-

downictwo – rekreację 2 x 950 m 

kw, ok. 70 tys. zł. 502 103 432.

• Na wsi działka pod budownictwo 

5000 m kw, blisko las, zalew rze-

ki Regi, 48 tys. zł. 501 307 666.

• Korytowo – dom na wsi, z 

działką 47 arów, 155 tys. zł. 

889 133 882.

• Działki rolne blisko Nowogardu 

sprzedam. 889 133 882.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe 63 m kw przy ul. Bankowej. 
Tel. 601 56 27 43.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB 
W OKOLICACH NOWOGARDU 
(MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ 
UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ CE-
NIE, TEL: 0605 522 340.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojo-
we własnościowe na większe. Tel. 
608 633 831.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
na 3 pokojowe. Tel. 510 895 195.

• Zamienię lub sprzedam mieszka-
nie własnościowe bezczynszowe 
67 m kw na mniejsze (może być 
duża kawalerka od 36 m kw do 40 
m kw). Tel. 603 621 840 lub 091 39 
27 160.

• Sprzedam działkę siedliskową w 
Kościuszkach k. Nowogardu o 
pow. 3000 m kw, wstępne warun-
ki zabudowy, w drodze prąd, gaz i 
prąd. Tel. 606 255 481.

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
z kuchnią i łazienką 38,4 m kw. tel. 
508 206 032.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe. Tel. 693 925 093.

• Sprzedam działki rekreacyjno 

– wypoczynkowe, 5 arowe nad 

jeziorem w Dobrej Nowogardz-

kiej. Cena 11 tys. zł od działki. 

Tel. 601 961 572.

• Do wynajęcia mieszkania 3 pokojo-
we i 4 pokojowe. Tel. 508 309 980.

• Do wydzierżawienia na biura 3 po-
mieszczenia o łącznej powierzchni 
35 m kw – całe I piętro budynku 
oraz garaż o pow. 36 m kw w No-
wogardzie przy ul. Wojska Polskie-
go 67. Tel. 091 39 27 175.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• OKAZJA! Sprzedam samochód 

osobowy VW New Beetle, rok 

prod. 1998, poj. 2l, przebieg 46 

tys. km, stan bardzo dobry, bez-

wypadkowy, drugi nabywca. Tel. 

606 945 398.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, 
cena 4200 zł. Tel. 609 307 327.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam Opel Astra kombi, rok 
prod. 1992, poj. 1,6, stan tech-
niczny i wizualny bardzo dobry, 
cena 4000 zł do uzgodnienia. Tel. 
605 930 489.

• Sprzedam na części samochód 
marki Uno. Tel. 091 39 20 005.

• Sprzedam Mazdę 121, 1995 r, sil-
nik 1,2, odsuwany dach, 85 tys.km, 
cena 3500 zł. Tel. 091 39 20 055.

•  Sprzedam VW Golf II, 1991 r., nie 
zarejestrowany w kraju oraz traktor 
- kosiarkę, 6 biegów plus wsteczny, 
„Poulan” 2005 r., szerokość kosze-
nia 1 m. tel. 788 452 943. 

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108000km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, komplet-
ny rozrząd, opony letnie 16”, duży 
przegląd klimatronic, bezwypad-
kowy, cena 44900 zł, ogłoszenie 
prywatne, tel: 0605 522 340,W CE-
NIE DIAGNOSTYKA STANU TECH-
NICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możli-
wość wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam Skodę Favorit 1991 r., 
cena 850 zł. Tel. 091 39 22 214.

ROLNICTWO

• Sprzedam prosiaki. 091 39 180 65.
•  Sprzedam talerzówkę szerokość 2 

m. Tel. 880 910 678. 

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi 
w zakresie: hydrauliki, zakładanie 
wodomierzy, wideofilmowanie, 
usługi glebogryzarką i zakładanie 
trawników, wykaszanie łąk. Tel. 
600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Język niemiecki – nauczanie indy-
widualne z zastosowaniem technik 
sugestopedii, tłumaczenia ustne i 
pisemne od września. Tel. 503 84 
84 35.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• Usługi dekarskie. 880 243 258, 

691 621 141.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi remontowo - budowlane. 

784 053 493.
• Tynki maszynowo. 500 475 311.
• Montaż ogrodzeń betonowych i 

innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi ogólnobudowlane – do-

REKLAMA
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GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
- Indywidualne w gabinecie 

- Grupowe pracowników na zlecenie pracodawcy

BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

ul. 3 Maja 13 •  72-200 Nowogard
tel./fax 091 39-222-24

kom. 0 508 312 260 • kom. 0 510 170 219
MIESZKANIA:
GOLENIÓW- kawalerka w centrum o pow. 26 m2, IV p cena: 136 000 zł
GOLENIÓW- komfortowe 3 pokoje w centrum o pow. 46 m2, IV piętro cena: 225 000 zł
ŁABUŃ WIELKI- parter domu + 2 działki o łącznej pow. 6000 m2 cena: 230 000 zł
GOLENIÓW- wynajem, komfortowe, pow.74 m2, wysoki parter,umeblowane
 cena: 1500 zł
SZCZECIN- wynajem, kawalerka o pow. 35 m2, wysoki parter cena: 950 zł
 
DOMY:
PŁOTY- nowa parterówka o pow. 148,5 m2 , działka 1089 m2 cena: 470 000 zł
NAD MORZEM- wolno stojący o pow. 120, działka  4000 m2 cena: 250 000 zł
RESKO- dom o pow. 150 m2 do remontu , działka 750 m2 cena:160 000 zł
GOLENIÓW- szeregowiec o pow.105 m2, działka 203 m2 cena: 498 000 zł
RESKO- o pow. 130 m2, działka 1189 m2 , idealny dla 2 rodzin cena: 395 000 zł
Nowogard -okolica- gospodarstwo agroturystyczne o pow. 600 m2, działka 33100 m2   
                                                         cena: 1 990 000 zł
RESKO- kamienica w centrum miasta o pow. 300 m2 cena: 570 000 zł
NOWOGARD – okolica ½ domu o pow. 100 m2,, działka 2000 m2 cena: 210 000 zł
MASZEWO -okolica ½ domu o pow. 120 m2, działka 3000 m2 cena: 180 000 zł

DZIAŁKI: 
NOWOGARD- działki od 800m2 do 900 m2 cena: 78 zł/m2
NAD WODĄ- działka z linią brzegową o pow. 15 500 m2 , 15 km od Wolina 
 cena: 95 000 zł
OKOLICE NADMORSKIE- 2 działki budowlane cena: 45 000 zł
GOLENIÓW- działka pod zabudowę wielorodzinną cena: 1 550 000 zł
NOWOGARD- działka pod budowę 2 domów cena: 150 000 zł
DOBRA – kompleks  50 działek o pow. ok 500 m2 cena: 11 000 zł
NOWOGARD – okolica ziemia rolna o pow. 8 ha cena: 99 000 zł

POSZUKUJEMY DOMÓW I DZIAŁEK Z OKOLIC NOWOGARDU 
DLA OCZEKUJĄCYCH KLIENTÓW

WSZYSTKIE NASZE OFERTY ZNAJDZIESZ NA 

WWW.EXTRA-DOM.COM.PL

cieplenia budynków, hydraulika, 

elektryka, wykończenia wnętrz, 

łazienki, itp. – szybko, solidnie. 

Tel. 609 605 621, 697 612 803, 

605 168 658, 784 188 147.

• Pisanie prac licencjackich, magi-
sterskich, maturalnych i zaliczenio-
wych. 507 403 912.

• Język niemiecki – korepetycje. Tel. 
607 61 78 44.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Kursy przygotowujące do ma-
tury z języka angielskiego. Tel. 
692 449 106.

• Korepetycje – język niemiecki. 
603 858 245.

• Usługi transportowe – przepro-
wadzki, tanio - 1zł/km, powyżej 200 
km 0,80 zł/km. Tel. 514 740 538.

• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Remonty mieszkań. Tel. 

662 125 370.

• Drogi Uczniu! Jeśli masz prob-

lemy z językiem niemieckim, 

historią, chemią, matematyką, 

zadzwoń! Pomogą Ci doświad-

czeni nauczyciele. Telefon kon-

taktowy: 091 39 21 195.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien i 
Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 091 
39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 
92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Praca w budownictwie. Tel. 

601 864 739.
• Restauracja Oskar zatrudni bar-

mankę, recepcjonistkę, sprzedaw-
cę, kucharkę. Tel. 091 39 20 091, 
602 474 266.

• MASZKOWO – PRACA. Ferma 

norek w Maszkowie zatrudni 

osoby, brygady budowlane do 

budowy pawilonów. Kontakt tel. 

601 520 540.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
698 705 798.

• Emerytka poszukuje pracy. Tel. 
512 878 729.

• Zatrudnię przedstawicieli. Tel. 
662 167 078.

INNE

• Kupię drewno tartaczne, nada-

jące się na palety. Tel. 091 38 

53 018 po 20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe. Cena 
200,00 zł. Tel. 783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegan-

cja I ul. Bankowa 8B (w sklepie 

z art. gosp. domowego); Ele-

gancja II ul. Warszawska 2 (przy 

przystanku na żądanie). Zapra-

szamy w godz. od 9.00 do 18.00, 

w soboty od 9.00 do 14.00.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 

697-500-184.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gi-
tara, flet, saks). Tel. 605 576 908.

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne rozmia-

ry także nietypowe długości, wy-

sokości, do mieszkania, domku, 

warsztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, nie-

mieckie, wiszące, ogrzewanie, 

cena 900 zł oraz ogrzewanie + 

ciepła woda, (dwufunkcjyne), 

cena 1200 zł, gwarancja serwi-

sowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemie-

ckiej Vaillant, wersja świecz-

kowa, 450 zł, mało używane, 

gwarancja serwisowa. Tel. 0691 

686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe 

gabaryty, moc 18-21 kW, ekono-

miczne, idealne do domku, war-

sztatu, baru, gastronomii, cena 

od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-

we zasobnikowe podgrzewacze 

wody, firmy niemieckiej Vaillant, 

130, 160, 190 l., stojące, idealne 

gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 

komfort ciepłej wody w domu, 

koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja 

serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 

0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową uży-

waną. Tel. 091 39 22 783, 0784 
792 270.

• Sprzedam szczeniaki owczarka 
niemieckiego. Tel. 600 187 111.

• Sprzedam pianino – tanio. Tel. 601 
58 74 38.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową bia-
łą, 1000 szt; 0,45 zł/ szt. Tel. 0660 
457 090, 091 39 22 349.

• Kupię kontener socjalny, barak lub 
podobne na budowę za rozsądną 
cenę. Tel. 697 412 804.

• Sprzedam sztaplarkę, 1984 r, na 
gaz, 2 tony podnośnik, podnosi na 
wysokość 4 m.Tel. 500 647 799.

• Sprzedam wyciąg, sprawny, 
udźwig 200 kg. Tel. 602 643 427.

• Piec c.o. kupię tanio. Tel. 502 85 35 
73.
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BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

BIURO KREDYTOWE
zaprasza:
• pożyczki gotówkowe
• kredyt na oświadczenie  

o dochodach do 20 000 zł
• bez zabezpieczeń i   

poręczycieli
• konsolidacja zadłużenia
• okres spłaty do 8 lat

tel. 091 39 25 100
kom. 0513 157 166

Nowogard 
ul. Wojska  Polskiego 4
(nowy budynek I piętro)

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  
zatrudni  kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl
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 Witamy wśród nas...

Córka Hanny Heber 

ur. 11.09.08 

z Choszczna

Syn Moniki 

i Grzegorza 

ur. 12.09.08 z Miętna

Syn Renaty 

i Artura ur. 12.09.08 

z Węgorzyc

Córka Katarzyny

 Stocker ur. 14.09.08 

z Kościuszki

Córka Pauliny 

Janowickiej 

ur. 15.09.08 

z Nowogardu

Syn Katarzyny 

Pilitowskiej 

ur. 15.09.08

 ze Szczecina

Syn Krzysztofy 

Witkowskiej 

ur. 16.09.08 z Bęczna

Córka Anna 

Murij-Michalczyszyn 

ur. 15.09.08 

z Przecławia

W obiektywie  Jana Korneluka - Korowód dożynkowy z 1968 roku
                                     na stadionie miejskim w Nowogardzie

Rok św. Pawła
Trwamy właśnie w ogłoszonym przez Stolicę Apostol-

ską  Roku św. Pawła. Odkrycie na nowo tej szczególnej 
w historii Kościoła postaci, jakim był św. Paweł oraz 
zwrócenie uwagi na niektóre aspekty jego charyzmatu, 
istotne w naszych czasach, było celem tej inicjatywy. Rok 
św Pawła obchodzony jest w całym Kościele Katolickim 
w związku z tym i w naszej parafii pw WNMP możemy 
od kilku dni odnaleźć piękny wyraz tych obchodów- przy 
wejściu po lewej stronie urządzono miejsce gdzie wierni 
mogą oddać się refleksji nad postacią i służbą tego ucznia, 
który był wierny Chrystusowi aż do męczeńskiej śmierci, 
mogą także pomodlić się za 
wstawiennictwem świętego. 
Centralnym elementem tego 
miejsca jest okazała reproduk-
cja przedstawiająca postać św 
Pawłą / patrz. foto/  ponadto 
umieszczono tu klęcznik z 
modlitwami  i stolik z Pismem 
św otwartym na stronach z 
Dziejów Apostolskich. Za-
chęcamy do odwiedzenia tego 
miejsca gdzie w skupieniu 
odkrywamy jako stale żywą  
przedziwną więź jaka łączy w 
ramach kościoła przez osobę 
Apostoła Narodów stare i 
nowe czasy oraz ludzi z róż-
nych krańców Ziemi.    ps
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REKLAMA REKLAMA

Zaginął pies 

sznaucer miniaturka 
maści „pieprz i sól”. 

Nagroda dla znalazcy. 
Kontakt tel. 607 97 32 32.

na

W  PROGRAMIE:

10:00 - Msza w. w ko ciele parafialnym w Osinie 
11:00 - Uroczyste otwarcie festynu, przywitanie Go ci
11:30 - Rozpocz cie Turnieju P. No nej i P. Siatkowej 
12:00 - Konkurencje rekreacyjno - sportowe 
14:00 - Otwarty bieg dla wszystkich  „Pó  Mili Zygmunta” 
16:30 - Mecz  p. no nej PÓ NOC - PO UDNIE o Beczk  PIWA 
17:30 - Zako czenie konkurencji rekreacyjno - sportowych 

 Wr czenie nagród przez sponsorów i organizatorów festynu 
18:30 - Rozpocz cie biesiady przy ogniskach 
19:00 - Zabawa pod chmurk  dla wszystkich 
21:00 - Pokazy sztucznych ogni 

PONADTO:
- Wystawy „Ko a Gospody  Wiejskich” 
- Wyst py artystyczne 
- Pokazy stra ackie
- Wiele innych konkursów i atrakcji dla dzieci, m odzie y

i doros ych

Opraw  muzyczn  i prowadzenie imprezy zapewnia zespó „AVANTI”
Gastronomi  i atrakcje dla dzieci oferuje Les aw Ostrowski 

Zabezpieczenie imprezy: OSP Osina i policja z Osiny 

Kontakt: tel. 0913910820 
 kom. 606648524 

 E-MAIL- marek.goreckimg@gmail.com 

17 września 1939
Data tak tragiczna, a jakoś do 

świadomości Polaków nie może się 
przebić. Według badań CBOS tylko 
co drugi dorosły Polak kojarzy datę 
z agresją Związku Sowieckiego na 
nasz kraj.

Stalin nie zważając na fakt, że ZSRR 
miał z Polską podpisany pakt o nie-
agresji obowiązujący do 1945 roku, 
bez wypowiedzenia wojny wysłał na 
Polskę półtora miliona żołnierzy, ty-
siące czołgów i tysiąc osiemset samo-
lotów. Polska armia liczyła sześćset 
tysięcy żołnierzy, ale prawie trzysta 
tysięcy związane było walkami z 
Niemcami. Około dwustu tysięcy nie 
było w stanie zatrzymać sowieckiej 
nawały. Pakt Ribentrop – Mołotow 
został wprowadzony w życie.

Polskę podzielono. Fakt, ze 2/3 ów-
czesnego terytorium Polski zagarnęli  
Sowieci, a tylko 1/3 Niemcy także nie 
przemawia do wyobrażni Rodaków. 
Wielka przyjaźń głoszona przez 50 lat 
władzy ludowej wypaczyła historię w 
naszych umysłach. Historii musimy 
uczyć się na nowo.

Agresja to jedno, a działanie 

NKWD na zajętych terenach to dru-
gie, straszniejsze oblicze tamtych dni. 
Miliony wywiezionych do łagrów, 
tysiące rozstrzelanych oficerów i 
przedstawicieli inteligencji spłyciło 
na dziesięciolecia  nasze zaplecze 
intelektualne.

Pamiętajmy o dniu 17 września, nie 
zapominajmy o tej dacie!

To nasz narodowy patriotyczny 
obowiązek – powinniśmy przejąć 
sztafetową pałeczkę pamięci od ludzi, 
którzy to piekło przeżyli. W dniu 16 
września w parafii pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego odprawiono mszę 
świętą, a następnie poświęcono na 
nowogardzkim cmentarzu tablicę 
MIEJSCA KAŻNI.

Uroczystości przeprowadzono z 
inicjatywy Nowogardzkiego Zarządu 
Ogólnopolskiego Związku Sybiraków 
, a zaszczycili je swoją obecnością 
Sybiracy z innych kół województwa. 
Mszę świętą i poświęcenie tablicy 
celebrowali ks. Grzegorz Zaklika i ks. 
Kazimierz Łukjaniuk.

Foto. Jan Korneluk 



19-22.09.2008 r. 17

Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 37

Rozwiązania krzyżówki nr 36 – WIEŃCE DO-
ŻYNKOWE – nadesłali: Jerzy Siedlecki, Krzysztof 
Kępa, Maria Wawreńczuk, Marzena Ustyjańczuk, 
Teresa Powalska, Bogdan Krystkiewicz, Szczepan 
Falacinski,  Elżbieta Lewandowska, Franciszek 
Palenica, Alicja Wypych, Andrzej Czarnowski, 
Iwona Kochelska, Krystyna Tretiak, Jerzy Za-
wadzki, Teresa Januszonek, Ryszard Gutowski, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, 
Magdalena Czupryńska, Halina Kawczyńska, 
Bogumiła Czupryńska, Zbigniew Szeremeta (?), 

Halina Stefańska, Nikola Grenda (?), Stanisława 
Pokorska, Bogumiła Urtnowska, Danuta Bekalarek, 
Jan Nikicin, Bogumiła Maćkowiak.

Prenumeraty „DN” na październik wyloso-
wali:

- Marzena Ustyjańczuk z Nowogardu,
- Bogdan Krystkiewicz z Dąbrowy,
- Jerzy Siedlecki z Nowogardu.

Gratulujemy!

PORA NA GRZYBY
Co roku gdy nadejdzie
Okres grzybobrania,
Kiedy już nagromadzisz 
zapas leśnych płodów, 
Masz wspaniałą okazję,
Co rzadko się zdarza,
W sposób miły i grzeczny
Pozbyć się swych wrogów.
Wtedy możesz ich sprosić,
Na obiad domowy,
Podać grzyby w śmietanie
I mieć wszystkich  z głowy.
Grzyb jest bowiem dla gości 
Dobrym poczęstunkiem
Lecz musisz dysponować 
Stosownym gatunkiem. 
Dobry jest czerwonawy,
Muchomor cętkowany.
Niejednego smakosza 
Widok jego znęci.
Ledwo się nim nacieszy
I już się przekręci.
Dobry sromotnikowy,
Muchomor zielony,
Wielu zjadaczy grzybów
Przysmak ulubiony.
A kiedy gość zgłodniały 
Naje się do syta,
To nim obiad się skończy
Wyciągnie kopyta.
Niezłe też są muchary
Pstrokate, bulwiaste,
Panterowe, plamiste
Bedłki cebulaste.
Sromotniki wstydliwe
I smardze cuchnące,
Szatany, bycze jaja
Purchawki trujące.
Więc częstujcie grzybami
Gości,  mili moi
Bo Polak jak wiadomo
Śmierci się nie boi!

O UCZCIWOŚCI
Życie mnie nauczyło zgłębić
Treść trzech słówek:
Uczciwością najdalej zajdziesz…
Bez zelówek.
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

Nowogard 18.09.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Hydraulik
4.  Informatyk
5.  Monter stolarki PCV
6. Operator podnośnika koszowego
7. Mechanik samochodowy, spawacz
8. Stolarz meblowy
9. Pomocnik przy produkcji okien PCV
10. Pracownik zieleni
11. Sprzedawca – kierowca 
12. Monter stolarki okiennej 
13. Pomocnik dekarza 
14. Kosmetyczka
15. Pracownik myjni samochodowej
16. Nauczyciel jęz.
17. Kasjer
18. Pracownik produkcji, konserwator 
– mechanik 

OFERTY PRACY Z REJONU
 1. Kierowca kat. C+E (Płoty) (Gryfice) 
2. Tokarz, spawacz, frezer, ślusarz, elek-
tryk   (Miękowo k/Goleniowa)
3. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
4. Spawacz (Płoty)
5. Wychowawca – terapeuta (Radowo 
Wielkie)
6. Pakowanie drobiu (Goleniów)
7. Pracownik pomocniczy (Ustronie 
Morskie)
8. Inżynier w dziale R&D (Gryfice)
9. Ślusarz, elektromonter – automatyk, 
pracownik uboju, wykrawacz, rozbie-
racz mięsa   (Szczecin)
10. Spawacz (Szczecin)       

SZKOLENIA
1. FLORYSTKA
2. MALARZ - TAPECIARZ
3. ELEKTRYK

 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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

KOMUNIKAT
Szanowny Pracodawco!

Powiatowy Urząd Pracy w Go-
leniowie Filia w Nowogardzie 
informuje, że dysponuje środ-
kami na 
• wyposażenie i doposażenie 
stanowiska pracy. ( Pracodawca, 
który stworzy stanowisko pracy 
w celu zatrudnienia osoby bez-
robotnej w pełnym wymiarze 
godzin, na okres co najmniej 24 
miesięcy może otrzymać refun-
dacje poniesionych kosztów, do 
wysokości 500% przeciętnego 
wynagrodzenia)
• staże (organizowane są max do 
12 miesięcy  dla skierowanego 
bezrobotnego)
• przygotowanie zawodowe (or-
ganizowane są max do 6 miesię-
cy dla skierowanego bezrobot-
nego)
Zapraszamy do składania wnio-
sków i korzystania z usług Po-
wiatowego Urzędu Pracy
Wnioski dostępne na stronie
www.pup-goleniow.internetdsl.pl

• Klimowicz Henryk, 58 lat, pogrzeb 
odbędzie się 19.09.2008 r. o godz. 
12.00 w Dobrej
• Kwiatkowska Genowefa, 76 lat, po-
grzeb odbędzie się 19.09.2008 r. o 
godz. 15.00 w Nowogardzie 
Informacje uzyskano z Salonu Po-

grzebowego Kredo
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Okręgówka juniorów

Pomorzanin Nowogard - Promień Mosty 3:1 (2:1)

Kolejne zwycięstwo juniorów

Nasi piłkarze 
na wyjazdach

W najbliższy weekend piłkarze obu naszych drużyn zagrają mecze wy-
jazdowe. Zdecydowanie trudniejsze zadanie stoi przed zawodnikami Po-
morzanina.

Pomorzanin: Baranowski (46’ 
Ebert) – Grzejszczak, Wipplinger, 
Fijałkowski, Jutkiewicz, Ogiewa 
(46’ A. Żywica), Langner, Kasprzyk, 
Dobrowolski, Kurek (60’ Gaik), Po-
zierak (65’ Sobczak)

Bramki dla Pomorzanina: Kurek, 
Pozierak ,Grzejszczak.

W piątej ligowej kolejce juniorzy 
Pomorzanina pokonali Promień Mo-
sty 3:1 i dzięki temu w tym sezonie 
nadal nie odczuli jeszcze goryczy 
porażki. Taka postawa zapewnia im 
pozycję wicelidera.

Mec zaczął się doskonale. Już w 
3. minucie lewą stroną zaatakowa-
li gospodarze, Kasprzyk zagrał do 
Dobrowolskiego, ten z kolei wy-
łożył piłkę na 11 .metr gdzie tech-
nicznym strzałem skierował ją do 
bramki Kurek.  Promień rzucił się 
do odrabiania strat i dopiął swego w 
dziesiątej minucie spotkania. Na 16. 
metrze piłkę dostał napastnik rywali, 
minął obrońcę Pomorzanina i moc-
nym strzałem trafił w samo okienko 
bramki. Kolejne minuty to wymiana 
ciosów obu drużyn. W 20 minucie 
rzut wolny wykonują goście, za-
wodnik Promienia uderza potężnie, 
ale Baranowski nie dał się zasko-
czyć. Pięć minut później w polu kar-
nym gości dochodzi do przepychan-
ki pomiędzy Langnerem i obrońcą 
Promienia. Sędzia podyktował rzut 
karny dla gospodarzy lecz i nasz za-
wodnik ucierpiał gdyż ujrzał żółtą 
kartkę, a że była to już jego druga 
kartka w tym meczu nasz zawodnik 
musiał opuścić boisko. Rzut karny 
pewnie egzekwował Pozeirak i Po-
morzanin prowadził już 2:1. 

W 35. minucie Promień stanął 
przed okazją do wyrównania, ale 
Baranowski świetnie interweniu-
je przy rzucie wolnym tuż zza linii 

pola karnego. Przed gwizdkiem na 
przerwę Promień wywalczył rzut 
rożny i po jego rozegraniu umiesz-
czając piłkę w siatce. Jednak arbiter 
tego spotkania dopatrzył się spalo-
nego i bramki nie uznał co spotkało 
się z protestami. 

Początek drugiej połowy to ata-
ki obu zespołów.  W 50. minucie 
Wipplinger zagrywa piłkę z rzut 
wolnego w pole karne, na siódmym 
metrze dopada do niej Kurek, ale 
jego uderzenie przelatuje nad bram-
ką. Później bramkarza Promienia 
próbowali zaskoczyć Kasprzyk, Po-
zierak i Fijałkowski, ale żadnemu z 
nich sztuka ta się nie udała.  Akcje 
gości również nie przynosiły efektu, 
choć w 75 minucie po błędzie obro-
ny Pomorzanina było blisko straty 
bramki wyrównującej.  

W 80 minucie Gaik walcząc o 
piłkę popycha rywala, sędzia wy-
rzuca z boiska naszego zawodnika 
i Pomorzanin musiał kończyć mecz 
w dziewiątkę. Promień zwietrzył 
szansę na remis i rzucił się na Po-
morzanina. Jednak w końcówcę me-
czu nadział się na kontrę. Kasprzyk 
świetnie zagrał piłkę do Grzejszcza-
ka a ten znajdując się w sytuacji sam 
na sam technicznym strzałem poko-
nał bramkarza Promienia i ustalił  
wynik spotkania. Na 3:1.

Pozostałe wyniki kolejki:
Masovia Maszewo - Świato-

wid Łobez 0-4, Korona Stuchowo 
- Ehrle Polska Dobra Szczeciń-
ska 2-1, Fagus Kołbacz - Pogoń II 
Szczecin 1-3, Radowia Radowo 
Małe - Wicher Brojce 2-0, Ina Ińsko 
- Vielgovia Szczecin-Wielgowo 5-1, 
Mewa Resko - Flota II Świnoujście 
4-0, Chemik II Police - Dąbrovia 
Stara Dąbrowa 13-0. 

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Światowid Łobez 5 15 20-4
2. Pomorzanin Nowogard 5 13 15-3
3. Chemik II Police 5 12 32-2
4. Pogoń II Szczecin 5 10 20-6
5. Ina Ińsko 5 9 37-10
6. Promień Mosty 5 9 19-8
7. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 5 9 15-11
8. Dąbrovia Stara Dąbrowa 5 9 18-23
9. Korona Stuchowo 5 9 7-16
10. Radowia Radowo Małe 5 7 7-13
11. Wicher Brojce 5 6 8-21
12. Mewa Resko 5 4 9-20
13. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 5 1 3-11
14. Fagus Kołbacz 5 1 6-18
15. Masovia Maszewo 5 1 6-19
16. Flota II Świnoujście 5 1 7-44

Flota Świnoujście ma od lat uzna-
ną markę w naszym regionie, a teraz, 
po awansie do I ligi piłkarskiej, jej 
znaczenie wzrosło. I właśnie z rezer-
wami tego zespołu zmierzą się pod-
opieczni Zbigniewa Gumiennego. 

Drugi zespół Wyspiarzy sezon za-
czął od wysokiej porażki z Koroną 
Stuchowo. Z perspektywy pięciu ro-
zegranych kolejek wynik tego me-
czu można tłumaczyć faktem, że ze-
spół ze Stuchowa wciąż jest liderem 
naszej grupy okręgówki. Podobnie 
można tłumaczyć porażkę Floty z 
niespodziewanym wiceliderem czy-
li Mewą Resko. W międzyczasie ze-
spól ze Świnoujścia poradził sobie 
z drugim zespołem Chemika Police, 
Iną Ińsko oraz Masovią Maszewo i 
z dziewięcioma punktami zajmuje 
czwarte miejsce w tabeli. 

Pomorzanin przywiózł już w tym 
sezonie punkt z boiska wymagają-
cego rywala remisując z drugą Po-
gonią Szczecin, liczymy więc, że i 
ze Świnoujście nie wrócą z niczym. 
Początek meczu w niedzielę o go-
dzinie 13.30.

Również w niedzielę, tyle, że o 
16.30 wyjazdowe spotkanie zagra 
Olimpia. Rywalem naszych piłka-
rzy będzie Zryw Kretlewo. Zespół 
ten w dwóch swoich dotychczaso-
wych meczach zdobył trzy punkty 
pokonując na własnym boisku Orły 
Kliniska. Zbyt silny dla niego był 
Pomorzanin Przybiernów, z którym 
przegrał aż 1:6. Ku pokrzepieniu 
warto przypomnieć, że w ostatniej 
kolejce Pomorzanin uległ Olimpii 
2:3.

Pozostałe mecze kolejki okrę-
gówki:

sobota: 13.30 Ehrle Polska Dobra 
Szczecińska - KP Chemik II Police, 
16:00  Promień Mosty - Radowia 
Radowo Małe, 16:00  Światowid 
Łobez - Mewa Resko.

Niedziela: 11:00  Pogoń II Szcze-
cin - Wicher Brojce, 16:00  Vielgo-
via Szczecin-Wielgowo - Masovia 
Maszewo, 16:00  Dąbrovia Stara 
Dąbrowa - Ina Ińsko, 16:00  Fagus 
Kołbacz - Korona Stuchowo.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:

1. Korona Stuchowo 5 12 15-9
2. Mewa Resko 5 11 5-0
3. KP Chemik II Police 5 10 8-4
4. Flota II Świnoujście 5 9 17-15
5. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 5 8 10-9
6. Dąbrovia Stara Dąbrowa 5 8 10-7
7. Pogoń II Szczecin 5 8 15-7
8. Pomorzanin Nowogard 5 8 12-5

9. Wicher Brojce 5 7 7-7
10. Ina Ińsko 5 7 16-11
11. Światowid Łobez 5 6 7-10
12. Masovia Maszewo 5 6 11-15
13. Promień Mosty 5 5 8-10
14. Fagus Kołbacz 5 4 4-8
15. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 5 1 6-17
16. Radowia Radowo Małe 5 1 1-18

Pozostałe mecze kolejki B-klasy:

sobota: 17:00 Komarex Komarowo - OKS Goleniów.
niedziela: 16:00 Orły Kliniska - Zieloni Wyszobór.
Aktualna tabela:
1. Kasta Szczecin-Majowe 2 6 11-0
2. Olimpia Nowogard 3 6 7-5

3. Pomorzanin Przybiernów 2 3 8-4
4. Zieloni Wyszobór 2 3 3-9
5. Komarex Komarowo 2 3 5-5
6. Zryw Kretlewo 2 3 2-6
7. Orły Kliniska 2 0 0-3
8. OKS Goleniów 1 0 0-4
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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•

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

22 września 2008 r. godz. 16.30
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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

REKLAMA REKLAMA

place
magazyny
warsztaty

Pb98 - 4,79,-    ON   - 4,35,-

Pb95 - 4,37,-    LPG - 2,25,-

Dożynki 2008

Plon, niesiemy plon...
Staropolskim zwyczajem ob-

chodziliśmy Gminne Dożynki 
2008 roku.

Zmiany ustrojowe po 1989 roku 
wcieliły też w życie  ludowe powie-
dzenie : Bez boga ani do proga…” 
Uroczystości zaczęły się więc uro-
czystą mszą świętą by Panu Bogu 
podziękować za plony – mimo 
złych warunków pogodowych 
głód nam nie grozi – pracowci i 

gospodarni rolnicy zrobili wszyst-
ko co do nich należy… Dożynki 
to święto polskiej wsi.- o czym 
przypomniał w swym wystąpie-
niu burmistrz Kazimierz Ziemba 
dziękując rolnikom za trud, ale też 
nie omieszkał wspomnieć o stałej 
pomocy jaką wieś otrzymuje od 
Gminy. Poprawia się stan dróg, 
oświetlenie, wodociągi, są środki 
na utrzymanie szkół i coraz lepsze 
ich wyposażanie, dowóz dzieci, 

dożywianie i wspomaganie sty-
pendiami, wspieranie lokalnych 
inicjatyw. Wieś pięknieje , a życie 
rolników staje się łatwiejsze i wy-
godniejsze.

Dożynki to okazja do spotkań, 
prezentacji swoich osiągnięć, a 
przy okazji rozstrzygnięć kon-
kursowych. Prezentujemy je w 
reportażu na str. 6.

LMM
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Darmowy odbiór odpadów 
wielkogabarytowych

W związku z ogólnoświatową akcją „Sprzątanie Świata – Polska 2008”, 
Urząd Miejski w dniach 24-26 września 2008r. organizuje bezpłatną zbiórkę 
odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 
terenu gminy. 

W tych dniach mieszkańcy domków 
jednorodzinnych, Wspólnoty oraz 
Spółdzielnie Mieszkaniowe mogą od-
dawać odpady do Zakładu Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 
zgłaszając ten fakt pod numerem tel. 
091 39 21 582. Natomiast mieszkańcy 
wiosek mają wyznaczony dzień przez 
sołtysa oraz miejsce, w którym mogą 
złożyć odpady. 

Celem akcji jest stworzenie miesz-
kańcom gminy możliwości bezpłat-
nego pozbycia się zbędnych odpadów 
wielkogabarytowych zalegających w 
domach, garażach, budynkach gospo-
darskich czy na posesjach. Z drugiej 
strony akcja ma celu ograniczenie 
przypadków nielegalnego pozbywania 
się tego typu odpadów przez miesz-

kańców, czego efektem jest zaśmieca-
nie lasów, terenów zielonych, poboczy 
dróg czy nieużytków.  

Odpady wielkogabarytowe to takie, 
które - ze względu na swoje rozmiary 
lub masę - nie mogą być umieszczo-
ne w typowych pojemnikach. Zbiórka 
obejmuje następujące rodzaje odpa-
dów:

- zużyty sprzęt gospodarstwa do-
mowego (lodówki, pralki, odkurzacze, 
kuchenki itp.),

- sprzęt elektroniczny (telewizory, 
radia, komputery itp.),

- stare meble, dywany, wykładziny 
itp.,

- stolarka budowlana (okna, drzwi),
- inne przedmioty o dużych rozmia-

rach.                                        Inf. z UM

Nagroda 
2000 złotych!

Wyznaczam nagrodę 2 000 złotych 
za wskazanie osoby, która przebiła 
nożem opony w karetce „Praxisu”. 
Zdarzenie miało miejsce w czwartek, 
18 września w godzinach rannych.

Informacje kierować bezpośrednio 
do mnie.

Z poważaniem 
Krzysztof Kosiński

Sesja Rady Miejskiej

Zmiany w budżecie, 
zmiany budżetu…

 Zmieniając budżet radni zwiększy-
li dochody budżetu Gminy o kwotę 
1 369 705 złotych. Wynikło to z wpły-
wów z tytułu sprzedaży majątku gmi-
ny (1 180 000 zł), zwiększonej sub-
wencji oświatowej (67 460 zł), więk-
szych wpływów z tytułu podatku od 
czynności cywilno-prawnych (97 000 
zł), dotacji na utrzymanie gotowości 
bojowej w OSP Osowo i OSP Błotno 
(10 000 zł), oraz dotacji z Kuratorium 
na monitoring w SP 2 (14 345 zł). O 
taką samą kwotę zwiększono wydat-
ki budżetowe - pieniądze „znaczone” 
tj. monitoring w SP 2, sprzęt dla OSP 
oraz subwencja na remonty szkół po-
szła zgodnie z przeznaczeniem. Pozo-
stałe pieniądze rozdzielono następują-
co:  plac zabaw przy kąpielisku miej-
skim – 300 000 zł, przebudowa Pro-
menady – 600 000  zł, chodnik przy 
ul. Leśnej – 106 000 zł, boisko przy 
SP2 - 130 000 zł, kompleksowa mo-
dernizacja oświetlenia dróg w gminie 
Nowogard – 76 000 zł i dotacja celowa 
dla ZBK na wykup urządzeń kotłowni 
od GEN Gaz Energia przy ul. Zamko-
wej – 65 000 zł.  Uchwałę o takiej tre-

ści radni przyjęli jednomyślnie.
Projekt zmian w budżecie (propozy-

cja kolejnej uchwały) nie znalazł uzna-
nia u radnych – przy 8 głosach ZA i 
8 głosach PRZECIW  projekt uznano 
za niebyły. Ta decyzja skutkowała wy-
kreśleniem z porządku obrad kolejnej 
uchwały – Zmiany w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym Gminy na lata 
2008 – 2010. Nie omawiając  szczegó-
łów zaznaczę, że do planu inwestycji 
póki co nie weszły następujące przed-
sięwzięcia; budowa drogi w Karsku 
(300 000 zł), inwentaryzacja kanaliza-
cji deszczowej na terenie miasta No-
wogard (131 000 zł), wykonanie doku-
mentacji wodociągu Błotno – Łęgno 
(22 000 zł) oraz remont nawierzchni 
drogi Radosław 7 (130 000 zł).  Nie 
ma też w Planie Inwestycyjnym placu 
zabaw przy kąpielisku, przebudowy 
Promenady i boiska przy SP 2. A dzia-
ło się to wszystko  w niecałą godzinę 
po totalnej krytyce burmistrza za nie 
realizowanie inwestycji. Nie przyjęcie 
w/w uchwał zapewne inwestycji nie 
przyspieszy…

LMM

W NDK powstają nowe sekcje
NDK zaprasza chętnych do nowego zespołu – prowadzona będzie nauka 

gry na trąbce. Młodzież w wieku 10 – 14 lat proszona jest o zgłaszanie się do 
instruktora Lecha Jurka w  sali muzycznej NDK – od poniedziałku do piątku 
w godz. 16 – 17.00.  

NDK zaprasza od 1 października br. na aerobik prowadzony przez panią 
Wiktorię Domańską. Zajęcia odbywały się będą w poniedziałki, środy i piąt-
ki w godzinach 18.30 – 19.30. Serdecznie zapraszamy.

W piątkowym wydaniu naszej gazety relacjonując przebieg Sesji Rady Miej-
skiej popełniłem błąd. Kończąc artykuł o pieniądzach dla Szkoły Podstawowej 
nr 2 napisałem, że radni jednomyślnie przyjęli uchwałę o zmianach w budże-
cie. Uchwała dotyczy zmian budżetu, a nie zmian w budżecie. W tym miejscu 
pragnę wyjaśnić, że zmiany w budżecie polegają na zmianie przeznaczenia 
poszczególnych kwot przy zachowaniu przychodów i wydatków na tym samym 
poziomie. Zmiany budżetu to zmiana wielkości przychodów i wydatków.

Czwartek 18 września
Z czwartku na piątek przy ul. Ar-

mii Krajowej Volkswagen Golf wy-
jeżdżając z parkingu przydrożnego 
wymusił pierwszeństwo przejazdu 
i uderzył w jadącego Forda Focusa. 
Obrazenia ponieśli kierowca oraz 
pasażerowie Volkswagena Golfa.
Sobota 20 września
Przy ul. Kazimierza Wielkiego 

dokonano kradzieży roweru Grand 
City koloru zielonego. Do zdarzenia 
doszło przy ul. Zielonej. 
Niedziela 21 września
Ok. godz. 18 przy ul. Żeromskie-

go policja znalazła porzucony rower 
Grand City koloru czarno-czerwo-
nego. Policja prosi właściciela o sta-
wienie się na komisariacie. 

ps

Jeszcze w tym roku

Przebudowa ul. Promenada?
Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta przyjęto (jednomyślnie!) burzliwie 

dyskutowaną uchwałę wprowadzającą istotne zmiany budżetu gminy na 
rok bieżący. Zmiany spowodował poważny przypływ pieniędzy ze sprzedaży 
majątku gminy – aż 1 180 000 złotych oraz subwencje celowe na remonty 
szkół podstawowych SP2, SP Błotno, SP Strzelewo, SP Żabowo, II LO oraz 
na zakup wyposażenia bojowego dla OSP Błotno i OSP Osowo.

Po dyskusji o szkole nr 2 (czytaj 
pieniądze dla SP 2) zastanawiano się 
czy jest możliwa realizacja zamierzeń 
związanych z zagospodarowaniem te-
renów jeziora. W propozycji uchwały 
przeznaczono bowiem 300 000 zł na 
budowę placu zabaw i aż 600 000 zło-
tych na przebudowę ul. Promenada. 
Pamiętając o kłopotach z realizacją 
budżetu radni pytali wprost czy jest  
możliwe ukończenie inwestycji w tym 
roku. Radny Bielida wątpił, bo jako 
budowlaniec zdaje sobie sprawę, że 
masy bitumicznej nie można kłaść 
przy ujemnych temperaturach. Rafał 
Szpilkowski: „Jeśli burmistrz zapew-

ni, że realizacja jest wykonalna to 
zagłosuję za uchwałą!” Burmistrz 
zapewnił, że jest to możliwe, „bo 
prace zaczniemy od budowy par-
kingu w okolicach wjazdu na plaże 
i budynku Pogotowia Ratunkowego 
– tylko parking pokryty jest asfaltem. 
Dalsza nawierzchnia Promenady to 
kostka, którą można układać nawet 
w chłodzie. Poza tym wierzę w facho-
wość nowogardzkich firm, bo chyba 
one wygrają przetarg”. 

Radni uwierzyli burmistrzowi i 
poparli projekt uchwały.

LMM 
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REKLAMA

Serdeczne podziękowania 
piekarni Karsk 

i piekarni Państwa Pędziszczak 

za wypieki, 

panu Januszowi Panek, 

ks. Jackowi, paniom, 

które przygotowały grochówkę 
oraz wszystkim, 

którzy pomogli 

w przygotowaniu dożynek , 
a także podziękowania 

ks. Dziekanowi 

i przybyłym gościom 
składa 

Sołtys i Rada Sołecka

Stanowisko Klubu Radnych Lewicy 
w sprawie wykonania budżetu gminy Nowogard 
za I półrocze 2008r przez burmistrza Kaziemierza 
Ziembę

Wykonanie budżetu za I półrocze

Czy słuszna krytyka 
burmistrza?

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku to 
obszerna broszura licząca 66 stron. Przysłuchując się dyskusji radnych do-
chodzę do wniosku, że … nie odrobili zadania domowego! Dokument wy-
maga uważnego czytania, analizowania i dopiero wtedy wyciągania wnio-
sków. Gdy popatrzymy na liczby ogólne to sytuacja jest dobra – przychody 
budżetu zrealizowano w 55,5%, a wydatki budżetowe tylko w 42,9 %. Nie 
wydano więc 7,1% zaplanowanych kwot co w przeliczeniu na pieniądze 
wynosi około 4 miliony złotych.

PODZIKOWANIA

Klub Radnych Lewicy po wnikli-
wym zapoznaniu się ze sprawozda-
niem burmistrza Kazimierza Ziemby 
z wykonania budżetu za I półrocze 
2008 r. przedstawia swoje stanowisko:

1. Cieszą większe od zakładanych 
dochody budżetu gminy, jednak zda-
jemy sobie sprawę, że nie   wynikają   
one   ze   zwiększonej   pracy   burmi-
strza,   ale   z   błędnego   planowania 
budżetowego. Dochody gminy zo-
stały zaplanowane na możliwie naj-
niższym poziomie, aby można było w 
przyszłości wykazać ich zwiększenie.

2. Pozytywnie należy ocenić ob-
niżenie poziomu zadłużeń podatko-
wych obywateli wobec gminy.  Brak 
jest obecnie gruntownej  analizy 
na temat przyczyn tego zjawiska,  
ale wszystko wskazuje na to, że nie 
wynika ono z poprawy skuteczności 
burmistrza, ale z faktu wzrostu ma-
jętności obywateli, których zaczyna 
być stać na płacenie podatków.

3. Analizując   realizację   budżetu   
przez   pana   burmistrza   dostrzega-
my   systematyczne popełnianie błę-
dów przez organ wykonawczy gminy. 
Już po raz kolejny burmistrz planując 
budżet proponuje przeznaczenie 
znacznych środków na inwestycje, 
po czym okazuje się, że nie potrafi 
wydać otrzymanych funduszy. Tak 
jest np. z różnymi zadaniami wodno 
kanalizacyjnymi. W budżecie zapla-
nowano na nie prawie pół miliona 
złotych - burmistrz wydał niecałe 3 
tysiące złotych.

Kolejny przykład. Koalicja rządzą-
ca postawiła bardzo mocno w swo-
im programie na poprawę turystyki, 
głównie zagospodarowując jezioro 
nowogardzkie. Na ten cel  przeznaczo-
no pół miliona złotych - wydano O zł.

Panie burmistrzu! Daliśmy Panu 

na remont ratusza, w którym Pan i 
Pana podwładni pracują, 615 tys. zł. 
I nawet tego Pan nie potrafi zrobić? 
Takich przykładów można mnożyć 
wiele.

Pan Burmistrz Kazimierz Ziemba 
na tak bardzo potrzebne gminie inwe-
stycje otrzymał od Rady Miejskiej po-
nad 8 milionów złotych, a przez poło-
wę roku wykorzystał zaledwie  niecały  
milion. Jest to żenujące, wstydliwe i 
stawia gminę Nowogard na początku 
listy nieporadnych gmin naszego wo-
jewództwa.

4. Klub Radnych Lewicy uwa-
ża, że pan burmistrz sam dokonał 
oceny swojej pracy wzakresie wyko-
nania budżetu za I półrocze bieżące-
go roku, pokazując Radzie Miejskiej 
na stronie 49 przedłożonego materia-
łu prawie same zera. Jak widać po wy-
nikach, jest to ocena 0. Klub Radnych 
Lewicy zastanawia się, co przez ten 
czas pan robił, że nic pan nie zrobił.

5. Klub Radnych Lewicy wskazuje 
i przestrzega, że na koniec roku rea-
lizacja inwestycji w gminie Nowogard 
może być poważnie zagrożona.

6. Panie burmistrzu! Pomimo, że 
obecnie dostaje Pan „dwóję” z wy-
konania budżetu, to Klub Radnych 
Lewicy żywi nadzieję, że w drugim 
półroczu weźmie się Pan wreszcie do 
pracy i przedstawi wyniki,  na pod-
stawie których będzie można gło-
sować za absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2008. 

Podsumowując, Klub Radnych Le-
wicy będzie głosował przeciw przyjęciu 
sprawozdania z wykonania budżetu za 
I półrocze 2008 r. przez pana burmi-
strza Kazimierza Ziembę

Przewodniczący 
Klubu Radnych Lewicy

Robert Czapla

Na jakie inwestycje nie wydano. 
Przytaczam te pozycje, które Klub 
Radnych Lewicy określił krótko: 
same zera.

Modernizacja ratusza – 615 000 
zł, przebudowa Przedszkola nr 1 – 
110 000 zł , zakup gruntów – 40 000 
zł, budowa ściany na urny na cmen-
tarzu – 30 000 zł, budowa odstojnika 
i studni przy ul. 700–lecia – 20 000 
zł, dokumentacja wodociągu do 
Łęgna – 25 000 zł, kanalizacja sani-
tarna gminy – 303 000 zł, dokumen-
tacja wodociągu Ostrzyca – 45 000 
zł, dokumentacja kolektora przy ul. 
Sikorskiego – 20 000 zł, budowa i 
rozbudowa oświetlenia wsi Piaski, 
Błotno i Osowo – razem 70 000 zł, 
budowa oświetlenia przy ul. Boha-
terów Warszawy i Dąbrowszczaków 

Sprostowanie
W relacji z obrad Sesji  napisałem, 

że Komisja Społeczna Rady Miej-
skiej wnioskowała o rozszerzenie jej 
planu pracy  o punkt umożliwiający 
rozpatrzenie konfliktu jaki zaistniał 
w Nowogardzkim Domu Kultury 
po dyscyplinarnym zwolnieniu 
instruktor Reginy Mąkowskiej. Po 
tej publikacji  dyrektor  NDK Mi-
rosława Przybyłek wyjaśnia, że pani 
Regina Mąkowska nie została zwol-
niona dyscyplinarnie. Rozwiązano z 
nią umowę o pracę w trybie usta-
wowym.  Czy ten nowy, ale jakże 
znamienny fakt skłoni Radnych do 
innego spojrzenia na „zamieszanie” 
wokół pani Mąkowskiej i zespołu 
tańca Gest? LMM

– 70 000 zł, chodnik i odwodnienie 
drogi krajowej w Karsku – 100 000 
z ł, modernizacja drogi i chodników 
ul. Radosław – 200 000 zł, chodnik 
przy ul. Leśnej – 80 000 zł, ścieżka 
rowerowa do Olchowa – 100 000 
zł, zagospodarowanie terenów nad 
jeziorem Nowogardzkim – 500 000 
zł, przebudowa ul. Bema – 200 000 
zł, uzbrojenie terenów pod budow-
nictwo jednorodzinne przy ul. Po-
niatowskiego - z zaplanowanych 
622 000 zł wydano …976 zł. Nie-
chlubną listę kończy boisko „Orlik” 
kwotą 1 350 000 złotych – jak wia-
domo nikt nie chciał boiska budo-
wać.  

Uważni Czytelnicy wiedzą zapew-
ne swoje – wystarczy poczytać choć-
by skrótowe relacje z poszczególnych 
Sesji w Dzienniku Nowogardzkim 
– ile to razy wałkowano kanalizację 
gminy, plac zabaw przy ul. Kowal-
skiej, remont Ratusza (pieniądze 
uchwalono dopiero w czerwcu!), 
wciąż to nowe koncepcje ul. Rado-
sława, budowę drogi w Karsku, na-
wierzchnie i chodniki przy ul. Bema 
i Leśnej, wreszcie sztandarową inwe-
stycję radnych „Zagospodarowanie 
terenów jeziora”? 

My przedstawiamy fakty - komen-
tarz burmistrza opublikujemy w na-
stępnym wydaniu DN. LMM

Wyjaśnienie
W nawiązaniu do publikowanej 

w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 
19.09.2008 r.sondy ulicznej na temat 
„Czy Nowogard jest miastem z per-
spektywami” „PBO-GRINBUD” Sp 
z oo wyjaśnia, że pan Piotr Bartosik 
nigdy nie był zatrudniony i nie praco-
wał  w Spółce „PBO-GRINBUD”.

Specjalista ds. Kadr 
Teresa Łukowska.
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KONDOLENCJE

Wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia

BARBARZE 
HOPPE

z powodu 
śmierci męża
ZDZISŁAWA

składają 
Zarząd, pracownicy oraz 

koleżanki i koledzy z „PBO 
– GRINBUD” Sp. z o.o.

SP Błotno

Pogotowie Teatrealne 
Dnia 16 września Szkołę Podstawową w Błotnie odwiedziło niecodzien-

ne „Pogotowie teatralne”. Jego założycielami są Joanna Jankiewicz oraz 
Tomasz Jankiewicz, w jednej osobie aktor, reżyser i autor teatralnych prze-
stawień. „Pogotowie teatralne” – wesołe, bardzo kolorowe z klownem i ku-
kiełkami jest terapią na różne smutki, a jego adresatem są dzieci z różnych 
środowisk.

To pierwszy w Polsce teatr, który 
wystawia swoje spektakle dla dzieci 
od 0 do 3 lat. Celem teatru jest le-
czenie śmiechem, terapia przez sztu-
kę, nauka przez zabawę. „Pogotowie 
teatralne” przedstawiło dzieciom 
spektakl pt „W bajkowym ogro-
dzie”. Uczestnictwo w nim było dla 
widzów wielkim przeżyciem. Dzieci 
i ich rodzice aktywnie brali udział 
w zabawach proponowanych przez 
aktorów. Mogli również obejrzeć 
rekwizyty wykorzystane w przed-
stawieniu (kukiełki, marionetki, pa-
cynki).

Po spektaklu odbyły się warsztaty, 
które pozwoliły dzieciom bliżej za-
poznać się z pojęciami związanymi z 

teatrem. Uczestnicy z niecierpliwoś-
cią czekają na kolejny występ „Pogo-
towia teatralnego”.

Więcej na: 
www.pogotowie-teatralne.home.pl/

Inf. własna

Sprzątanie świata 

Ziemia w rękach SP 3
Dnia 20 września 2008 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 przystąpili 

do XV już Edycji Akcji „ Sprzątanie Świata - Polska 2008”. Hasło przewodnie 
tegorocznej akcji brzmiało: „Ziemia w Twoich rękach”.

I tak też uczniowie już o 8.00 wy-
ruszyli w teren zaopatrzeni w worki 
i rękawiczki, dzięki uprzejmości 
Lokalnej Agendy’21, aby posprzątać 
Ziemię.

Został uprzątnięty między innymi 
teren wokół szkoły, przy hali spor-
towej, wokół garaży przy osiedlu 
Gryfitów, teren osiedla „ POM” i „ 
Radosław” oraz ulica Boh. Warszawy 
w kierunku Dobrej. Następnie worki 
pełne śmieci zostały złożone przy 
kotłowni szkolnej. Ich wywozem 
zajął się Urząd Miejski. Po wielkim 
sprzątaniu odbyły się imprezy towa-

rzyszące akcji - co jest już tradycją 
szkoły. Część dzieci, dzięki uprzejmo-
ści rodziców, urządziła sobie wielkie 
grillowanie na boisku przed szkołą, 
inni wyruszyli na lody, a jeszcze inni 
na wycieczkę nad jezioro oraz pizzę 
do Neptuna.

Coroczne nasze działania, mające 
na uwadze główny cel akcji, czyli 
„wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństw”, pokazują, że wspólnie  
o wiele skuteczniej i mądrzej można 
chronić środowisko!

inf. ET

Goleniów

Gaudeamus igitur 
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta odbyła się konferencja prasowa 

burmistrza Gminy Goleniów Andrzeja Wojciechowskiego i rektora Społecznej 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Romana Patora.

 Rektor SWSPiZ oficjalnie potwier-
dził utworzenie Zamiejscowego 
Ośrodka Dydaktycznego w Golenio-
wie, jednocześnie wyraził zadowo-
lenie z dotychczasowego przebiegu 
rekrutacji na studia I stopnia, na 
kierunku Zarządzanie. Zadeklarował 
także chęć inwestowania w goleniow-
ski ośrodek w takim stopniu, aby 
zapewnić stały rozwój uczelni.

Poinformował także przybyłych 
dziennikarzy o terminie inauguracji 
roku akademickiego 2008/2009. Uro-
czystość odbędzie się 11 października 
2008 roku o godz. 14.15, w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w 
Goleniowie. Wykład inauguracyjny 
na temat „Problemy demokracji 
w Polsce” wygłosi Wicemarszałek 
Sejmu RP Stefan Niesiołowski. Po-
nadto całość uroczystości uświetni 
chór Collegium Vocale, w którego 
wykonaniu usłyszeć będzie można 
między innymi Gaude Mater Polonia 
i Gaudeamus Igitur.

Wydarzenie warte zobaczenia.
Szkoda tylko, że rzecz dzieje się w 

Goleniowie. Zapewne żal tym nowogar-
dzianom, którzy pamiętają śmiałe  plany 
o nowogardzkim kampusie sprzed kilku 
lat. Może powrócić do tej idei? LMM

Sprzątanie świata w SP 2
W dniu 20 września uczniowie SP 2 przyłączyli się aktywnie do akcji 

„Sprzątanie świata”.
Wielkie porządki poprzedził apel na którym dzieci klas szóstych przedstawi-

ły historię tej wielkiej ogólnoświatowej kampanii w … języku angielskim.(pod 
czujnym okiem p. Anety Korowaj).

Uczniowie podzieleni na grupy, pod nadzorem nauczycieli porządkowali 
wcześniej wyznaczone rejony szkoły. Dzieci chętnie biorą udział w takich 
akcjach – przyświeca im hasłowy cel: „zamienię odpady na kulturalne wy-
pady”.  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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

W szkole pojawili się nowi uczniowie 
Są w tym gronie również tacy, którym pisanie sprawia dużą radość. 

Przestawiamy twórczość Heleny Kolanek, uczennicy klasy I Technikum 
Ekonomicznego. 

HOROSKOP
Baran – Posiadasz własne zdanie na każdy temat. Słusznie, bo wiesz, że 

rzadko się mylisz. Powinieneś teraz tak jak jeszcze nigdy wcześniej trzymać 
się swoich przekonań. W tym czasie warto zaufać intuicji. 
Byk – Zastanawiasz się nad tym, czy Twoje plany się nie rozsypią? Nie 

myśl nad tym aż tak intensywnie! Najpiękniejsze chwile zawsze przychodzą 
niezapowiedzianie. Tak będzie i tym razem.
Bliźnięta – Nikt inny tak perfekcyjnie nie potrafi organizować sobie cza-

su. Radzisz sobie dosłownie ze wszystkim, a co za tym idzie, emanujesz po-
zytywną energią, którą zarażasz wszystkich dookoła. 
Rak – To nie jest dobry czas na zmiany. Trzymaj się tego, co ustaliłeś 

wcześniej. Pierwsza myśl jest zazwyczaj najlepsza. Tak jest również w tym 
przypadku. Nie zmieniaj swojej decyzji, bo możesz tego pożałować. 
Lew – Ostatnimi czasy trochę się nudzisz. Ale chyba sam jesteś temu 

winien. Wyjdź do ludzi. Umów się ze znajomymi, a razem na pewno wy-
myślicie wspaniały sposób na rozerwanie się. Może być ciekawie, więc nie 
zmarnuj tego.
Panna – Przestań się tak zamartwiać. Nie jesteś w stanie naprawić całego 

świata, więc nie powinieneś wszystkiego brać do siebie. Spójrz na świat przez 
różowe okulary, a dobry humor błyskawicznie wróci!
Waga – Jesteś pracowity, a wszystko za co się zabierzesz musi zostać wy-

konane perfekcyjnie. Wiesz dobrze o tym, że tylko sumienność jest w stanie 
doprowadzić Cię do celu. Tak trzymaj.
Skorpion – Wiele się pozmienia. Sam nie będziesz mógł uwierzyć w to, 

co dzieje się dookoła Ciebie. Będziesz rozchwytywany. Skup się jednak na 
przyjaciołach. W tym momencie jeden z nich bardzo potrzebuje Twojego 
wsparcia. 
Strzelec – Szczęśliwy los Ci sprzyja. Czekają Cię miłe niespodzianki. Bę-

dziesz miał wrażenie, że Twoje obowiązki same się wypełniają, a mimo to 
nagroda za pracę czeka Cię tuż pod koniec tygodnia. Zazdrościmy! \
Koziorożec – Musisz teraz uważać na swoje zdrowie. Ostatnio nie jest z 

nim najlepiej, ale jesteś na tyle odpowiedzialny, że nie pozwolisz sobie na to, 
aby pokpić sprawę. Kilka dni pod ciepłym kocykiem dobrze by Ci zrobiło.
Wodnik – Jeśli masz ochotę wyjść na imprezę, zrób to. Nawet jeśli masz na 

głowie mnóstwo obowiązków. Potrzebujesz teraz aktywnego wypoczynku, 
aby praca stała się bardziej wydajna. Nie żałuj sobie zabawy.
Ryby – Zmiany już były, więc teraz nie musisz się niczym martwić. Ten 

tydzień będzie należał do spokojnych, a Ty nareszcie wypoczniesz. Skup się 
tylko i wyłącznie na własnych sprawach. 

Mam na imię Helena. Właśnie 
dzisiaj dostałam wiadomość, że od-
nalazła się siostra mojej babci, któ-
ra zaginęła podczas wojny. Pragnie 
mnie poznać. Prosiła, abym napisała 
do niej list i opisała siebie. Swój cha-
rakter, wady, zalety, marzenia. 

Kochana Ciociu. Mam szesnaście 
lat i głowę pełną marzeń. Niektóre z 
nich w przyszłości zrealizuję, a po-
zostałe nadal będą marzeniami. Być 
może będę walczyć o nie jak Don Ki-
chot walczący z wiatrakami, ale ma-
rzenia będą moje i tylko moje. Mam 
szesnaście lat i cóż mogę napisać o 
sobie? Szczerość… To moja zaleta. 
Nie lubię kłamać, nigdy nie lubiłam. 
Kłamstwo jest dla mnie takim sa-
mym ciężarem, jak kula ziemska dla 
Atlasa. Myślę, że walcząc o prawdę, 
walczymy o nas samych. Walczymy 
o siebie, o innych, o przyszłe poko-
lenia. 

Kochana Ciociu. Kocham życie, 
bo któż go nie kocha? Biorę od życia 
to, co ono mi ofiarowuje… Radość, 
smutek, uśmiech na twarzy moich 
przyjaciół, a nawet ból, jaki potrafią 
sprawić inni ludzie. Kocham życie, 
ponieważ dali mi je rodzice. Szanuję 
ich, a szacunek jest dla mnie sprawą 
pierwszorzędną. To właśnie rodzice 
poświęcili samych siebie, aby mnie 

wychować. Nauczyli rozróżniać do-
bro od zła, kochać, współczuć, wy-
baczać. Nauczyli mnie wierzyć w 
ludzi.

Kochana Ciociu. Mam marzenia 
i chciałabym je realizować. W przy-
szłości będę podróżować, zwiedzać, 
być może odkrywać nowe miejsca. 
Będę podróżować, ale nie tak długo 
jak Odys. Będę wracać do moich ro-
dziców, mojej rodziny. Chciałabym 
zobaczyć te wszystkie miejsca, które 
widziałam tylko w książkach i tele-
wizji. Zobaczę… Obiecuję to sobie i 
Tobie. 

Kochana Ciociu, jestem altruist-
ką, chcę pomagać. Moim wzorem 
do naśladowania jest doktor Judym. 
Dobrze jest pomagać innym, być 
bezinteresownym, ale nie za wszel-
ką cenę. Judym odrzucił miłość, być 
może rodzinę, ja tak nie chcę. 

Kochana Ciociu, mam też wady. 
Tylko czy roztargnienie w moim 
wieku to wada? Czasami przeszka-
dza, ale nikogo nie krzywdzi. 

Kochana Ciociu, moje imię po-
chodzi od słowa „księżyc” i tak jak 
on chcę widzieć cały świat, mieć go 
dla siebie. Są to moje marzenia i to 
jestem ja. W końcu mam szesnaście 
lat.

Helena

KĄCIK KULINARNY
Horatiki – sałatka wiejska (grecka)
Porcja dla 6 osób; przygotowanie: 20 min. 
Składniki:
• 3 pomidory;
• 1 ogórek;
• 1 cebula;
• 2 zielone papryki;
• 200g czarnych oliwek (15 sztuk);
• 180g sera feta;
• 100ml oliwy;
• 2 łyżki octu winnego;
• Sól, pieprz, oregano.
Sposób przyrządzenia:
1. Pomidory, ogórek, cebulę i paprykę pokroić w plastry. Włożyć do miski 

i przyprawić solą, pieprzem oraz oregano. Dodać oliwki i wymieszać. Ser 
pokroić w małą kostkę i dodać do sałatki. Całość skropić oliwą i octem. 
Schłodzić.

na

W  PROGRAMIE:

10:00 - Msza w. w ko ciele parafialnym w Osinie 
11:00 - Uroczyste otwarcie festynu, przywitanie Go ci
11:30 - Rozpocz cie Turnieju P. No nej i P. Siatkowej 
12:00 - Konkurencje rekreacyjno - sportowe 
14:00 - Otwarty bieg dla wszystkich  „Pó  Mili Zygmunta” 
16:30 - Mecz  p. no nej PÓ NOC - PO UDNIE o Beczk  PIWA 
17:30 - Zako czenie konkurencji rekreacyjno - sportowych 

 Wr czenie nagród przez sponsorów i organizatorów festynu 
18:30 - Rozpocz cie biesiady przy ogniskach 
19:00 - Zabawa pod chmurk  dla wszystkich 
21:00 - Pokazy sztucznych ogni 

PONADTO:
- Wystawy „Ko a Gospody  Wiejskich” 
- Wyst py artystyczne 
- Pokazy stra ackie
- Wiele innych konkursów i atrakcji dla dzieci, m odzie y

i doros ych

Opraw  muzyczn  i prowadzenie imprezy zapewnia zespó „AVANTI”
Gastronomi  i atrakcje dla dzieci oferuje Les aw Ostrowski 

Zabezpieczenie imprezy: OSP Osina i policja z Osiny 
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 W obiektywie  Jana Korneluka - Dożynki AGRO - REM w Kulicach 19.09.2008 r.

 W obiektywie  Jana Korneluka - Dożynki Gminne w Nowogardzie 20.09.2008 r.

Najpiękniejsze wieńce - I m. Wojcieszyn Odznaczeni działkowcy: Gontarska, Saniuk... 

„Zadbaj  o siedlisko...” I m. Beata i Piotr 

Brodzcy z Błotna
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P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
- Indywidualne w gabinecie 

- Grupowe pracowników na zlecenie pracodawcy

BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Cisy 
ul. Poniatowskiego 7a 

zatrudni 
PALACZA C.O. 

na sezon 
zimowy 

2008/2009. 
TEL. 091 39 25 261.

Firma „KSM Trading” 
Giełda Maszyn 

ul. Nadtorowa 14C • Nowogard 

zatrudni 

mechanika 

maszyn rolniczych
Wymagane: 
prawo jazdy kat. B, 
prawo jazdy na traktor, 
znajomość branży rolniczej, 
dyspozycyjność
Tel. 091 39 27 113

TOYOTA  NOWOGARD  
MK. SP. Z O. O.

zatrudni  
samodzielną księgową
Od  kandydatów oczekujemy:
-wykształcenie min. średnie 
kierunkowe
-doświadczenie w pracy na po-
dobnym stanowisku min. 3 lata
-samodzielnoścć w sporządzaniu 
i rozliczaniu dokumentacji firmy

Oferty prosimy składać: 
kadry@toyotanowogard.pl

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

PRZEWOZY 
INDYWIDUALNE

Berlin – lotniska 
i inne miejsca Europy
od drzwi do drzwi

500 82 64 64

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Ksero 

KOLOROWE

Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A

Zatrudnimy pracownika 
na stanowisku:

PRACOWNIK 
ADMINISTRACYJNO

-BIUROWY
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
-  dobra obsługa komputera

Oferty prosimy składać:
lodos@list.pl

Zatrudnimy pracowników 
na stanowisku:

KIEROWCA 
– SPRZEDAWCA

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”
- mile widziane doświadczenie 
  na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać:
lodos@list.pl
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomo-

wy, jednopiętrowy, na dział-

ce wiata na dwa samochody, 

pomieszczenia gospodarcze, 

wysoki standard i funkcjonal-

ność, Nowogard, ul. Żerom-

skiego. Teraz niższa cena. tel. 

609 307 327.

• Kupię działkę budowlaną w 
Nowogardzie do 8 arów. Tel. 
608 101 247.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie w Masze-
wie 76 m kw, wysoki parter. Tel. 
66 75 10 002.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX 
Lecia w Gryficach, wyposażenie: 
okna PCV, panele podłogowe, za-
budowa przedpokoju, zabudowa 
kuchni, cena do uzgodnienia tel: 
507 100 356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw 
pod zabudowę jednorodzinną 
lub działalność gospodarczą vis a 
vis ZUK w Nowogardzie. Tel. 0603 
118 286.

• Poszukuję pomieszczenia 

magazynowego do wynaję-

cia Nowogard lub okolice. Tel. 

508 419 167.

• Poszukuję sklepu do wynajęcia 

w Nowogardzie. 513 913 500.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m 
kw.Tel. 721 401 957.

• Sprzedam dom na wsi, gmina Do-
bra Nowogardzka, pow. 220 m kw 
(7 pokoi), 2 budynki gospodarcze 
o łącznej pow. 700 m kw, działka 
20 arów, w dobrym stanie, cena 
250 tys. zł. Tel. 509 702 817.

• Działki przy ul. Wojska Pol-

skiego przy samym jeziorze 

pod budownictwo – rekrea-

cję 2 x 950 m kw, ok. 70 tys. zł. 

502 103 432.

• Na wsi działka pod budowni-

ctwo 5000 m kw, blisko las, 

zalew rzeki Regi, 48 tys. zł. 

501 307 666.

• Korytowo – dom na wsi, z 

działką 47 arów, 155 tys. zł. 

889 133 882.

• Działki rolne blisko Nowogardu 

sprzedam. 889 133 882.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB 
W OKOLICACH NOWOGARDU 
(MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ 

UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ CE-
NIE, TEL: 0605 522 340.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojo-
we własnościowe na większe. Tel. 
608 633 831.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe 
na 3 pokojowe. Tel. 510 895 195.

• Sprzedam działkę siedliskową w 
Kościuszkach k. Nowogardu o 
pow. 3000 m kw, wstępne warun-
ki zabudowy, w drodze prąd, gaz i 
prąd. Tel. 606 255 481.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe. Tel. 693 925 093.

• Sprzedam działki rekreacyjno 

– wypoczynkowe, 5 arowe nad 

jeziorem w Dobrej Nowogardz-

kiej. Cena 11 tys. zł od działki. 

Tel. 601 961 572.

• Do wynajęcia mieszkania 3 
pokojowe i 4 pokojowe. Tel. 
508 309 980.

• Do wydzierżawienia na biura 
3 pomieszczenia o łącznej po-
wierzchni 35 m kw – całe I piętro 
budynku oraz garaż o pow. 36 
m kw w Nowogardzie przy ul. 
Wojska Polskiego 67. Tel. 091 39 
27 175.

• Wynajmę pokój jednej osobie. 
Tel. 725 353 984.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• OKAZJA! Sprzedam samochód 

osobowy VW New Beetle, rok 

prod. 1998, poj. 2l, przebieg 

46 tys. km, stan bardzo dobry, 

bezwypadkowy, drugi nabyw-

ca. Tel. 606 945 398.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z krat-
ką, cena 4200 zł. Tel. 609 307 327.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam Mazdę 121, 1995 r, 
silnik 1,2, odsuwany dach, 85 
tys.km, cena 3500 zł. Tel. 091 39 
20 055.

•  Sprzedam VW Golf II, 1991 r., 
nie zarejestrowany w kraju oraz 
traktor - kosiarkę, 6 biegów 
plus wsteczny, „Poulan” 2005 
r., szerokość koszenia 1 m. tel. 
788 452 943. 

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bordowy 
metalik, przebieg 108000km, za-
dbany, książka serwisowa, 1 właś-
ciciel w Polsce i w Niemczech, w 
Polsce od lutego 2008, NOWE: 
klocki i tarcze hamulcowe przód 
i tył, kompletny rozrząd, opony 
letnie 16”, duży przegląd klima-

tronic, bezwypadkowy, cena 
44900 zł, ogłoszenie prywatne, 
tel: 0605 522 340,W CENIE DIAG-
NOSTYKA STANU TECHNICZNE-
GO W ASO OPEL W DNIU ZAKUPU 
PRZEZ KLIENTA, możliwość wy-
słania zdjęć na maila.

• Sprzedam z pracą Mercedes 
Sprinter 2,3 D, rok 1996, stan po 
kapitalnym remoncie blachar-
skim. Tel. 502 509 384 po 13.00.

ROLNICTWO

• Sprzedam prosiaki. 091 39 180 
65.

•  Sprzedam talerzówkę szerokość 2 
m. Tel. 880 910 678. 

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosi-

my. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 

0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi 
w zakresie: hydrauliki, zakładanie 
wodomierzy, wideofilmowanie, 
usługi glebogryzarką i zakładanie 
trawników, wykaszanie łąk. Tel. 
600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Język niemiecki – nauczanie indy-
widualne z zastosowaniem tech-
nik sugestopedii, tłumaczenia 
ustne i pisemne od września. Tel. 
503 84 84 35.

• Nauka angielskiego. 0501 
350 107.

• Zespół muzyczny ACORD 

– oprawa muzyczna wesel, za-

baw i innych imprez okolicz-

nościowych. Tel. 511 171 846, 

518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 

• Usługi dekarskie. 880 243 258, 

691 621 141.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 
AGD. Tel. 697 55 30 10.

• Usługi transportowe. 
604 963 120.

• Usługi remontowo - budowlane. 
784 053 493.

• Tynki maszynowo. 500 475 311.
• Montaż ogrodzeń betonowych i 

innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi ogólnobudowlane – do-

cieplenia budynków, hydrau-

lika, elektryka, wykończenia 

wnętrz, łazienki, itp. – szyb-

ko, solidnie. Tel. 609 605 621, 

697 612 803, 605 168 658, 

784 188 147.

• Pisanie prac licencjackich, magi-
sterskich, maturalnych i zalicze-
niowych. 507 403 912.

• Język niemiecki – korepetycje. 
Tel. 607 61 78 44.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem. Tel. 
608 01 39 95.

• Kursy przygotowujące do ma-
tury z języka angielskiego. Tel. 
692 449 106.

• Korepetycje – język niemiecki. 
603 858 245.

• Usługi transportowe – prze-
prowadzki, tanio - 1zł/km, po-
wyżej 200 km 0,80 zł/km. Tel. 
514 740 538.

• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Remonty mieszkań. Tel. 

662 125 370.

• Drogi Uczniu! Jeśli masz prob-

lemy z językiem niemieckim, 

historią, chemią, matematyką, 

zadzwoń! Pomogą Ci doświad-

czeni nauczyciele. Telefon kon-

taktowy: 091 39 21 195.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Usługi spawalnicze. Tel. 

500 266 987.

• Nauka i korepetycje j. niemiecki. 
607 617 844.

• Usługi budowlane, remonty, wy-
kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlo-
wanie, stawianie ścian z płyty 
kartonowej, ocieplanie podda-
szy, panele, itp. 693 021 097, 
696 945 713.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Zlecimy, zatrudnimy osobę do 
montażu okien. Fabryka Okien i 
Drzwi „Okno” Nowogard. Tel. 091 
39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 
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barmana/kę, korzystne warun-

ki płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze 
z doświadczeniem Potuliniec 
przyjmę stawka od 1500 zł netto 
+ umowa. Tel. 0 601 73 38 91 i 0 
601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Praca w budownictwie. Tel. 

601 864 739.
• Restauracja Oskar zatrudni bar-

mankę, recepcjonistkę, sprzedaw-
cę, kucharkę. Tel. 091 39 20 091, 
602 474 266.

• MASZKOWO – PRACA. Ferma 

norek w Maszkowie zatrudni 

osoby, brygady budowlane do 

budowy pawilonów. Kontakt 

tel. 601 520 540.

• Emerytka poszukuje pracy. Tel. 
512 878 729.

• Zatrudnię przedstawicieli. Tel. 
662 167 078.

INNE

• Kupię drewno tartaczne, nada-

jące się na palety. Tel. 091 38 

53 018 po 20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe. Cena 
200,00 zł. Tel. 783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegan-

cja I ul. Bankowa 8B (w skle-

pie z art. gosp. domowego); 

Elegancja II ul. Warszawska 2 

(przy przystanku na żądanie). 

Zapraszamy w godz. od 9.00 

do 18.00, w soboty od 9.00 do 

14.00.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 

697-500-184.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gi-
tara, flet, saks). Tel. 605 576 908.

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne roz-

miary także nietypowe długoś-

ci, wysokości, do mieszkania, 

domku, warsztatu. Tel. 0691 

686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, nie-

mieckie, wiszące, ogrzewanie, 

cena 900 zł oraz ogrzewanie + 

ciepła woda, (dwufunkcjyne), 

cena 1200 zł, gwarancja serwi-

sowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemie-

ckiej Vaillant, wersja świecz-

kowa, 450 zł, mało używane, 

gwarancja serwisowa. Tel. 0691 

686 772.

• Elektryczne, przepływowe 

podgrzewacze wody – 380 V, 

małe gabaryty, moc 18-21 kW, 

ekonomiczne, idealne do do-

mku, warsztatu, baru, gastro-

nomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 

446 467.

• Do domku, pensjonatu – ga-

zowe zasobnikowe podgrze-

wacze wody, firmy niemieckiej 

Vaillant, 130, 160, 190 l., sto-

jące, idealne gdy są 2-3 łazien-

ki, kuchnia, to komfort ciepłej 

wody w domu, koszt 40 zł/ 

miesiąc, gwarancja serwisowa, 

cena 1000 zł. Tel. 0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową uży-

waną. Tel. 091 39 22 783, 0784 
792 270.

• Sprzedam szczeniaki owczarka 
niemieckiego. Tel. 600 187 111.

• Sprzedam sztaplarkę, 1984 r, na 
gaz, 2 tony podnośnik, podnosi na 
wysokość 4 m.Tel. 500 647 799.

• Sprzedam wyciąg, sprawny, 
udźwig 200 kg. Tel. 602 643 427.

• Oddam ziemię z wykopu oraz 

gruz. 606 253 428.
• Materac przeciwodleżynowy 

sprzedam. 663 603 883.
• Sprzedam wózek głęboki ze spa-

cerówką, cena 250 zł, stan dobry. 
Tel. 609 128 873.

• Oddam sympatyczne małe szcze-
niaczki. Tel. 091 39 106 25.

• Sprzedam lodówko – zamrażar-
kę ARDO i pralkę automatyczną 
– cena 600 zł. Tel. 516 310 809.

• Sprzedam tanio: łóżko sosnowe 
z materacem 160 x 200, walizko-
wą maszynę do szycia, telewizor 
Grundig 28 cali. Tel. 609 535 846.
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

Nowogard 22.09.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Hydraulik
4.  Informatyk
5.  Monter stolarki PCV
6.  Operator podnośnika koszowego
7.  Mechanik samochodowy, spawacz
8.  Stolarz meblowy
9.  Pomocnik przy produkcji okien PCV
10. Pracownik zieleni
11. Sprzedawca – kierowca 
12. Monter stolarki okiennej 
13. Pomocnik dekarza 
14. Kosmetyczka
15. Pracownik myjni samochodowej
16. Nauczyciel jęz.
17. Kasjer
18. Pracownik produkcji, konserwator 

– mechanik 
19. Pracownik produkcji
20. Technik mechanik
21. Szwaczka
22. Kucharz, recepcjonista, sprzedawca 

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca kat. C+E  (Płoty) (Gryfice) 
2. Tokarz, spawacz, frezer, ślusarz, elek-

tryk   (Miękowo k/Goleniowa)
3. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
4.  Spawacz (Płoty)
5.   Wychowawca – terapeuta (Radowo 

Wielkie)
6. Pakowanie drobiu (Goleniów)
7. Pracownik pomocniczy (Ustronie 

Morskie)
8.  Inżynier w dziale R&D (Gryfice)
9.  Ślusarz, elektromonter – automa-

tyk, pracownik uboju, wykrawacz, 
rozbieracz mięsa   (Szczecin)

10. Spawacz (Szczecin)       

SZKOLENIA
1. FLORYSTKA
2. MALARZ - TAPECIARZ
3. ELEKTRYK

 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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

Graczykowski Zdzisław, lat 
61, pogrzeb odbędzie się we 
wtorek 23.09.08 r. o godz. 14.00 
w Nowogardzie;
Gasiecki Marek, lat 59, po-

grzeb odbędzie się we wtorek 
23.09.08 r. o godz. 16.00 w No-
wogardzie;
Hoppe Zdzisław, lat 55, po-

grzeb odbędzie się w środę 
24.09.2008 r. o godz. 12.00 w 
Nowogardzie;
Pawelec Lucjan, lat 81, po-

grzeb odbędzie się w środę 
24.09.08 r. o godz. 14.00 w No-
wogardzie;
Węgliński Stefan, lat 74, po-

grzeb odbędzie się we wtorek 
23.09.08 r.o godz. 12.00 w No-
wogardzie;
Kopacz Bolesław, lat 78, 

pogrzeb odbędzie się w środę 
24.09.08 r. o godz. 16.00. w No-
wogardzie.

Informacje uzyskano z Firmy 
Jerzego Furmańczyka
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Okręgówka

Flota II Świnoujście : Pomorzanin Nowogard 0:2 (0:0)

Komplet punktów  
w Świnoujściu

B-klasa

Zryw Kretlewo - Olimpia Nowogard 0:4 (0:3)

Olimpia już liderem

Wraca Nowogardzka  
Amatorska Liga Piłkarska

Pomorzanin: Krupski - Tompo-
rowski, Laszkiewicz, Nieradka, So-
ska, Nosek, Ł. Marszałek (46’ Skór-
niewski), Galus (80’ Gronowski), 
Jędras (70’ Dobrowolski), M. Miklas 
(60’ Pastusiak)

Bramki dla Pomorzanina: Ł. Mar-
szałek, Nosek.

Po nieoczekiwanej porażce na 
własnym boisku z Promieniem Mo-
sty najbliższą okazją do rehabilitacji 
było wyjazdowe spotkanie z rezer-
wami Floty Świnoujście. Zespół w 
naszym regionie uchodzi za potęgę, 
ale tyczy się to tylko pierwszej dru-
żyny i Pomorzanin nadspodziewa-
nie łatwo wywalczył 
w tym meczu komplet 
punktów.

Zaczęło się od ata-
ków naszego zespołu. 
Na początku spotka-
nia okazje na zdobycie 
bramki dającej prowa-
dzenie miał Nosek i 
Galus, ale szwankowa-
ła skuteczność. Rywa-
le w pierwszej części 
meczu w ogóle nie niepokoili Krup-
skiego i do przerwy rozgrywanego 
na sztucznej nawierzchni spotkania 
bramek nie było.

Po przerwie stroną przeważającą 
nadal był Pomorzanin. Znowu przed 
szansą na zdobycie bramki stawał 
Nosek i Galus, okazję miał Gronow-
ski, ale nadal żaden z naszych gra-
czy nie mógł się wstrzelić. Jednak 
do czasu. W 60. minucie Tompo-
rowski zagrał do Ł. Marszałka, ten 
uderzeniem z półobrotu przelobo-

wał bramkarza Floty i było już 1:0. 
Wynik spotkania został ustalony w 
92. minucie gry, kiedy Gronowski 
zagrał do Noska, który mając przed 
sobą tylko bramkarza umieścił piłkę 
w siatce. Flota jedyną bramkę mogła 
zdobyć w 85. minucie, ale Krupski 
obronił uderzenie z linii pola kar-
nego.

Pomorzanin wrócił do czołówki, 
niemniej po pobieżnej analizie ta-
beli widać, ze gdyby nie wpadka w 
meczu z Promieniem Mosty nasz ze-
spół zajmowałby pozycję wicelidera 
ze startą dwóch punktów do prowa-
dzącej Korony Stuchowo.  

Pozostałe wyniki meczów:
Ehrle Polska Dobra Szczecińska - 

KP Chemik II Police 5 – 0, Promień 
Mosty - Radowia Radowo Małe 3 
– 2, Światowid Łobez - Mewa Resko 
1 – 1, Pogoń II Szczecin - Wicher 
Brojce 4 - 3, Vielgovia Szczecin-
Wielgowo - Masovia Maszewo 1 – 1, 
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Ina Ińsko 
4 – 2, Fagus Kołbacz - Korona Stu-
chowo 1 – 2.

Andrzej Garguliński

Olimpia: Pędziwiatr - Malinowski, 
Garbat, D. Stachowiak, Nieradka (46’ 
Kubski), G. Golema (58’ Solarski), 
Kuś, Kaczmarek, Wnuczyński, Szewc, 
M. Stachowiak (76’ Piskorz).

Bramki dla Olimpii: M. Stachowiak 
- 2, G. Golema, samobójcza.

Po inauguracyjnej wpadce Olim-
pia wygrała trzy mecze z rzędu i z 
dziewięcioma punktami zajmuje już 
pierwsze miejsce w tabeli swojej gru-
py B-klasy. W niedzielę nasza druży-
na pokonała wysoko Zryw Kretlewo. 

Pierwsza bramka padła juz w 6. mi-
nucie, gdy po dośrodkowaniu G. Go-
lemy zawodnik gospodarzy umieścił 
piłkę we własnej bramce. Po chwili 
Kaczmarek uderza na bramkę, ale 
jego strzał jest minimalnie niecelny. 
W 9. minucie Kaczmarek zagrywa 
do M. Stachowiaka i ten podwyższa 
wynik spotkania. Kolejne minuty to 
kolejne akcje Olimpii, ale ani Kuś ani 
Kaczmarek nie zdołał podwyższyć 
rezultatu. Udało się to w 32. minucie 

G. Golemie, który wykorzystał sytu-
ację sam na sam z bramkarzem. Do 
przerwy bramki mogli jeszcze zdo-
być Kaczmarek, Kuś. M. Stachowiak 
i Szewc, ale gole w tej części meczu 
już nie padły. 

Podobnie jak na początku drugiej 
połowy mimo, że doskonałe sytua-
cje mili G. Golema, M. Stachowiak 
D. Stachowiaki Kubski. Na kolejną 
bramkę trzeba było czekać do 75. mi-
nuty kiedy to M. Stachowiak wyko-
rzystał podanie Kubskiego i zdobył 
czwartą bramkę dla swojego zespołu. 
Jak się okazało tym strzałem ustalił 
wynik spotkania, bo mimo świet-
nych okazji Kubskiego, Solarskiego 
i D. Stachowiaka żadna bramka już 
nie padła.

Pozostałe wyniki meczów:
Komarex Komarowo - OKS Go-

leniów 5-2, Orły Kliniska - Zieloni 
Wyszobór 3-2.

Andrzej Garguliński

Po raz ostatni NALP rozgrywana 
byłą na przełomie 2005 i 2006 roku. 
Później były lata posuchy. Teraz wie-
loletnią tradycję chcą przejąć Wiejskie 
Kluby Sportowe, które będą głównym 
organizatorem reaktywowanych roz-
grywek. W piątek odbyło się spotka-
nie organizacyjne prowadzone przez 
Tomasza Szafrana, na którym zapad-
ły najważniejsze ustalenia. 

Rozgrywki miałyby rozpocząć się w 
19 października i trwać przez dwana-
ście niedziel do końca stycznia. Grać 
będą pięcioosobowe zespoły (czte-
rech zawodników pola i bramkarz). 
Zespoły  rywalizujące w NALP mogą 
liczyć maksymalnie dziesięć osób w 
tym dwóch zawodników zrzeszonych, 

z których na boisku może przebywać 
jeden. Przez zrzeszonego zawodnika 
rozumie się osobę, która w trakcie 
tego sezonu pojawiła się w składzie 
(w tym na ławce rezerwowych) dru-
żyny biorącej udział w rozgrywkach 
organizowanych przez Zachodniopo-
morski Związek Piki Nożnej i pozo-
stałe regionalne struktury PZPN. 

Chętne zespoły powinny zgłaszać 
się pod numerem telefonu 694 281 
784. Termin zgłaszania i potwier-
dzenia jakim jest wpłata wpisowego 
upływa 3 października. Warto się jed-
nak pospieszyć bo liczy się kolejność 
zgłoszeń.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:

1. Olimpia Nowogard 4 9 11-5

2. Kasta Szczecin-Majowe 2 6 11-0
3. Komarex Komarowo 3 6 10-7
4. Pomorzanin Przybiernów 2 3 8-4
5. Orły Kliniska 3 3 3-5
6. Zryw Kretlewo 3 3 2-10
7. Zieloni Wyszobór 3 3 5-12
8. OKS Goleniów 2 0 2-9

Po trzech latach przerwy wraca Nowogardzka Amatorska Liga Piłkar-
ska. Pierwsze mecze rozegrane zostaną 19 października, a już od dziś moż-
na zgłaszać drużyny.

Aktualna tabela

1. Korona Stuchowo 6 15 17-10
2. Mewa Resko 6 12 6-1
3. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 6 11 15-9
4. Dąbrovia Stara Dąbrowa 6 11 14-9
5. Pogoń II Szczecin 6 11 19-10
6. Pomorzanin Nowogard 6 11 14-5

7. KP Chemik II Police 6 10 8-9
8. Flota II Świnoujście 6 9 17-17
9. Promień Mosty 6 8 11-12
10. Ina Ińsko 6 7 18-15
11. Masovia Maszewo 6 7 12-16
12. Wicher Brojce 6 7 10-11
13. Światowid Łobez 6 7 8-11
14. Fagus Kołbacz 6 4 5-10
15. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 6 2 7-18
16. Radowia Radowo Małe 6 1 3-21
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Wyrazy głębokiego 
współczucia 

dla Ordynatora 

Marka 
Kowalczyka 

z powodu 

śmierci Matki 
składa 

Dyrekcja 
i pracownicy szpitala 

w Nowogardzie

KONDOLENCJE

To ja odpowiadam  
za realizację budżetu...
Reakcje radnych i licznych Czytelników po naszych publikacjach z XXI 

Sesji Rady Miejskiej skłoniły nas do rozmowy z burmistrzem Kazimie-
rzem Ziembą. Oto jego wyjaśnienia.

RED: Jak Pan odbiera „Totalną 
krytykę” z jaką spotkał się Pan po 
prezentacji  realizowania budżetu 
za I półrocze podczas Sesji w dniu 17 
września?

Kazimierz Ziemba: Po wejściu do 
Unii Europejskiej zaistniały możliwo-
ści pozyskiwania środków zewnętrz-
nych  Ma to zasadniczy wpływ na 
zmiany w planowaniu i wykonywaniu 
budżetu. Pierwsze półrocze jest swoi-
stym sondowaniem możliwości pozy-
skiwania środków  - należy więc mieć 
na uwadze rezerwę środków na wkład 
własny. Wymagane prawem procedu-
ry także mają wpływ na tempo realiza-
cji inwestycji. Oto przykłady realizacji 
budżetu za I półrocze: W roku 2004, 
a więc przed wejściem do UE budżet 
na półrocze był zrealizowany w 48,2% 
i wykonano wówczas inwestycje za 1 
milion 490 tysięcy złotych. W roku 
2005 , a więc po wejściu do Unii budżet 
zrealizowano w 12,9% (wydatkowano 
585 tys. zł), w roku 2006 – 18,6% (na 
kwotę 854 tys. zł), w roku 2007 – 10% 
(wydatkowano na inwestycje zaledwie 
410 tysięcy zł). Liczby te nie budziły u 
radnych takich emocji jak w tym roku. 
Przypominam, że wydatkowaliśmy 1 
milion dwadzieścia tysięcy złotych co 
stanowi 12,1%. Mając doświadczenia 
z poprzednich lat nie obawiam się o 
roczną realizacje budżetu jakkolwiek 
będzie ona trudna, bo zostało mało 
czasu. 

Wspominałem o procedurach. Oto 
pierwszy przykład  - modernizacja 
ratusza. Radni uchwalili pieniądze na 
ten cel dopiero 25 czerwca br. Już 17 
lipca zaproszono do składania ofert, a 
1 sierpnia podpisano umowę z wyko-

elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, 
uzyskać pozwolenie na lokalizację in-
westycji celu publicznego, adaptować 
projekt do warunków lokalizacyjnych, 
uzyskać zgodę od ENEI na zasilanie 
energetyczne. 12 czerwca otrzymano 
pieniądze ze środków Urzędu Woje-
wódzkiego, 28 lipca unieważniono I 
przetarg (brak oferentów), a w dniu 
15 września II przetarg – także żaden 
wykonawca się nie zgłosił. Pieniądze 
zewnętrzne nie przepadają i możemy 
budować w roku 2009.

RED: W czasie dyskusji radni za-
rzucali Panu i urzędnikom brak ak-
tywności w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Gmina nie uzyskała ani 
grosza… 
K. Ziemba: To fakt, że na poważne 

inwestycje nie aplikowaliśmy, ale też 
nie było naboru wniosków na inwesty-
cje, które mieliśmy w budżecie na ten 
rok. Przygotowaliśmy się do aplikacji 
na „Zagospodarowanie terenów jezio-
ra”. Bierności zarzucać nam nie można, 
bo w poprzednich latach pokazaliśmy, 
że potrafimy wnioskować skutecznie 
– pozyskaliśmy środki na moderniza-
cję NDK, przebudowę ul. Lipowej, na 
wodociąg Nowogard – Ostrzyca.

RED: Czy nie uważa Pan, że zawo-
dzi niekiedy Pańskie zaplecze poli-
tyczne?
K. Ziemba: W wyniku wyborów 

samorządowych do Rady Miejskiej 
wprowadziliśmy z list PSL 8 radnych. 
Dołączył do nas Jan Mularczyk. W 
tej chwili radny Kosiński ogłosił się 
radnym niezależnym, radny Tomasz 
Szafran (który nie jest członkiem PSL) 
przeszedł do Platformy. Radni Forum 
zachowują się lojalnie, a pewne prob-
lemy  stwarzają radni PO. Na pewno 
ma to wpływ na podejmowanie de-
cyzji bo je opóźnia. W tym miejscu 
pragnę radnym przypomnieć, że to 
ustawa nakłada na mnie jako organ 
wykonawczy obowiązek realizowania 
budżetu i w ogóle wydatków gminy i 
ja za to odpowiadam. Nie mogę więc 
akceptować niektórych pomysłów czy 
propozycji Rady, które narażały by 
mnie na zarzut łamania prawa. Do tej 
chwili nie było potrzeby wysyłać żad-
nej uchwały do zbadania jej zasadno-
ści przez Izbę Obrachunkową – a mam 
takie prawo.

Dziękuję za rozmowę.
Lesław M. Marek

nawcą dokumentacji określając termin 
jej wykonania na dzień 1 października. 
W tym świetle zarzuty Klubu Lewicy 
wydają się nietrafione.

Inwestycja pod nazwą „Zagospo-
darowanie terenów jeziora” jest opra-
cowywana od 18 maja 2007 roku. 
Wtedy to powołano zespół, który miał 
opracować koncepcje tej inwestycji. 
Zespól zbierał się wielokrotnie i po 
dwóch kolejnych przetargach wyłonił 
wykonawcę dokumentacji w dniu 19 
października. Opracowaną już doku-
mentację konsultowano – było 5 spot-
kań z udziałem mieszkańców i po jej 
zatwierdzeniu wystąpiono o pozwo-
lenie na budowę. Pozwolenie uzyska-
liśmy w dniu 04.09.2008 roku i jeste-
śmy gotowi do aplikowania środków. 
Niestety jeszcze nie ogłoszono termi-
nu przyjmowania wniosków aplika-
cyjnych, a nam chodzi o kwotę rzędu 
15 milionów złotych. W tym miejscu 
pragnę zaznaczyć, że budowa placu 
zabaw przy kąpielisku i modernizacja 
Promenady nie wchodzi w ten temat 
– pieniądze  - odpowiednio 300 000 zł 
na plac zabaw i 600 000 zł na Prome-
nadę są w budżecie i inwestycje będą 
realizowane po rozstrzygnięciu ogło-
szonego już przetargu.

Według mnie jedyną niezrealizo-
waną poważną inwestycją jest boisko 
„Orlik”. Przygotowania rozpoczęliśmy 
w dniu 2 kwietnia zabezpieczając środ-
ki dokonując zmian w budżecie. Jak 
wiadomo sama dokumentacja boiska 
była gotowa, ale należało ją uzupeł-
nić o uwarunkowania miejscowe. Za-
częto załatwiać wszelkie uzgodnienia 
geologiczne, planować przyłącza sieci 
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1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m2, 
na działce 2177 m2, cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m2 - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m2 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Gole-
niowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m 2, działka 6300 m 2,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 
w Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m2 na działce o pow. 7000 m2 – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 
m2 na działce o pow. 2200 m2 cena: 435 000 
zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogro-
dzona, z pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m2- cena 375000 zł 

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m2 – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700 m2 w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m2, działka 520 m2 – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 

pow. 77 m2, II piętro + wyposażenie cena: 
295 000 zł

14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu 
pow. 116 m2, działka 323 m2 – cena: 270 000 zł

15. Działka budowlana w Kopicach(do wy-
dzielenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m2 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m2 - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m2 - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m2 - 
cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m2, IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m2 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m2
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136 m2 na działce o pow. 1269 m2 cena: 465 
000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babigosz-
czy pow. od 1000 do 1200 m2 ceny: od 38 
000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970 m2 cena: 
150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637 m2 cena: 39 
000 zł

Sesja niezwyczajnie nadzwyczajna
Po Sesji w dniu 17 września kiedy 

to Rada odrzuciła projekt zmian w 
budżecie i nie dokonała zmian w wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym grupa 
radnych (Tomasz Szafran, Rafał Szpil-
kowski, Krystyna Kłosowska, Michał 
Bociarski, Jan Mularczyk i Andrzej 
Wasiak) złożyła na ręce Przewodniczą-
cego Rady Marka Krzywani wniosek 
o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Miasta, której tematem mają być (cytu-
ję): „sprawy budżetowe i inwestycyjne 
Gminy Nowogard”.

Otwierając Sesje w dniu 24 wrześ-
nia  Przewodniczący Marek Krywania 
stwierdził, że zgodnie z prawem zwołał 
Sesję w siódmym dniu od złożenia 
wniosku. Radnym dostarczono porządek 
obrad w którym zapisano m. in:

Pkt 3 – informacja na temat inwestycji 
zgodnie z wnioskiem złożonym do bur-
mistrza w tej sprawie.

Pkt. 4 – Przyjęcie uchwał w sprawie:
A – zmian w budżecie gminy Nowo-

gard na rok 2008
B – zmian Wieloletniego Planu Inwe-

stycyjnego na lata 2008 – 2010 wynika-
jących bezpośrednio z wprowadzonych 
zmian w budżecie gminy na rok 2008.

C – zmiany w statucie NDK,
D – przyjęcie programu Profilaktyki 

i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej z Gminy Nowogard.

W formalnej dyskusji o przyjęcie 
porządku obrad Klub Lewicy zgłosił 
wniosek, by w pkt.3 wpisać – zakończe-
nie obrad. Powodem takiego wniosku 
był fakt, że radnym nie dostarczono 

projektu stosownych uchwał o zmia-
nach w budżecie i Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym. Zaczęły się słowne 
przepychanki kto miał przygotować owe 
projekty. Marek Krzywania twierdził, że 
zgodnie ze statutem gminy projekty po-
winni przygotować wnioskujący zwoła-
nie Sesji Nadzwyczajnej. Tomasz Szafran 
replikował, że do składania projektów 
okołobudżetowych uprawniony jest tyl-
ko Burmistrz. Zaczęła się dyskusja o tym 
kto ma rację, zarzuty, że nie ma radcy 
prawnego, posądzenia o kłamstwa itp. 
Strony pozostały przy swoich zdaniach, 
ale dyskusji o budżecie nie było, uchwał 
w tej sprawie nie podjęto.

Zmiany w statucie NDK też były 
burzliwe – wprawdzie do treści propo-
nowanych zmian referowanych przez 
Rafała Szpilkowskiego uwag raczej nie 
było to sam fakt, ze wniosek składa Klub 
Radnych był nie do przyjęcia . Prawo 
zezwala na zmiany w statucie, które 
mogą wnioskować jedynie burmistrz 
lub dyrektor NDK. Przyjęto wyjście  
pośrednie – projektem zajmie się komi-
sja, a na Sesję powróci on jako projekt 
burmistrza.

Punkt ostatni przybrał inną formę 
– radni nie „przyjmowali” programu bo 
do realizacji przyjął go burmistrz, tylko 
wysłuchali informacji o jego realizacji. 
Niezbędne wydatki na realizacje Pro-
gramu jeszcze w tym roku przedstawił 
radny Tomasz Szafran, a radni zobo-
wiązali burmistrza do przedstawienia 
stosownego projektu uchwały na Sesji 
planowanej na 15 października.   LMM

Obradom przysłuchiwała się młodzież. 

Była to zapewne interesująca lekcja lokalnej demokracji!
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Ksiądz Proboszcz  
Kazimierz Łukjaniuk  
kanonikiem gremialnym!
15 września 2008 r. Jego Ekscelencja Ks. dr Zygmunt Kamiński 
Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński mianował Księ-
dza Proboszcza Kazimierza Łukjaniuka kanonikiem gremialnym 
Wolińskiej Kapituły Kolegiackiej.  Wolińska Kapituła Kolegiacka 
została powołana  przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w 
Wolinie.

Kanonik (łac. canonicus) - wczes-
nośredniowieczna nazwa duchow-
nych, żyjących wg reguł kanonicz-
nych przy kościołach biskupich (kate-
drach), wyższy duchowny.

Dzielą się na: kanoników gremial-
nych, kanoników honorowych

Noszą czarne sutanny z purpuro-
wymi obwódkami wokół rękawów i u 
dołu, guzikami, pasami.

Są też kanonicy: EC Expositorii 
Canonicalis - z nazwy kanonicy nie 
noszący żadnych oznak zewnętrz-
nych; RM Rochettum et Mantolettum 
- kanonicy noszący czarne peleryny

Kanonikami gremialnymi i hono-
rowymi mogą być prałaci. Wówczas 
ważniejszy jest strój kanonika (wy-
jątek stanowi prałat domowy Jego 
Świątobliwości oraz infułat). Noszą 
oni purpurowe sutanny, oraz pelery-

nę kanonika kapituły katedralnej lub 
kolegiackiej (w tym przypadku stroje 
ich nie różnią się zbytnio od stroju 
biskupa).

Tak wyglądają 

stroje kanoników

  ZAPRASZAMY NA 

VI Międzynarodowy Konkurs Modeli 

Kartonowych, Plastikowych 

i Klas „C” Miast Hanzeatyckich

w Goleniowie
  27.09.2008 (sobota)
godz. 16.00 - uroczyste otwarcie konkursu
godz. 16.30-20.00 - zwiedzanie wystawy
28.09.2008 (niedziela)
godz. 9.00-14.30 - zwiedzanie wystawy
godz. 15.00 - zakończenie konkursu, wręczenie medali i pucharów zwy-

cięzcom

Odszedł na wieczną służbę
Lucjan Pawelec przeżył 81 lat – porucznik, służył w Wojsku Polskim w 

okresie II Wojny Światowej. Od sierpnia 1944 roku do końca marca 1946 
roku w  Zwiadzie Motorowym 3 - go Dywizjonu, 8 - go Pułku Pancernego. 
Walczył m.in. o wyzwolenie Warszawy.

O zasługach Lucjana świadczą liczne 
odznaczenia:

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski,

- Złoty Krzyż Zasługi, 
- Brązowy Krzyż Zasługi
- Medal Zwycięstwa,
- Medal za Warszawe,

- Medal za Berlin,
- Wzorowy Żołnierz – „Syn Pułku”,
- Medal Zwycięstwa i Wolności,
- Złota Odznaka Gryfa Zachodniopo-

morskiego,
- Odznaka Wzorowego Prezesa.

Cześć Jego Pamięci!

Od 1949 roku kombatant. W la-
tach 1948 – 50 pracował w Związku 
Przyjaciół Żołnierza jako instruktor 
ds. wojskowych w oddziale nowo-
gardzkim. Wieloletni członek No-
wogardzkiego Zarządu Koła Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych. Od roku 1992 do 
końca 2003 roku członek Zarządu 
Wojewódzkiego tegoż Związku w 
Szczecinie Był kombatantem i kolegą, 
który wykazał się cechami dobrego 
człowieka, był ceniony w środowisku 
pełniąc funkcję Prezesa Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej i 
Byłych Więźniów Politycznych przez 

trzy ostatnie kadencje do chwili 
obecnej. Lucjan był również dobrym 
organizatorem i społecznikiem, 
nigdy nie odmawiał pomocy i rady. 
Przestrzegał bardzo Świąt Wojsko-
wych i Kościelnych, nie zapominał 
o upamiętnianiu uroczystości tych 
Świąt wiązanką  biało-czerwonych 
kwiatów. 28 sierpnia został wyróż-
niony Odznaką Wzorowego Prezesa 
– dziękujemy Zarządowi wojewódz-
kiemu za to wyróżnienie.

My, kombatanci, z całym szacun-
kiem dla Lucjana dziękujemy za 
Jego osobisty wkład pracy na rzecz 
Związku. 
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach 4/6 8/11 15/17 
oraz wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PPUH „EDBA” Skład Opału 
ul. Nadtorowa 12 w Nowogardzie 

(za bramą cmentarną 0,8 km) 
oferuje opał (koks, węgiel w różnych asortymentach) 
wysokiej i średniej jakości wyłącznie z polskich kopalń

Zapewniamy dostawę na miejsce wskazane przez klienta
Prowadzimy również sprzedaż ratalną
Ponadto świadczymy również usługi ładunkowe sprzętem specjalistycz-
nym, jak rozładunki wagonów z towarami luzem, usługi dźwigiem 10 to-
nowym
Posiadamy także w sprzedaży samochody samowyładowcze STAR 200 i 2 
multicary – stan dobry

Tel. 091 39 22 329, kom 697 516 145, fax 091 39 20 353

KURY NIOSKI
1,5-roczne WYPRZEDAŻ 
od 15 września 2008 r.

Gospodarstwo Drobiarskie
ŻABOWO 13 

tel. 091 39 106 66

I.N.K. VOLT
USŁUGI ELEKTRYCZNE

 - tanio
 - szybko
  - solidnie

Tel. 504 005 800

BEAUTY&STYLE Salon fryzjersko – kosmetyczny
TRENDY WELLA 2008 – JESIEŃ
- nowe cięcia i najnowsza koloryzacja
- dogłębna, dwufazowa regeneracja włosów (Climazon Sauna)
KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA
- dogłębne oczyszczanie twarzy ok. 2 h – Katiovital Face (urządzenie)
- mikrodermabrazja twarzy i ciała
- peeling migdałowy – NOWOŚĆ!!!
- masaże relaksacyjne – KAMIENIAMI, GUAM + SAUNA PAROWA
- pedicure leczniczy i kosmetyczny, manicure, TIPSY
- profesjonalny makijaż ślubny i okolicznościowy Beata Jaworska KOSMETOLOG
MEDYCYNA ESTETYCZNA
- Botox – kurze łapki, zmarszczki czołowe
- powiększanie i modelowanie ust
- zamykanie naczynek
- nadmierna potliwość (pachy, dłonie, stopy)
- peelingi chemiczne, enzymatyczne (blizny, przebarwienia)

IWONA STAJKOWSKA – LEK. DERMATOLOG www.problemskora.pl 

REJESTR. TELEF. NA 29.10.2008
Goleniów, ul. Pocztowa 44, I piętro 

Tel. 091 418 92 99

Rada Osiedla Nr 3 w Nowogardzie 
w dniu 20 września 2008. włączyła się po raz szósty 

do Akcji Sprzątania Świata, 
która była przeprowadzona na Osiedlu Bema oraz 

w przynależnym do tego Osiedla Lesie.
Na koniec akcji na placu szkolnym przy ul. Gen. Bema dzieci zostały po-
częstowane napojami, chlebem i kiełbasą, którą upiekli przy ognisku.
Rada Osiedla serdecznie dziękuje za zakup poczęstunku Nadleśnictwu 
Nowogard.
Ponadto dziękuję członkiniom Rady Pani Monice Kołodziej i Stanisła-
wie Szcześniak oraz osobom prywatnym: Pani Stanisławie Cicheckiej, 
Panu Jurkowi Filipczak, Dariuszowi Skorupa, którzy pomagali przy 
zorganizowaniu ogniska.

Przewodnicząca Zarządu
Rady Osiedla Nr 3 w Nowogardzie

Zofia Przybyszewska

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba 
składa serdeczne podziękowania 

za pomoc w organizacji gminnych dożynek 
w dniu 20 września 2008 roku 

Księdzu Dziekanowi Grzegorzowi Zaklika za mszę dziękczynną za rol-
ników
Panu Waldemarowi Pędziszczak – Piekarnia-Ciastkarnia za wypiek chle-
bów dożynkowych oraz ich miniatur
Panu Stanisławowi Ciechanowski za pomoc w urządzeniu miejsca ob-
chodów dożynek 
Panu Tadeuszowi Banachomski za poczęstunek grochówką wszystkich 
uczestników dożynek
Panu Janowi Ciechanowski za pomoc w urządzaniu dożynek
Pracownikom Nowogardzkiego Domu Kultury za przygotowanie i pro-
wadzenie ceremoniału dożynek
Panu Wiktorowi Smolińskiemu Prezesowi Zakładu Usług Komunalnych 
za transport 
Przedsiębiorstwu Usług Wodociągowych i Kanalizacji za zabezpieczenie 
sanitarne
Panu Władysławowi Błażewicz z firmy DOMEL – za przygotowanie te-
renów dożynkowych 
Panu Arturowi Kawickiemu za zabezpieczenie energetyczne
Polskiemu Związkowi Wędkarskiego za organizacje zawodów wędkar-
skich
Rodzinnym Ogrodom Działkowym za wystawę
Polskiemu Związkowi Pszczelarskiemu Koło Nowogard za wystawę
Ludowym Zespołom Folklorystycznym za występy artystyczne
Pracownikom Policji, strażakom oraz wszystkim tym którzy bezintere-
sownie zaangażowali się w organizację i zabezpieczenie logistyczne.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba 
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Pb95 - 4,37,- LPG - 2,25,-

Rozpoczęcie kursu

6 października 2008 r. godz. 15.30

Rozpoczęcie kursu
1.10.2008 r. godz. 16.30
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / kasacja 
gratis

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jezio-

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5-go Marca 7 • Nowogard

Zatrudnimy pracownika 
na stanowisku:

PRACOWNIK 
ADMINISTRACYJNO

-BIUROWY
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- dobra obsługa komputera

Oferty prosimy składać:
lodos@list.pl

Zatrudnimy pracowników 
na stanowisku:

KIEROWCA 
– SPRZEDAWCA

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”
- mile widziane doświadczenie 
 na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać:
lodos@list.pl
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REKLAMA

Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze podinspektora 

w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. Wykształcenie wyższe
2. Rok stażu pracy 
3. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicz-

nych
4. Niekaralność
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o 

samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o fi-
nansach publicznych

2. Ukończone studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu przygotowania i 
zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europej-
skiej,

3. Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
4. Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel, Power 

Point 
5. Prawo jazdy kategorii B
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Opracowywanie programów gospodarczych i prognostycznych 
2. Pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych źródeł finansowania, a w szcze-

gólności:
a) Prowadzenie, we współpracy z wydziałami urzędu, jednostkami organizacyj-

nymi gminy oraz sołectwami aktywnych działań w celu pozyskiwania środków do-
stępnych w ramach funduszy krajowych, Unii Europejskiej i innych źródeł

b) Inicjowanie rozwiązań uchwałodawczych stwarzających zachęty dla przed-
siębiorców zagranicznych i krajowych oraz wskazywanie im ścieżek pozyskiwania 
środków w tym w celu partnerstwa publiczno-prawnego

3. Pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na temat funduszy 
4. Analiza danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków
5. Przygotowanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe
6. Opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych dostęp-

nych funduszy, fundacji, mechanizmów finansowania
7. Rozliczanie przyznanych środków, dotacji oraz przygotowanie i składanie od-

powiednich sprawozdań
8. Współpraca z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem 

Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy i innymi jednostkami zewnętrzny-
mi przy wdrażaniu wchodzących do realizacji projektów

9. Udział w pracach związanych z przygotowywaniem sprawozdań, ankiet i in-
nych opracowań dla potrzeb Burmistrza oraz pozostałych instytucji dotyczących 
wdrażania projektów 
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub za-

świadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
6. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
7. Oświadczenie o niekaralności 
8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywa-

nia pracy na wskazanym stanowisku 
9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyra-

żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych”

10. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czyn-
ności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 3 paździer-
nika 2008r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem 
kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko podinspektora w wydziale Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy „ w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. 
nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pan Cezary Marcinkowski 
nr tel. (091)3926293

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 1.800 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaprosze-

ni na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru 
zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej 
kandydata/tki na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Wędkarze walczyli  
o Puchar Starostwa Dożynek
W dniu 20 września Zarząd Miejsko-Gminego Koła PZW zorganizował 

Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starostwa Dożynek. Do zmagań 
stanęło 19 zawodników.

Po połowach trwających 3 godziny 
okazało się, że najwięcej ryb złowił 
Roman Niepsuj i to on otrzymał Pu-
char Starosty i Starościny  Dożynek. 
Również drugi puchar za „Największą 
Rybę” trafił w ręce pana Romana.

II miejsce zajął Jan Leśniewski, a 

III Dariusz Kaczmarek. Zawodnicy, 
którzy zajęli miejsca od 1 – 6 otrzy-
mali upominki w postaci sprzętu 
wędkarskiego. Ogłoszenie wyników 
było oficjalne – przed dożynkową 
publicznością. 

Tekst i foto LMM
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...Pierwszym środowiskiem wycho-
wawczym dziecka jest dom rodzinny. 
W nim powinny rozwijać się pierwsze 
nawyki i postawy zdrowotne. Z chwi-
lą przekroczenia przez dziecko progu 
szkoły, odpowiedzialność za kształto-
wanie u niego umiejętności i nawyków 
dbania o swoje zdrowie przejmuje rów-
nież szkoła. Dzieci spędzają w niej wie-
le godzin, dlatego środowisko szkolne 
ma tak ogromny wpływ na ich rozwój 
i zdrowie. W związku z tym ważne jest 
aby dla społeczności szkolnej stworzyć 
warunki do zdobycia wiedzy i umie-
jętności służących do przeciwdziała-
nia wszystkiemu co zagraża zdrowiu i 
bezpieczeństwu, poprzez prowadzenie 
wśród uczniów profilaktyki i promocji 
zdrowia. W ostatnich latach, w sytuacji 
pogarszającej się kondycji zdrowotnej 
dzieci i młodzieży, działania takie na-
bierają szczególnego znaczenia. Wycho-
dząc na przeciw takiej sytuacji w gminie 
Nowogard został powołany Zespół ds 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci 
i Młodzieży Szkolnej w składzie:

1. Jadwiga Kosakiewicz — Kierownik 
NZOZ „Pielęgniarstwo w Środowisku 
Nauczania i Wychowania”,

2. Joanna Dzikowska — nauczyciel w 
ZSO w Nowogardzie,

3. Stefania Kołodziejska - pedagog 
szkolny w ZSO w Nowogardzie,

4. Ewa Rapa - nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Strzelewie,

5. Anna Dynowska - nauczyciel w 
Szkole Podstawowej w Żabowie,

6. Ewa Mańkowska - pedagog szkolny 
w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie,

7. Renata Górecka — nauczyciel w 
Szkole Podstawowej w Długołęce,

8. Dorota Marynowska - nauczyciel w 
Szkole Podstawowej w Błotnie,

9. Alina Staniak - nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Orzechowie,

10. Beata Biniecka - nauczyciel w 
Szkole Podstawowej nr l w Nowogardzie 
- V-ce Przewodnicząca Zarządu Rejono-
wego PCK w Nowogardzie,

11. Grażyna Potyrańska n a u c z y -
ciel w Szkole Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie,

12. Marzena Kijowska - nauczyciel w 
Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie,

13. Ewa Zimer - nauczyciel w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie,

14. Janusz Raczyński — nauczyciel w 
Gimnazjum nr I w Nowogardzie,

15. Iwona Gnat - pedagog szkolny   w 
Gimnazjum nr l i 3 w Nowogardzie,

16. Lidia Boguś - pielęgniarka szkolna 
„Indywidualna Praktyka Pielęgniarska”,

17. Maria Grobelna - Higienistka dy-
plomowana medycyny szkolnej w ZSO 
w Nowogardzie,

18. Teresa Ziółkowska - Inspektor ds 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz ochrony zdrowia 
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. 
Podstawowym zadaniem zespołu poza 
opracowaniem programu jest inicjo-
wanie i koordynacja działań na rzecz 
profilaktyki i promocji zdrowia dzie-
ci i młodzieży szkolnej w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gmi-
nę Nowogard.

 Diagnoza stanu problemów
 1. Wady postawy
Z danych uzyskanych ze sprawozdań 

z wykonania zadań w opiece profilak-
tycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną 
w roku 2006/2007 wynika, że na 3265 
uczniów uczęszczających do szkół pro-
wadzonych przez gminę Nowogard u 
1044 uczniów wykryto wady postawy 
co stanowi 32% uczniów. Wzrastający 
z roku na rok procent dzieci z wadami 
postawy zmusza do głębszego i szersze-
go zainteresowania się problematyką 
profilaktyki wad postawy. Skutki nieko-
rygowanych wad poza względami este-
tycznymi mogą być bardzo niekorzyst-
ne. Wada postawy wcześnie nie rozpo-
znana i nie leczona utrwala się, co może 
doprowadzić do przykrych dolegliwości 
u człowieka dorosłego. Wczesne wykry-
cie nieprawidłowości w postawie ciała 
może uchronić dziecko przed dalszym 
ich pogłębieniem i daje gwarancję sku-
tecznego leczenia.

Jak widać z danych uzasadniona jest 
realizacja w szkołach gminy Nowogard 
programu profilaktyki wad postawy. 
Podejmowane działania profilaktyczne 
mobilizować będą uczniów do czynnego 
uczestnictwa w pracy nad swoim rozwo-
jem fizycznym. Wczesne wykrycie grup 
ryzyka pozwoli na kompleksowe objęcie 
dzieci zagrożonych utrwaleniem wad 
postawy, konsultacjami lekarskimi oraz 
ćwiczeniami korygującymi. 

2. Próchnica zebów
Próchnica zębów jest najczęstszym 

zaburzeniem w populacji w wieku szkol-
nym - występuje u 92% dzieci 7-letnich 
i 98% młodzieży 18-letniej. Towarzyszą 
jej choroby przyzębia (zapalenia dziąseł 
występują u ponad 55% 12 - latków). W 
okresie dojrzewania zwiększa się podat-
ność na te choroby (niedojrzałość szkli-
wa nowo wyrżniętych zębów, zmiany 

hormonalne). Profilaktyka stomatolo-
giczna ma na celu zapobieganie wystę-
powaniu chorób jamy ustnej. Realizo-
wana w Polsce w ostatnich latach zawęża 
działania do grupy dzieci początkowych 
klas szkoły podstawowej (program flu-
orkowej profilaktyki próchnicy zębów).

Niezbędne są działania prozdrowot-
ne w stosunku do grupy w przedziale 
wiekowym 6-18 lat w kontekście dzia-
łań dotyczących stylu życia, działań hi-
gienicznych, profilaktycznych i leczni-
czych. Profilaktyczna opieka zdrowotna 
nad dziećmi młodzieżą szkolną w No-
wogardzie zabezpieczona jest w stop-
niu wystarczającym w zakresie opieki 
pielęgniarskiej i lekarskiej. Natomiast 
niewystarczające jest zabezpieczenie 
opieki stomatologicznej (brak gabi-
netów stomatologicznych w szkołach, 
ograniczenie środków z powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego).

Prawidłowa higiena jamy ustnej ma 
bardzo duże znaczenie w profilaktyce 
próchnicy i chorób przyzębia. Dlatego 
konieczna jest realizacja profilaktyczne-
go programu zapobiegania próchnicy 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
3. Wady wzroku
Dane ze sprawozdania z wykona-

nia zadań w opiece profilaktycznej nad 
dziećmi i młodzieżą szkolną w roku 
2006/2007 wykazują, że na 3265 ucz-
niów uczęszczających do szkół prowa-
dzonych przez gminę Nowogard 667 
uczniów ma wady wzroku co stanowi 
20% uczniów. Najczęściej występujące 
schorzenia wzroku -Niedowidzenie de-
finiujemy jako obniżenie ostrości wzro-
ku bez ograniczonej przyczyny. Głów-
nymi przyczynami niedowidzenia są zez 
i wady refrakcji, przy czym największe 
prawdopodobieństwo wystąpienia istot-
nego klinicznie niedowidzenia wynika z 
różnowzroczności. Do wad refrakcji za-
licza się krótkowzroczność, nadwzrocz-
ność oraz niezborność (astygmatyzm).

U wielu dzieci stwierdza się także 
złożone wady refrakcji np. jednoczes-
ne występowanie krótkowzroczności i 
niezborności lub nadwzroczności i nie-
zborności. Krótkowzroczność zazwy-
czaj rozwija się pomiędzy 7-12 rokiem 
życia. Jej najszybszy wzrost stwierdza 
się w wieku 16-18 lat, z tego też powodu 
często zwana jest krótkowzrocznością 
szkolną. O różnowzroczności mówi-
my wtedy, gdy występuje różnica wad 
wzroku bądź różnica w wielkości wad w 
obu oczach. W tym przypadku obraz z 
oka, w którym występuje większa wada 

jest tłumiony, co może prowadzić do 
rozwoju pełnego niedowidzenia w tym 
oku. Różnowzroczność jest obok zeza 
najczęstszą przyczyną rozwoju niedowi-
dzenia u dzieci.

W przypadku dzieci z dużymi wa-
dami refrakcji w obu oczach, które w 
odpowiednim czasie nie zostały wyrów-
nane, może się rozwinąć niedowidzenie 
obustronne. Jest to szczególnie częste 
zjawisko w przypadku dużej różnicy 
wady refrakcji między obu oczami nad-
wzrocznymi lub w przypadku występo-
wania dużej nadwzroczności i krótko-
wzroczności. Występowanie zaburzeń 
widzenia u dziecka wpływa na j ego 
dalszy rozwój. Wraz z wiekiem wzrasta-
ją potrzeby wzrokowe dziecka m.in. w 
związku z rozpoczęciem nauki szkolnej. 
Brak.dobrej ostrości wzroku i widzenia 
stereoskopowego wpływa na postępy w 
nauce. Dla przykładu nadwzroczność 
oraz zaburzenia widzenia obuocznego 
mogą być przyczyną mniejszej aktyw-
ności z bliska oraz, mniejszej efektyw-
ności czytania. Astygmatyzm powodu-
je u dziecka problemy z utrzymaniem 
równowagi oraz z oceną odległości, co 
wpływa na obniżenie koordynacji wzro-
kowo ruchowej, a w konsekwencji pro-
wadzi do problemów z czytaniem i pi-
saniem. Dzieci z nierozpoznanymi wa-
dami wzroku często także zostają błęd-
nie zdiagnozowane jako dyslektyczne. 
Problemy związane z niewyrównaniem 
wady refrakcji i zeza są u dzieci częstym 
zjawiskiem. Badanie przesiewowe w 
szkołach prowadzone przez pielęgniar-
ki sprawdzają się przy wykrywaniu wad 
wzroku. Przedział czasowy, w którym w 
prosty sposób można dokonywać ko-
rekcji wad refrakcji i niektórych posta-
ci zeza tj. wad mogących prowadzić do 
niedowidzenia jest u dzieci bardzo ogra-
niczony. Trwa zasadniczo do 7-9 roku 
życia tj. w okresie rozwoju wzrokowego. 
Bardzo ważne jest jak najszybsze rozpo-
częcie leczenia, gdyż wraz ze zbliżaniem 
się dziecka do osiągnięcia dojrzałości 
wzrokowej, szansę na korzystny efekt 
leczenia znacznie maleją.

Najbardziej wskazanym działaniem w 
zapobieganiu rozwojowi niedowidzenia 
była by realizacja programu profilaktyki 
wad wzroku, poprzez prowadzenie sko-
ordynowanych, systematycznych badań 
przesiewowych wzroku u dzieci oraz 
zwiększenie świadomości społecznej 
(szczególnie wśród rodziców) na temat 
występowania wad refrakcji i zeza u 
dzieci, ich konsekwencji oraz potrzeby 

Wąż w kieszeni czy...

Nie ma 10 tysięcy na zdrowie dzieci
W ostatnich dniach „odkryliśmy” bardzo ważny dokumet, który powstał w Nowogardzie kilka miesięcy temu, a który nosi tytuł: „Program profi-

laktyki i promocji zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Nowogard na rok 2008”- „odkryliśmy” dlatego, że mimo iż przyjęto ten ważny doku-
ment zarządzeniem Burmistrza z dnia 22 lutego 2008 to ani nie ma jego tekstu na stronach UMiG ani nikt wśród radnych z którymi rozmawialiśmy 
nie wiedział o jego istnieniu. Nic więc dziwnego, ze nie wdrożono dotychczas w życie wniosków wynikających z opracowania, ponieważ radni nie 
mieli okazji przeznaczyć na ich realizację niezbędnych kwot finansowych, a są to kwoty śmiesznie małe w relacji do możliwości budżetu, a zwłaszcza 
wagi problemów, które przynajmiej częściowo rozwiązują. DN nie zostawi tej sprawy w urzędniczych szufladach gdzie jak wynika z naszych ustaleń 
spokojnie sobie zalega. Najpierw prezentujemy fragmenty przywołanego na wstępie opracowania, fragmenty, które stanowią przede wszystkim diag-
nozę stanu rzeczy w gminie Nowogard:
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wczesnego diagnozowania i leczenia. 
Każde dziecko rozpoczynające naukę 
i uczące się powinno przynajmniej raz 
w roku przejść badanie okulistyczne, 
szczególnie gdy ma problemy w nauce 
lub skarż)’ się na bóle oczu lub głowy.

4. Nadwaga i otyłość
Dane ze sprawozdania z wykona-

nia zadań w opiece profilaktycznej nad 
dziećmi i młodzieżą szkolną w roku 
2006/2007 wynika, że na 3265 uczniów 
uczęszczających do szkół prowadzonych 
przez gminę Nowogard 190 uczniów ma 
zaburzenia w rozwoju somatycznym - 
nadwagę i otyłość co stanowi około 6% 
uczniów.

Otyłość jest to nadmiar masy ciała 
spowodowany zwiększeniem ilości tkan-
ki tłuszczowej w organizmie. Otyłym jest 
więc ten, kto waży więcej niż powinien a 
nadmiar wagi wynika z przerostu tkanki 
tłuszczowej. Otyłość jest chorobą, a nie 
tylko defektem kosmetycznym. Osoby 
otyłe o wiele częściej cierpią na różne 
schorzenia. Otyłość stwierdza się częś-
ciej u dzieci ze.środowiska miejskiego 
niż zamieszkałych na wsi (odpowiednio 
9,1% i 8,8%). Znamiennie częściej wy-
stępuje otyłość wśród dziewcząt z obu 
środowisk niż u chłopców. Bezpośred-
nią przyczyną otyłości jest: - nadmierne 
spożywanie kalorii brak ruchu (przepro-
wadzone badania wykazały, że nastąpiło 
znaczne obniżenie aktywności fizycznej 
społeczeństw cywilizowanych)

Skutki otyłości:
1. Obturacyjny bezdech podczas snu 

(OBPS), który nieleczony może dopro-
wadzić do wystąpienia lub zaostrzenia:

a) nadciśnienia tętniczego,
b) choroby niedokrwiennej serca,
Dzieci z OBPS są: bardzo senne, czują 

się ciągle zmęczone, niekiedy nie mogą 
normalnie funkcjonować.

2. Astma - często występuje u otyłej 
młodzieży i dzieci.

3 Gorzej tolerowany jest wysiłek (ruch 
powoduje u dziecka otyłego zmęczenie i 
zadyszkę). Wiele dzieci z nadwagą i oty-
łością broni się przed zajęciami i zaba-
wami, które z racji nadwagi narażająje 
na śmiech, drwiny i przezwiska.

4. Zwiększenie wagi ciała powoduje 
dodatkowe obciążenie dla układu kost-
nostawowego. Obciążenie to sprawia, że 
kości, stawy i więzadła nie wytrzymuj ą 
tych przeciążeń. U dzieci objawia się to 
płaskostopiem, koślawościąkolan i inny-
mi wadami postawy.

5. Cukrzyca -jest ona związana z oty-
łością w 80%.

6. Otyłe dzieci szybciej rosną (choć 
w przyszłości mogą być niskie) i szyb-
ciej dojrzewają. Dziewczynki zaczynają 
miesiączkować, gdy nie są jeszcze na 
to psychicznie przygotowane. U dzieci 
nie stosuje się farmakologicznego lecze-
nia otyłości, jedyne leczenie to: zmiana 
diety dziecka i zwiększenie aktywności 
fizycznej,

W ostatnich latach w Polsce zauważo-
no, że problemy zdrowotne wynikające 
z otyłości przesuwają się na coraz młod-
sze grupy wiekowe, dlatego zarówno na 
rodzicach jak i nauczycielach spoczywa 

obowiązek kreowania zdrowego stylu 
życia i prozdrowotnych zachowań.
Używanie różnych środków uzależ-

niających (alkohol, tytoń, narkotyki)
We wrześniu 2003 roku Sopocka 

Pracownia Badań Społecznych prze-
prowadziła badania wśród młodzieży 
uczęszczającej do szkół z terenu gminy 
Nowogard „Młodzież wobec uzależnień 
i zagrożeń społecznych”. Badaniami ob-
jęto 24 klasy szkolne od VI klas szkoły 
podstawowej poprzez klasy gimnazjalne 
do II klas szkół ponadgimnazjalnych (w 
badaniach uczestniczyło 556 uczniów).

Z badań wynika, że prawie co 5 bada-
ny (19%) przyznał, że wypił alkohol 1-2 
razy w swoim życiu - zadeklarował tak co 
3 uczeń szkoły podstawowej, co 4 gim-
nazjalista i co 12 uczeń szkoły ponad-
gimnazjalnej (8%). Spośród wszystkich 
uczniów, którzy pili alkohol, największy 
odsetek stanowią ci, którzy w swoim 
życiu pili go 20 razy lub więcej (37%). 
Stwierdziło tak (54%) uczniów najstar-
szych, (28%) gimnazjalistów i (15%) 
uczniów ze szkoły podstawowej. Jak 
widać z badań wraz z wiekiem zwiększa 
się częstotliwość picia alkoholu. Alko-
hol jest najbardziej rozpowszechnioną 
substancją psychoaktywną wśród mło-
dzieży, a piwo najczęściej spożywanym 
alkoholem.

44% wszystkich badanych uczniów 
zadeklarowało, iż nigdy nie paliło papie-
rosów. W szkołach podstawowych odse-
tek ten wynosi do (74%) i zaczyna maleć 
do (42%) w gimnazjach oraz (23%) w 
szkołach ponadgimnazjalnych. Co piąty 
uczeń z całej badanej populacji zapalił 
pierwszego papierosa w wieku 11 lat lub 
wcześniej. W szkołach podstawowych 
odsetek ten wynosi (14%), w gimnazjach 
(24%) i szkołach ponadgimnazjalnych 
(25%). W poszczególnych typach szkół 
największy odsetek uczniów, którzy za-
deklarowali, iż zapalili w swoim życiu 
przynajmniej jednego papieros, sta-
nowią uczniowie szkół podstawowych 
(39%), najmniejszy - uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych (18%). Jednakże 
wśród uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych odnotowano największy odsetek 
osób, które wypaliły przynajmniej 20 
papierosów (53%). Jak więc widać ilość 
wypalanych papierosów i co za tym idzie 
częstotliwość palenia rośnie wraz z wie-
kiem badanych.

Wśród badanych młodzieży tylko 
(21%) uczniów nigdy nie próbowało 
żadnego narkotyku. Inicjację narkoty-
kową maj ą za sobą już dzieci w wieku 
11 lat (9,0%). Pierwsze narkotyki uży-
wane przez badanych, to marihuana lub 
haszysz - (4,8%), LSD - (1,3%), amfeta-
mina (1,3%), inne znane - (2%), a nie-
znane (6,5%). Wśród biorących, na py-
tanie, ile razy w ciągu miesiąca używałeś 
marihuany lub haszyszu? - odpowiedzi 
były następujące: l - 2 razy - (19,4%), 3 
-5 razy (19,4%), 6 - 9 razy - (l 1,5%), po-
wyżej 10 razy - (3,0%). Przy pytaniach 
dotyczących amfetaminy dane przedsta-
wiają się następująco: (43,2%) osób nie 
używało nigdy, a wśród biorących l - 2 
razy (10,1%), 3-5 razy (9,3%), 6-9 razy 

(20,2%), ponad l O razy (14,0%) i ponad 
20 razy 18,6%.

W związku z ryzykownymi zachowa-
niami uczniów konieczne jest prowadze-
nie w szkołach profilaktyki pierwszo-
rzędowej, która ma dwa cele - promocje 
zdrowego stylu życia oraz opóźnienie 
wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie 
zachowań ryzykownych. Działaniami 
prewencyjnymi należy objąć wszystkich 
uczniów. Profilaktykę drugorzędową 
mającą na celu ograniczenie głębokości i 
czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie 
wycofania się z zachowań ryzykownych 
należy skierować do osób podwyższone-
go ryzyka - u których zdiagnozowano 
zachowania problemowe.
6. Przemoc na terenie szkoły Lub w 

jej najbliższym otoczeniu
Co trzeci uczeń biorący udział w ba-

daniach (33%) podał, iż doznał w szkole 
lub w jej najbliższej okolicy jakiejś for-

my agresji. Najczęstszym przypadkiem 
było pobicie - 66 uczniów przyznało, 
iż zostało pobitych, co stanowi (11,8%) 
badanych, 47 uczniów (8,4%) przyzna-
ło, że zostało okradzionych z pieniędzy, 
43 uczniów (7,7%) okradzione z przed-
miotów wartościowych, natomiast 19 
uczniów (3,4%) zmuszono do oddania 
pieniędzy, 46 uczniów co stanowi (8,3%) 
było ciąganych jako kot - pierwszoklasi-
sta.

Agresja wśród dzieci i młodzieży nie 
jest problemem nowym. Nasilenie tego 
zjawiska w ostatnich latach, a także sto-
sowanie przez dzieci i młodzież coraz 
bardziej bezwzględnych form agresji, 
budzi uzasadniony niepokój. Należy 
więc podejmować działania zapobiega-
jące agresji w szkole poprzez prowadze-
nie zajęć wychowawczo - profilaktycz-
nych dla uczniów... 

Tyle dokument. Należy tutaj dodać,że członkowie zespołu w przeciwieństwie 
do urzędników miejskich na czele z burmistrzem, nie tylko wykonali dobrą 
robotę diagnostyczną ale również dokładali starań aby program był wdrażany 
świadczy o tym chociażby poniższe pismo: 

 Czyżby Gmina nie miała takich pieniędzy na taki cel? Pytanie chyba retorycz-
ne, mamy nadzieję, że tak jak oczywista jest na nie odpowiedż  tak oczywista sta-
nie się konieczność szybkiego działania aby wdrożyć realizację programu.   
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• Sprzedam dom jednorodzinny, pod-

piwniczony, dwupoziomowy, jedno-

piętrowy, na działce wiata na dwa 

samochody, pomieszczenia gospo-

darcze, wysoki standard i funkcjo-

nalność, Nowogard, ul. Żeromskiego. 

Teraz niższa cena. tel. 609 307 327.

• Kupię działkę budowlaną w Nowogar-
dzie do 8 arów. Tel. 608 101 247.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 603 688 266.
• Sprzedam mieszkanie w Maszewie 76 m 

kw, wysoki parter. Tel. 66 75 10 002.
• KREDYT HIPOTECZNY – oferty banko-

we. Tel. 695 770 724.
• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 

68mkw w bloku na osiedlu XXX Lecia 
w Gryficach, wyposażenie: okna PCV, 
panele podłogowe, zabudowa przedpo-
koju, zabudowa kuchni, cena do uzgod-
nienia tel: 507 100 356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod za-
budowę jednorodzinną lub działalność 
gospodarczą vis a vis ZUK w Nowogar-
dzie. Tel. 0603 118 286.

• Poszukuję pomieszczenia magazy-

nowego do wynajęcia Nowogard lub 

okolice. Tel. 508 419 167.

• Poszukuję sklepu do wynajęcia w No-

wogardzie. 513 913 500.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• Sprzedam dom na wsi, gmina Dobra 
Nowogardzka, pow. 220 m kw (7 pokoi), 
2 budynki gospodarcze o łącznej pow. 
700 m kw, działka 20 arów, w dobrym 
stanie, cena 250 tys. zł. Tel. 509 702 817.

• Działki przy ul. Wojska Polskiego przy 

samym jeziorze pod budownictwo 

– rekreację 2 x 950 m kw, ok. 70 tys. zł. 

502 103 432.

• Na wsi działka pod budownictwo 

5000 m kw, blisko las, zalew rzeki 

Regi, 48 tys. zł. 501 307 666.

• Korytowo – dom na wsi, z działką 47 

arów, 155 tys. zł. 889 133 882.

• Działki rolne blisko Nowogardu sprze-

dam. 889 133 882.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam działki rekreacyjno – wy-

poczynkowe, 5 arowe nad jeziorem w 

Dobrej Nowogardzkiej. Cena 11 tys. zł 

od działki. Tel. 601 961 572.

• Do wynajęcia mieszkania 3 pokojowe i 4 
pokojowe. Tel. 508 309 980.

• Do wydzierżawienia na biura 3 pomiesz-
czenia o łącznej powierzchni 35 m kw – 
całe I piętro budynku oraz garaż o pow. 
36 m kw w Nowogardzie przy ul. Wojska 
Polskiego 67. Tel. 091 39 27 175.

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 
725 353 984.

• Mieszkanie własnościowe bezczynszo-
we 67 m kw zamienię na mniejsze. Tel. 
603 621 840.

• Zamienię kawalerkę w centrum na więk-
sze z dopłatą w starym budownictwie. 
Tel. 091 39 22 031, 512 131 573.

• Sprzedam działkę budowalną uzbrojoną 
przy ul. Wojska Polskiego ok. 4000 m kw; 
wydzierżawię pomieszczenia magazy-
nowe 40 m kw i 100 m kw. 694 484 485.

• Garaż do wynajęcia, strona południowa. 
695 251 809.

• Nowogard – sprzedam 4 pokojowe 
mieszkanie własnościowe w domu trzy-
rodzinnym, w pełni umeblowane, kuch-
nia zabudowana ze sprzętem, ogrzewa-
nie gaz + kominek, niskie utrzymanie 
domu. Tel. 502 560 931.

• Wynajmę pomieszczenie na cele maga-
zynowo – usługowe ok. 230 m kw przy 
ul. Boh. Warszawy 32 w Nowogardzie 
(były „RUCH”). Magazyn posiada cało-
dobową ochronę. Tel. kont. 601 577 724, 
601 161 050.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztu-
ki 195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• OKAZJA! Sprzedam samochód oso-

bowy VW New Beetle, rok prod. 1998, 

poj. 2l, przebieg 46 tys. km, stan bar-

dzo dobry, bezwypadkowy, drugi na-

bywca. Tel. 606 945 398.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, cena 
4200 zł. Tel. 609 307 327.

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. Tel. 
695 770 724.

• Sprzedam Mazdę 121, 1995 r, silnik 1,2, 
odsuwany dach, 85 tys.km, cena 3500 zł. 
Tel. 091 39 20 055.

•  Sprzedam VW Golf II, 1991 r., nie zareje-
strowany w kraju oraz traktor - kosiar-
kę, 6 biegów plus wsteczny, „Poulan” 
2005 r., szerokość koszenia 1 m. tel. 
788 452 943. 

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok prod 
grudzień 2004, bordowy metalik, prze-
bieg 108000km, zadbany, książka serwi-
sowa, 1 właściciel w Polsce i w Niemczech, 
w Polsce od lutego 2008, NOWE: klocki i 
tarcze hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży przegląd 
klimatronic, bezwypadkowy, cena 44900 
zł, ogłoszenie prywatne, tel: 0605 522 
340,W CENIE DIAGNOSTYKA STANU TECH-
NICZNEGO W ASO OPEL W DNIU ZAKUPU 
PRZEZ KLIENTA, możliwość wysłania zdjęć 
na maila.

• Sprzedam z pracą Mercedes Sprinter 
2,3 D, rok 1996, stan po kapitalnym re-
moncie blacharskim. Tel. 502 509 384 po 
13.00.

• Sprzedam Opel Vectra, beż metalik, rok 
1996/97, alumfelgi, centr. zamek, hak, 
cena 11700 zł. Tel. 091 39 26 073, 0697 
02 19 76, 0693 92 60 73.

• Sprzedam Fiata Uno, I właściciel, 2000 r., 
przebieg 116 tys., cena do uzgodnienia. 
604 124 623.

• Sprzedam Citroen Berlingo z paką, rok 
prod. 1999, cena 3400. Tel. 691 233 060.

• Sprzedam Kia Sportage, 1996, napęd 
4x, el. szyby, lusterka, cena 10 tys. zł. Tel. 
691 233 060.

• Sprzedam Volvo FL 6, ciężarowy, do-
datkowe poduszki, naczepa 6m dł. Tel. 
691 233 060.

• Sprzedam Seat Cordoba rok 2004/05, 

poj. 1,4, przebieg 140 tys., kupiony w 

Polsce w salonie, w pełni serwisowa-

ny. 604 154 316.

• Sprzedam skuter Piaggio Typhon 125 
cm 3, przebieg 10 tys. km, stan idealny. 
Tel. 504 078 763. Cena 2,5 zł. 

ROLNICTWO

• Sprzedam prosiaki. 091 39 180 65.
•  Sprzedam talerzówkę szerokość 2 m. Tel. 

880 910 678. 
• Sprzedam siewnik do zboża duński, 

cena 2200, szer. 2,5 m i ciągnik C-360 z 
przyczepą. Tel. 091 39 104 98.

• Sprzedam kucyka. 607 73 98 66.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 22 
70.

• Józef Durkowski – usługi kominiarskie. 
091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 

516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej (oso-

bowe, busy, ciężarowe, TIR-y). Tel. 

0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w zakre-
sie: hydrauliki, zakładanie wodomierzy, 
wideofilmowanie, usługi glebogryzarką 
i zakładanie trawników, wykaszanie łąk. 
Tel. 600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, montaż pa-
neli podłogowych, regipsy, szpachlo-
wanie, malowanie, tynkowanie, montaż 
okien i drzwi, parapety, ogrodzenia, itp. 
Tel. 663 349 080.

• Język niemiecki – nauczanie indywidu-
alne z zastosowaniem technik sugesto-

pedii, tłumaczenia ustne i pisemne od 
września. Tel. 503 84 84 35.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 

imprez okolicznościowych. Tel. 

511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• Usługi dekarskie. 880 243 258, 

691 621 141.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. Tel. 
697 55 30 10.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi remontowo - budowlane. 

784 053 493.
• Tynki maszynowo. 500 475 311.
• Montaż ogrodzeń betonowych i innych. 

Tel. 695 085 470, 091 39 72 575.
• Usługi ogólnobudowlane – docieple-

nia budynków, hydraulika, elektryka, 

wykończenia wnętrz, łazienki, itp. 

– szybko, solidnie. Tel. 609 605 621, 

697 612 803, 605 168 658, 

784 188 147.

• Pisanie prac licencjackich, magister-
skich, maturalnych i zaliczeniowych. 
507 403 912.

• Kursy przygotowujące do matury z języ-
ka angielskiego. Tel. 692 449 106.

• Korepetycje – język niemiecki. 
603 858 245.

• Usługi transportowe – przeprowadzki, 
tanio - 1zł/km, powyżej 200 km 0,80 zł/
km. Tel. 514 740 538.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.

• Remonty mieszkań. Tel. 662 125 370.

• Drogi Uczniu! Jeśli masz problemy z 

językiem niemieckim, historią, che-

mią, matematyką, zadzwoń! Pomogą 

Ci doświadczeni nauczyciele. Telefon 

kontaktowy: 091 39 21 195.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Nauka i korepetycje j. niemiecki. 

607 617 844.
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GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
- Indywidualne w gabinecie 

- Grupowe pracowników na zlecenie pracodawcy

BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

ul. 3 Maja 13 • 72-200 Nowogard
tel./fax 091 39-222-24

kom. 0 508 312 260 • kom. 0 510 170 219
OFERTY MIESZKAŃ:
GRYFICE (Kościuszki)- komfortowe,5 pokoi, II pietro, pow.107 m2 cena: 362 000 zł
GRYFICE (Jana Dąbskiego)- 3 pokoje, III piętro, pow. 58 m2 cena: 187 000 zł
GOLENIÓW (Szczecińska)- 3 pokoje, IV piętro, pow. 60 m2 cena: 332 000 zł
GOLENIÓW (Konstytucji)- 4 pokoje, III piętro, pow. 72,40 m2 cena: 270 000 zł
NOWOGARD (Gen. Bema)- 4 pokoje, II piętro, pow. 79,71 m2 cena: 240 000 zł
GOLENIÓW (Barnima)- kawalerka, IV piętro, pow. 24 m2 cena: 115 000 zł
GOLENIÓW (Konstytucji)-3 pokoje, III piętro, pow. 46 m2 cena: 220 000 zł
GOLENIÓW (Aleja Róż)- 3 pokoje, parter, pow. 57 m2 cena: 260 000 zł

OFERTY DOMÓW:
NOWOGARD -okolica-pow. 300 m2, działka 8000 m2 cena: 599 000 zł
GOLENIÓW - szeregowiec w centrum o pow. 105 m2, działka 203 m2 cena: 498 000 zł
PŁOTY -nowa parterówka o pow. 148,5 m2, działka 1089 m2 cena: 470 000 zł
RESKO - dom idealny dla 2 rodzin, pow. 130 m2, działka 1189 m2 cena: 395 000 zł
NOWOGARD - okolica-bliźniak o pow. 100 m2, działka 1900 m2 cena: 210 000 zł
NOWOGARD -okolica- wolnostojący o pow. 240 m2, działka 1900 m2 cena: 250 000 zł
RESKO - wolnostojący o pow. 150 m2, działka 750 m2 cena: 160 000 zł
RESKO - kamienica w centrum miasta o pow. 300 m2 cena: 570 000 zł
ŁABUŃ WIELKI- parter domu o pow. 150 m2., działka 1500 m2 cena: 240 000 zł

OFERTY DZIAŁEK:
NOWOGARD -okolica- działka rolna o pow. 8 ha cena: 99 000 zł
DOBRA - kompleks 50 działek rekreacyjnych cena: od 11 000 zł
NOWOGARD - kompleks 8 działek z wydanymi warunkami zabudowy cena:od 86 000 zł
NOWOGARD - kompleks 5 działek nad jeziorem cena: od 65 000 zł
ŻÓŁWIA BŁOĆ - działka z warunkami zabudowy o pow. 1750 m2 cena: 83 000 zł
ŁANIEWO - działka budowlana o pow. 1352 m2 cena: 88 000 zł
GOLENIÓW- działka położona na nowym osiedlu o pow. 750 m2 cena: 229 000 zł
NAD WODĄ - działka z linią brzegową o pow. 15 500 m2 cena: 95 000 zł
OKOLICE NADMORSKIE - 2 działki budowlane cena: 45 000 zł

POSZUKUJEMY DOMÓW I DZIAŁEK Z OKOLIC NOWOGARDU 
DLA OCZEKUJĄCYCH KLIENTÓW

WSZYSTKIE NASZE OFERTY ZNAJDZIESZ NA 
WWW.EXTRA-DOM.COM.PL

• Usługi budowlane, remonty, wykoń-
czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, stawianie 
ścian z płyty kartonowej, ocieplanie 
poddaszy, panele, itp. 693 021 097, 
696 945 713.

• Nie masz czasu napisać: podania, 

wniosku, odwołania do firm lub urzę-

du. Dzwoń 603 379 927.

• Stolarnia przy ul. Wojska Polskiego 59a 
wykonuje niedrogo usługi stolarskie 
jak: drzwi, meble na wymiar, schody, 
renowacja mebli i drobne usługi. Tel. 
609 307 208.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 

dojazdu do miejsca zamieszkania. 

601 580 277.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ DO 

MONTAŻU OKIEN. FABRYKA OKIEN I 

DRZWI „OKNO” NOWOGARD. Tel. 091 

39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni barma-

na/kę, korzystne warunki płacowe. 

Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z doświad-
czeniem Potuliniec przyjmę stawka od 
1500 zł netto + umowa. Tel. 0 601 73 38 
91 i 0 601 73 38 92.

•  Pub-dyskoteka zatrudni barmana, 

kelnera. Tel. 503 045 960.

• Praca w budownictwie. Tel. 

601 864 739.
• Restauracja Oskar zatrudni barmankę, 

recepcjonistkę, sprzedawcę, kucharkę. 
Tel. 091 39 20 091, 602 474 266.

• MASZKOWO – PRACA. Ferma norek w 

Maszkowie zatrudni osoby, brygady 

budowlane do budowy pawilonów. 

Kontakt tel. 601 520 540.

• PRACA – zatrudnię do sortowania 

flancy truskawek od 4 listopada w 

Redle. Dowóz zapewniony. Szczegóły 

pod nr. tel. 505 149 049.

• Zatrudnię przedstawicieli. Tel. 
662 167 078.

• Przyjmę budowlańców do budowy i 
wykończeń budynków. Tel. 607 083 845, 
693 925 093.

• Potrzebna opiekunka do 4 latka z okolic 
Bema. Tel. 783 019 354.

• Pracowników do pilnowania bydła. 
691 233 060.

• Zatrudnię kierowców z prawem jazdy 
kat. D (z ważną karta tachografu). Tel. 
0505 619 600.

• Zatrudnię pracownika do serwisu opon. 
Tel. 605 275 900.

INNE

• Kupię drewno tartaczne, nadające 

się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 

20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Duże rozmiary (44 – 62) Elegancja I ul. 

Bankowa 8B (w sklepie z art. gosp. do-

mowego); Elegancja II ul. Warszawska 

2 (przy przystanku na żądanie). Za-

praszamy w godz. od 9.00 do 18.00, w 

soboty od 9.00 do 14.00.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 697-500-

184.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gitara, 
flet, saks). Tel. 605 576 908.

• Grzejniki co, panelowe, niemieckie, 

1-2 płytowe, różne rozmiary także 

nietypowe długości, wysokości, do 

mieszkania, domku, warsztatu. Tel. 

0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemieckie, 

wiszące, ogrzewanie, cena 900 zł oraz 

ogrzewanie + ciepła woda, (dwufunk-

cjyne), cena 1200 zł, gwarancja serwi-

sowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, kuchni, 

wiszące, firmy niemieckiej Vaillant, 

wersja świeczkowa, 450 zł, mało uży-

wane, gwarancja serwisowa. Tel. 0691 

686 772.

• Elektryczne, przepływowe podgrze-

wacze wody – 380 V, małe gabaryty, 

moc 18-21 kW, ekonomiczne, idealne 

do domku, warsztatu, baru, gastrono-

mii, cena od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe za-

sobnikowe podgrzewacze wody, fir-

my niemieckiej Vaillant, 130, 160, 190 

l., stojące, idealne gdy są 2-3 łazienki, 

kuchnia, to komfort ciepłej wody w 

domu, koszt 40 zł/ miesiąc, gwaran-

cja serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 0691 

686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową używaną. 

Tel. 091 39 22 783, 0784 792 270.
• Sprzedam sztaplarkę, 1984 r, na gaz, 2 

tony podnośnik, podnosi na wysokość 4 
m.Tel. 500 647 799.

• Oddam ziemię z wykopu oraz gruz. 

606 253 428.
• Materac przeciwodleżynowy sprzedam. 

663 603 883.
• Sprzedam wózek głęboki ze space-

rówką, cena 250 zł, stan dobry. Tel. 
609 128 873.

• Oddam sympatyczne małe szczeniaczki. 
Tel. 091 39 106 25.

• Sprzedam tanio: łóżko sosnowe z ma-
teracem 160 x 200, walizkową maszynę 
do szycia, telewizor Grundig 28 cali. Tel. 
609 535 846.

• Sprzedam Playstation 2 slim z dwo-
ma padami, 3 grami, kartą memor 16 
Mb i SwapMagic 3. Cena 330 zł. Tel. 
516 310 809.

• Sprzedam okna plastikowe otwiera-

ne 96-96; nieotwierane stałe dł. 2,27 

szer. 90; drzwi szer. 90, wys. 212. Tel. 

091 39 110 51, 507 023 035.

• Sprzedam segment pokojowy (melanż 
biały z cętkami) i narożnik kuchenny + 
stół. Tel. 091 39 11 690.

• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub pa-

pierówkę. Tel. 091 38 53 018.
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BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

P.H. HURTPOL  
ul. Młynarska 1A  • Nowogard  
zatrudni  magazyniera

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub

tel.091 579 29 18
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Strzelnica z prawdziwego zdarzenia...
 

Działania rok szkolny 2007-2008
- Rozpoznanie możliwości nawiązanie kontaktu z Prezesem Klubu Spor-

towego Tarcza Goleniów – kwiecień 2007, propozycja utworzenia Sekcji 
Sportowej w Nowogardzie, 

- Poszukiwanie sponsorów, osób sprzyjających pomysłowi, podpisanie umo-
wy partnerskiej pomiędzy; LOK Goleniów, Gmina Nowogard, ZSO Nowogard, 
Rada Rodziców przy II L.O., poszukiwanie lokalizacji strzelnicy.
- Budowa Strzelnicy Sportowej
 - kulowa, 50m dwa stanowiska, 25m dwa stanowiska
 - śrutowa, 12 stanowisk, broń krótka i długa
- Założenie Sekcji Strzelectwa Sportowego w Nowogardzie
- Przeszkolenie 1 instruktora strzelectwa sportowego na kursie w Pile
- Przeszkolenie 4 nauczycieli WF, społeczny instruktor LOK, szkolenie 

Szczecin
- Przeprowadzenie zawodów strzeleckich dla młodzieży ZSO w trakcie 

ferii zimowych
- Przygotowanie 2 wniosków w tym grantowego na prowadzenie sekcji w 

ZSO
Pozyskane środki:
- Rok 2007 – prace społeczne, materiały, sponsorzy - kwota – 26.500,00
- Rok 2008 – grant w zakresie organizacji i upowszechniania kultury  

fizycznej i sportu w Gminie Nowogard, organizacja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży,  kwota 17.000,00 zł
- prace społeczne – kwota 4000,00 zł  - (8 x w m-cu x 5 os. x 4 godz x 15,00 

zł=2400,00+transport, materialy + praca osadzonych)
     
Ogółem strzelnica do 22.IV.2008  pozyskano: 47500,00 zł

Sukcesy zawodników Klubu Sportowego „Tarcza” z Goleniowa zainspiro-
wały nowogardzian do stworzenia sekcji strzelectwa sportowego w naszym 
mieście. Pierwsze próby organizowania zawodów strzeleckich pokazały, że 
mamy zdolną młodzież chętną do uprawiania tego pięknego sportu. Należało 
więc zbudować odpowiednią strzelnicę.

Historię budowy prezentujemy obok. 

Jak widać aktywność działaczy i 
instruktorów strzelectwa, Rodziców, 
Urzędu Miejskiego i dyrektora II 
LO oraz hojnych sponsorów szybko 
przyniosły efekty. W dniu 24 wrześ-
nia nowoczesna strzelnica spełniająca 
wszelkie normy przeprowadzania 
zawodów rangi mistrzostw została 
otwarta – 12 stanowisk do strzelania 
z broni pneumatycznej na odległość 
10 metrów i strzelnica kulowa na 
odległości 25 – 50 metrów. 

Towarzyszył otwarciu bogaty pro-
gram artystyczny, pokazy strzelania w 
wykonaniu mistrzów, była też okazja 
do uhonorowania zasłużonych dzia-
łaczy i sponsorów.

Oby było tak jak w swym prze-
mówieniu powiedział Prezes Sekcji 
Sławomir Kucal: miejmy nadzieję, że 
na tej strzelnicy będziemy w stanie 
wychować pierwszych nowogardz-
kich olimpijczyków…

Tekst i foto LMM

Skład Zarządu Sekcji Strzeleckiej  KS „Tarcza”
Prezes  -    Sławomir Kucal, instruktor strzelectwa myśliwskiego, 
        społeczny instruktor LOK
Zastępca - Michał Buniak, instruktor strzelectwa sportowego
Sekretarz -Mariusz Skibiszewski, instruktor strzelectwa myśliwskiego, 
        społeczny instruktor LOK
Skarbnik - Tadeusz Wilkowski
Członek -   Jan Skowroński  instruktor strzelectwa sportowego
         Hubert Warzecha  społeczny instruktor LOK
         Stanisław Pietrzycki
         Leszek Becela
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AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl
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6 października 2008 r. godz. 16.30

W obiektywie Jana Korneluka - Brawa      
          dla działkowiczów
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 37

MIARA ZNIEWAGI

Wymierzył VIP-owi policzek. Rozmiary:
Piętnaście centymetrów plus okulary.

O KAZANIACH

Pewnego dnia ambitny górski strumień,
Zapragnął ludziom przemówić do sumień.
(Głos miał donośny, dykcję nienaganną),
Więc ukończywszy toaletę poranną,
Zaczął ogłaszać orację gorącą,
Do wczasowiczów co mu wodę mącą,
Do babek nago leżących na plaży,
Do kajakarzy, w końcu do wędkarzy
Co pozbawiają go pstrągów i płotek.
Rankiem usłyszał go roztropny kwiatek 
I rzecze: „Jeśliś do gadania skory,
I zamiarujesz zostać kaznodzieją,
Ucisz swe fale, naucz je pokory,
Niech na wiosnę pól nam nie zaleją!”

HISTORYK

Jego najważniejsze daty:
Dzień Zaliczki. Dzień Wypłaty.

OSOBISTOŚĆ

(nazwisko do wiadomości autora)
Opinia da się ująć ściśle:
Ciężki na ciele i …umyśle!

DO PREKURSORA

Najlepiej gdybyś mógł
W czyn zamienić słowa –
Nie szukaj nowych dróg,
Gdy pora je budować!

SPECJALIZACJA

Są typy
Nad którymi szkoda się rozwodzić:
Dopomóc są niezdolni,
Mogą tylko szkodzić.

NAGROBEK MANIAKA

Chciał głową przebić mur przepisów…
Koniec życiorysu.

Rozwiązania krzyżówki nr 37 – PLON NIESIE-
MY PLON – nadesłali: Krzysztof Kępa, Chry-
stiana Syfert, Kazimierz Grudziński, Andrzej 
Leszczyński, Teresa Młynarska, Teresa Januszo-
nek, Nikola Grenda, Grażyna Jurczyk (35,36,37), 
Danuta Bekalarek, Ryszard Gutowski, Jan Niki-
cin, Jerzy Siedlecki, Agata Kochelska, Zbigniew 
Szeremeta, Elżbieta Lewandowska, Zdzisława 
Chorążyczewska, Józef Górzyński, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Michał 

Furmańczyk, E. Wypych, Agnieszka Pluta, Halina 
Kawczyńska, Bogdan Krystkiewicz, Teresa Powal-
ska, Grażyna Kosmalska, Bogumiła Czupryńska, 
Stanisława Pokorska, Jan Mikłaszewicz, Bogumiła 
Urtnowska. 
Prenumeraty „DN” na październik wylosowali:
 - Nikola Grenda,
 - Krzysztof Kępa,
 - Zbigniew Szeremeta.

Gratulujemy!   
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

 Nowogard 25.09.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Informatyk
4. Monter stolarki PCV
5. Operator podnośnika koszowego
6. Mechanik samochodowy, spawacz
7. Stolarz meblowy
8. Pomocnik przy produkcji okien PCV
9. Pracownik zieleni
10. Sprzedawca – kierowca 
11. Monter stolarki okiennej 
12. Pomocnik dekarza 
13. Kosmetyczka
14. Pracownik myjni samochodowej
15. Nauczyciel jęz. Angielskiego
16. Kasjer
17. Pracownik produkcji, konserwator 
– mechanik 
18. Pracownik produkcji
19. Technik mechanik
20. Szwaczka
21. Kucharz, recepcjonista, sprzedawca 

 OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kierowca kat. C+E (Płoty) (Gryfice) 
2. Tokarz, spawacz, frezer, ślusarz, elek-
tryk (Miękowo k/Goleniowa)
3. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
4. Spawacz (Płoty)
5. Wychowawca – terapeuta (Radowo 
Wielkie)
6. Pakowanie drobiu (Goleniów)
7. Pracownik pomocniczy (Ustronie 
Morskie)
8. Inżynier w dziale R&D (Gryfice)
9. Ślusarz, elektromonter – automatyk, 
pracownik uboju, wykrawacz, rozbie-
racz mięsa (Szczecin)
10. Spawacz (Szczecin) 

SZKOLENIA

1. FLORYSTKA
2. MALARZ - TAPECIARZ
3. ELEKTRYK

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

KOMUNIKAT

Szanowny Pracodawco!

Powiatowy Urząd Pracy w Golenio-
wie Filia w Nowogardzie informuje, 
że dysponuje środkami na 
• wyposażenie i doposażenie stano-

wiska pracy. (Pracodawca, który 
stworzy stanowisko pracy w celu 
zatrudnienia osoby bezrobotnej w 
pełnym wymiarze godzin, na okres 
co najmniej 24 miesięcy może 
otrzymać refundacje poniesio-
nych kosztów, do wysokości 500% 
przeciętnego wynagrodzenia)

• staże (organizowane są max do 12 
miesięcy dla skierowanego bezro-
botnego)

• przygotowanie zawodowe (organi-
zowane są max do 6 miesięcy dla 
skierowanego bezrobotnego).

Zapraszamy do składania wniosków 
i korzystania z usług Powiatowego 
Urzędu Pracy.

Wnioski dostępne na stronie
www.pup-goleniow.internetdsl.pl



1926-29.09.2008 r. 

Piłkarski Puchar Polski

Pomorzanin zagra  
z Unią Stargard
W II rzucie piłkarskiego Pucharu Polski Pomorzanin czeka wyprawa 

do Stargardu gdzie zmierzy się z tamtejszą Unią.
Zespół ten gra w drugiej grupie A-klasy gdzie zajmuje wysoka trzecią po-

zycję. W pięciu dotychczasowych meczach zanotowała cztery zwycięstwa i 
jeden remis, natomiast w pierwszym rzucie Pucharu Polski wygrała 4:3 z 
grającym również w A-klasie drugim zespołem Dąbrovii II Chlebowo. Mecz 
podobniej jak inne spotkania rozpocznie się o godzinie 16.00. 

Okręgówka juniorów

Flota II Świnoujście – Pomorzanin Nowogard 1:5 (0:1)

Wysokie zwycięstwo juniorów

Przyjeżdża Światowid

NALP

Zapisy wciąż trwają
Jeszcze przez tydzień trwać będą zapisy drużyn, które chcą wziąć udział 

w tegorocznej edycji Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.

W II rzucie Pucharu Polski zagrają:
Pomorzanin Krąpiel (A klasa gr.2) - 

Arkonia Szczecin (V liga)
Radowia Radowo Małe (klasa okrę-

gowa gr.1) - Korona Stuchowo (klasa 
okręgowa gr.1)

Orkan Dalewo (A klasa gr.2) - Świt 
Szczecin Skolwin (V liga)

Unia Stargard Szczeciński (A klasa 
gr.2) - Pomorzanin Nowogard (klasa 
okręgowa gr.1)

Gwiazda Żalęcino (A klasa gr.2) - Wi-
cher Brojce (klasa okręgowa gr.1)

Orzeł Łożnica (A klasa gr.1) - Sparta 
Gryfice (V liga)

Ina Ińsko (klasa okręgowa gr.1) - Ma-
sovia Maszewo (klasa okręgowa gr.1)

Mewa Resko (klasa okręgowa gr.1) 
- Iskierka Śmierdnica (V liga)

Rega II Trzebiatów (A klasa gr.1) - Sar-
mata Dobra (V liga)

Orzeł Pęzino (A klasa gr.2) - Polonia 
Płoty (V liga)

Jantar Dziwnów (A klasa gr.1) - Spar-
ta Węgorzyno (V liga)

Flota II Świnoujście (klasa okręgowa 
gr.1) - Promień Mosty (klasa okręgowa 
gr.1)

Łabędź Widuchowa (klasa okręgowa 

gr.2) - Mieszko Mieszkowice (V liga)
Vielgovia Szczecin-Wielgowo (klasa 

okręgowa gr.1) - Stal Lipiany (V liga)
Piast Karsko (A klasa gr.5) - Ehrle Do-

bra Szczecińska (klasa okręgowa gr.1)
Pogoń II Szczecin (klasa okręgowa 

gr.1) - Woda/Piast II Rzecko (V liga)
Morzycko Moryń (A klasa gr.4) - Od-

rzanka Radziszewo (klasa okręgowa 
gr.2)

Rybak Trzebież (A klasa gr.3) - Orzeł 
Trzcińsko Zdrój (V liga)

Orzeł Bierzwnik (A klasa gr.5) - Unia 
Dolice (klasa okręgowa gr.2)

Jeziorak Szczecin-Załom (A klasa 
gr.3) - Kłos Pełczyce (V liga)

Fagus Kołbacz (klasa okręgowa gr.1) 
- Osadnik Myślibórz (V liga)

Jedność Przewłoki (klasa okręgowa 
gr.2) - Myśla Dargomyśl (klasa okręgo-
wa gr.2)

WB Wołczkowo Bezrzecze (B klasa 
gr.3) - Sokół Granowo (klasa okręgowa 
gr.2)

Remor Recz (klasa okręgowa gr.2) - 
Odra Chojna (V liga)

Zorza Tychowo (B klasa gr.3) - Sparta 
Godków (klasa okręgowa gr.2)

Pomorzanin: Frąckowiak – Grzej-
szczak, Fijałkowski, Wipplinger, 
Skowron (65’ Jeziorski), Jutkiewicz, 
Kasprzyk, Langner (70’ Sobczak), 
Żywica (60’ Sroka), Kurek, Pozie-
rak.

Bramki-Kurek-3, Langner, Sob-
czak.

Wysokim zwycięstwem zakoń-
czył się wyjazdowy mecz juniorów 
Pomorzanina z młodzieżowacami 
Floty.

Przez cały mecz przeważali goście 
lecz długo nie potrafili udokumen-
tować przewagi bramką. Pierwsza 
padła dopiero w 35 minucie spot-
kania. Kurek wywalczył piłkę w 
polu karnym i strzałem w okienko 
otworzył wynik. Takim rezultatem 
zakończyła się pierwsza połowa.

W drugiej kibice obejrzeli znacz-
nie więcej bramek, a zaczęło się 
od zdobyczy Floty. Pięc minut po 
wznowieniu gry błąd popełniają 
nasi defensorzy i gospodarze wy-
równują. Jednak już dziesięć minut 

później Pomorzanin ponownie wy-
chodzi na prowadzenie. Pozierak 
podaje do Langnera, który mając 
przed sobą tylko bramkarza strzela 
bramkę na 2:1. W 68 min. Fijałkow-
ski zagrywa do Kurka a ten mocnym 
strzałem przy słupku podwyższa 
wynik na 3:1. W 74 min. Kurek od-
zyskuje piłkę na szesnastym metrze 
mija, obrońcę gospodarzy i komple-
tuje hat-tricka. Wynik na 5:1 został 
ustalony w 88 minucie. Strzał Sroki 
z 20. metrów broni bramkarz, lecz 
piłkę dobija Sobczak i ta znalazłą już 
drogę do siatki.

Pozostałe wyniki meczów:
Światowid Łobez - Mewa Resko 

5-0, Vielgovia Szczecin-Wielgowo 
- Masovia Maszewo 9-1, Ehrle Pol-
ska Dobra Szczecińska - Chemik II 
Police 3-2, Dąbrovia Stara Dąbrowa 
- Ina Ińsko 3-2, Fagus Kołbacz - Ko-
rona Stuchowo 5-0, Pogoń II Szcze-
cin - Wicher Brojce 4-0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela:
1. Światowid Łobez 6 18 25-4
2. Pomorzanin Nowogard 6 16 19-4
3. Pogoń II Szczecin 6 13 24-6
4. Chemik II Police 6 12 34-5
5. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 6 12 18-13
6. Dąbrovia Stara Dąbrowa 6 12 21-25
7. Ina Ińsko 6 9 39-13
8. Promień Mosty 5 9 19-8
9. Korona Stuchowo 6 9 7-21
10. Radowia Radowo Małe 5 7 7-13
11. Wicher Brojce 6 6 8-25
12. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 6 4 12-12
13. Fagus Kołbacz 6 4 11-18
14. Mewa Resko 6 4 9-25
15. Masovia Maszewo 6 1 7-28
16. Flota II Świnoujście 6 1 8-48

Już w najbliższą sobotę Pomorza-
nin rozegra kolejne ligowe spotkanie 
na własnym boisku. W przypadają-
cej na najbliższy weekend siódmej 
kolejce okręgówki nasi zawodnicy 
zmierzą się ze Światowidem Ło-
bez. Rywal Pomorzanina aktualnie 
zajmuje trzynastą pozycję w tabeli 
z siedmiopunktowym dorobkiem. 
W tym sezonie zdołali pokonać na 
wyjeździe Fagus Kołbacz, Masovię 
Maszewo i zremisować u siebie z wi-
celiderem z Reska. Lepsi od piłkarzy 
Światowida okazali się zawodnicy 
Korony Stuchowo, Iny Ińsko i Che-
mika II Police.

Początek meczu o godzinie 16.00.

Druga z naszych drużyn piłkar-
skich przez najbliższe dwa tygodnie 
będzie pauzować.

Pozostałe mecze kolejki:
Sobota: 15.00 Mewa Resko - Viel-

govia Szczecin-Wielgowo, 16:00 Ko-
rona Stuchowo - Pogoń II Szczecin. 
16:00 Masovia Maszewo - Dąbrovia 
Stara Dąbrowa, 16:00 Radowia Ra-
dowo Małe - Flota II Świnoujście, 
16:00 Wicher Brojce - Promień Mo-
sty.

Niedziela: 13:30 KP Chemik II Po-
lice - Fagus Kołbacz, 15:30 Ina Ińsko 
- Ehrle Polska Dobra Szczecińska.

Andrzej Garguliński

Rozgrywki nie były organizowane 
od trzech lat. Po raz ostatni NALP 
rozgrywana była na przełomie 2005 
i 2006 roku. Teraz za organizację po-
pularnej „halówki” biorą się Wiej-
skie Kluby Sportowe.

Rozgrywki miałyby rozpocząć 
się w 19 października i trwać przez 
dwanaście niedziel do końca stycz-
nia. Grać będą pięcioosobowe ze-
społy (czterech zawodników pola 
i bramkarz). Zespoły rywalizujące 
w NALP mogą liczyć maksymalnie 
dziesięć osób w tym dwóch zawod-
ników zrzeszonych, z których na 
boisku może przebywać jeden. Przez 
zrzeszonego zawodnika rozumie się 
osobę, która w trakcie tego sezonu 
pojawiła się w składzie (w tym na 
ławce rezerwowych) drużyny biorą-

cej udział w rozgrywkach organizo-
wanych przez Zachodniopomorski 
Związek Piki Nożnej i pozostałe re-
gionalne struktury PZPN. Dodatko-
wym ważnym szczegółem, który po-
minęliśmy we wtorkowej informacji 
jest to, że rozgrywki przeznaczone 
są dla osób pełnoletnich, jednak w 
każdej drużynie może grać dwóch 
piłkarzy, którzy ukończyli szesnasty 
rok życia. Warunkiem jest jednak 
pisemna zgoda rodziców.

Chętne zespoły powinny zgłaszać 
się pod numerem telefonu 694 281 
784. Termin zgłaszania i potwier-
dzenia jakim jest wpłata wpisowego 
upływa 3 października. Warto się 
jednak pospieszyć bo liczy się kolej-
ność zgłoszeń.

Andrzej Garguliński
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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•
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

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

REKLAMA REKLAMA

place
magazyny
warsztaty

Pb98 - 4,67,-    ON   - 4,17,-

Pb95 - 4,29,-    LPG - 2,25,-

W sobotę, 27 września w Osinie odbył się pierwszy festyn - memoriał Zygmunta Siepki zmarłego 
rok temu mieszkańca Osiny, radnego Rady Powiatu Goleniów.

Obszerną relację zamieścimy w piątkowym wydaniu „DN”. 
LMM  

Uczczono pamięć 
Zygmunta Siepki
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Groźnie wyglądało…

Bezpłatne kursy

Zostań przewodnikiem turystycznym, 
Zostań pilotem wycieczek!

W wyniku współpracy partnerskiej dwóch firm: F5 Konsulting Sp. z o.o. 
z Poznania oraz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART 
Sp. z o.o. ze Szczecina realizowany jest projekt szkolenia kadr dla turystyki 
na Pomorzu Zachodnim.

Pilot wycieczek
Kurs obejmuje 120 godzin zajęć 

stacjonarnych (wykłady i ćwiczenia) 
oraz 3 dni zajęć terenowych, w tym 
dwie wycieczki szkoleniowe (jed-
nodniowa i dwudniowa). Zajęcia 
odbywać się będą w  weekendy (piątki 
po południu, soboty i niedziele) w 
grupach 20-osobowych. Kurs kończy 
się egzaminem państwowym w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego, po którym 
kandydat otrzymuje uprawnienia 
pilota wycieczek. Kursy prowadzone 
będą w różnych miastach woje-
wództwa zachodniopomorskiego od 
października 2008 do czerwca 2009. 
Jedna edycja szkoleniowa trwa 2 – 3 
miesiące.  Zaplanowane miejsca szko-
leń: Świnoujście, Kamień Pomorski, 
Trzebiatów, Kołobrzeg, Koszalin, 
Stargard Szczeciński, Złocieniec, My-
ślibórz. Terminy rozpoczęcia kursu w 
poszczególnych miastach zależą od 
przebiegu rekrutacji. Szkolenia uru-
chamiane będą sukcesywnie w miarę 
kompletowania grup uczestników. 
Udział w kursie jest bezpłatny.
Przewodnik turystyczny
Kurs obejmuje 130 godzin zajęć 

stacjonarnych (wykłady i ćwiczenia) 
oraz 10 dni zajęć terenowych, w tym 
6 wycieczek szkoleniowych (4 dwu-
dniowe i 2 jednodniowe). Uczestni-
kami mogą być osoby, które ukoń-
czyły kurs pilota wycieczek. Zajęcia 
odbywać się będą w weekendy (piątki 
po południu, soboty i niedziele) w 
grupach 20-osobowych. Kurs kończy 
się egzaminem państwowym  w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego, po którym 
kandydat otrzymuje uprawnienia 

przewodnika terenowego po woje-
wództwie zachodniopomorskim. 
Kursy prowadzone będą od stycznia 
do lipca 2009. Jedna edycja szkolenia 
trwa 4-5 miesięcy.  Zaplanowane 
miejsca szkoleń: Szczecin, Koszalin. 
Szkolenia uruchamiane będą suk-
cesywnie w miarę kompletowania 
grup uczestników. Udział w kursie 
jest bezpłatny.
Uczestnikami kursów mogą być 

osoby:
- pracujące - wykonujące pracę na 

podstawie umowy o pracę, powoła-
nia, wyboru, mianowania, spółdziel-
czej umowy o pracę, umowy zlecenia, 
umowy o dzieło; 

- z co najmniej średnim wykształ-
ceniem; 

- zamieszkałe na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.

Szkolenia organizowane są w 
ramach projektu pt. „Morze możli-
wości, góry poznania

– szkolenia dla pracowników w 
województwie zachodniopomor-
skim” dofinansowanego z Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki - Pod-
działanie 8.1.1.
Informacje i zgłoszenia:
Zachodniopomorska Agencja 

Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o., 
al. 3 Maja, 70-214 Szczecin, tel.  091 
434 21 87, e-mail: kursy@pilot-prze-
wodnik.pl

Formularze zgłoszeniowe można 
pobrać ze strony www.pilot-prze-
wodnik.pl  (czytaj także na stronie 
internetowej UM Nowogard).

LMM

W sobotę, w godzinach po-
łudniowych wybuchł pożar w 
pomieszczeniach gospodarczych 
znajdujących się na zapleczu bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Że-
romskiego13 w Nowogardzie.

Ogromny słup dymu, który 
unosił się w powietrze zwabił na 
miejsce pożaru wielu gapiów.

Przybyli strażacy bardzo szyb-
ko ogień ugasili – dzięki ich 
sprawnej akcji nie doszło do 
rozprzestrzenienia się ognia na 
sąsiednie obiekty.

Jak nas poinformował dyżurny 
operacyjny z Komendy  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej  w Go-
leniowie prawdopodobną przyczyną 

pożaru było samozapalenie się sku-
tera, który znajdował się w komórce. 
Spalił się skuter, stare meble, drobne 
narzędzia oraz zadaszenie komórki.

red

Estetyczne i praktyczne

Euroskrzynki pocztowe
Wspólnota Mieszkaniowa w 

budynku 700-lecia 4 zainstalo-
wała nowe skrzynki pocztowe 
spełniając tym samym usta-
wowy wymóg. Widoczne na 
foto skrzynki są dostępne dla 
wszystkich dostawców poczty, 
prasy i materiałów  reklamo-
wych. Zapewnia to duży otwór 
wrzutowy (na foto otwarty w 
poz.2).

LMM

Poniedziałek 22 września
Tego dnia zgłoszono kradzież byka 

o wartości 1,500 PLN z pastwiska w 
Lestkowie. Policja podjęła bezwłocz-
ną akcję, w trakcie której odnalezio-
no 131 kilogramów mięsa wołowego 
w jednej z podnowogardzkich miej-
scowości. Sprawca odpowie za kra-
dzież i nielegalny ubój. 

Wtorek 23 września
W tym dniu na terenie gimnazjum 

nr 2 dokonano kradzieży telefonów 
kom. - Motorola W 510 o wartości 
250 PLN oraz Sony Ericsson (100 
PLN). 

Po południu miała miejsce kolejna 
kradzież. Tym razem przy ul. Boh. 
Warszawy z Mercedesa skradziono 
radioodtwarzacz Blaupunkt i CB 
Radio o łączenj wartości 350 PLN.

Kilka godzin później pracownicy 
firmy Drewpol powiadomili policję 
o próbie włamania. Na szczęście do 
włamania i kradzieży nie doszło gdyż 

system alarmowy spłoszył sprawcę. 
Zdołał on jednak wybić okno i wy-
ważyć drzwi przez co naraził firmę 
na koszty w wysokości 200 PLN.

Piątek 26 września
W godzinach wieczornych w trak-

cie kontroli drogowej przy ul. 15 Lu-
tego policja ujęła nietrzeźwego kie-
rującego Volkswagenem Passatem 
Patryka N. Zatrzymany miał 2,55 
promila alkoholu we krwi.

Sobota 27 września
Zgłoszono kradzież z włamaniem 

do komisu przy ul. 700-lecia. Skra-
dziono telefony kom., aparaty foto-
graficzne i pieniądze. Łącznie straty 
wyniosły 2, 270 PLN.

Niedziela 28 września
Policja zatrzymała kierującego 

skuterem Grzegorza G. miał on 2,62 
promile alkoholu we krwi.

ps
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REKLAMA

Apel do radnych
Za pośrednictwem „Dziennika No-

wogardzkiego” zwracam się z apelem 
do radnych o to, aby w swoich działa-
niach na rzecz mieszkańców gminy, a 
szczególnie mieszkańców wsi, oprócz 
górnolotnych i kwiecistych wypowie-
dzi, w których mówią nam jak to leży 
im na sercu nasze (mieszkańców 
wsi) dobro, starali się te słowa popie-
rać swoim działaniem. Aby za słowa-
mi szły czyny. Jednym z tych działań 
jest głosowanie Pań i Panów Radnych 
na komisjach i sesjach Rady Miejskiej, 
głosowanie na „tak” za zmianami na 
wsiach. Za zmianami, które przyczy-
nią się do polepszenia naszych warun-
ków bytowych. Apeluję, abyście przy-
czyniali się do rozwoju wsi poprzez 
popieranie naszych inicjatyw, z któ-
rymi wychodzimy. My, którzy na tych 
wsiach mieszkamy i wiemy, co jest 
nam potrzebne. Właśnie my najlepiej 
wiemy, a Wy Panie i Panowie radni, 
nie próbujcie nas uszczęśliwiać wbrew 
naszej woli. My mieszkańcy wsi skła-
damy wnioski, a Wy swoimi działa-
niami doprowadźcie do tego, aby po-
wstawały u nas na wsiach nowe drogi, 
chodniki, ścieżki rowerowe, świetlice, 
boiska, place zabaw itd. Chcemy aby-
ście widzieli konieczność budowy no-
wych dróg, chodników…., nie tylko w 
mieście, gdzie większość z Was miesz-
ka, ale również na wsi. Bo wieś żyje nie 
tylko igrzyskami, które nam od święta 
fundujecie, ale żyje przede wszystkim 
codziennością. Nasza codzienność to 
właśnie drogi, po których jeździmy, 
chodniki, po których chodzimy, ścież-
ki, po których chcemy bezpiecznie 
jeździć, świetlice, gdzie chcemy spę-
dzać wolny czas itp., itd.

Na ostatniej sesji Pan Radny Szafran 
wygłaszał płomienne mowy na temat 
Programu Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży szkolnej 
z naszej Gminy. To ja mówię Panu 
Radnemu: zbudujcie ścieżki rowero-
we, które umożliwią bezpieczne prze-
mieszczanie się tychże dzieci ze wsi do 
miasta i z miasta na wieś. Zresztą nie 
tyko dzieciom i młodzieży, ale rów-
nież dorosłym. Stwórzmy warunki do 

masowego uprawiania sportu rowero-
wego dla całych rodzin, a nie tylko dla 
elit kolarskich. Połączmy ścieżkami 
rowerowymi wsie z miastem. Przez 
to przyczynimy się pośrednio do tego, 
że nasze dzieci będą zdrowsze i czę-
sto zamiast autobusem przyjadą do 
szkoły rowerem. Ale muszą czuć się 
bezpiecznie. Teraz żaden rodzic nie 
pozwoli, aby jego dziecko wsiadło na 
rower właśnie w obawie o jego zdro-
wie i życie.

Wracając do dróg wiejskich, jako 
przykład chciałbym podać tę nie-
szczęsną drogę w Karsku, która już 
drugi raz była blokowana przez Pa-
nie i Panów Radnych. Nie może być 
budowana, bo głosujecie przeciwko 
jej budowie. Więc w imieniu Miesz-
kańców Karska pytam się Was Sza-
nowni Radni: Szafran, Wasiak, 
Mularczyk, Kosiński, Szpilkowski, 
Czapla, Bielida, Kłosowska, co stało 
na przeszkodzie, że nie poparliście 
budowy naszej drogi!? Czyżby w Wa-
szej świadomości istniał jeszcze ste-
reotyp, że na wsiach jak pada deszcz 
to ich mieszkańcy muszą chodzić w 
gumiakach, tonąc po kolana w błocie, 
a nasze ciągniki, sprzęt rolniczy, nie 
mówiąc już o samochodach ( bo też 
je mamy) niech „taplają” się w błocie!? 
A może przeszkodą było i jest to, że 
akurat mieszkam przy tej nieszczęsnej 
drodze prowadzącej do jeziora? Jeżeli 
tak, to oświadczam Wam Panie i Pa-
nowie Radni, że mieszkałem, miesz-
kam i będę nadal mieszkał właśnie 
tam. Tam jest mój dom rodzinny, moje 
gospodarstwo rolne i nie zamierzam 
się przeprowadzać w inne miejsce, bo 
tam jest mój warsztat pracy, z którego 
żyję ja i moja rodzina.

Pozostaje mi jedynie przeprosić mo-
ich przyjaciół, znajomych i sąsiadów 
– mieszkańców Karska za to , że nie 
mogą mieć drogi tylko dlatego, że tam 
właśnie mieszka ich radny i sołtys.

Jerzy Kubicki
Radny Rady Miejskiej w Nowogardzie

Sołtys Sołectwa Karsk
Do pisma załączono podpisy 110 

mieszkańców popierających apel.

Bicykl 50 zaprasza…
Członkowie Nowogardzkiego Klubu Turystów Rowerowych „BICYKL 

50” gorąco zachęcają wszystkich turystów rowerowych do przyjechania w 
niedzielę, 5 października na pl. Wolności o godz. 9.57. Planujemy wyjazd do 
Stawna na ciekawą imprezę „PIECZONY ZIEMNIAK”.

Do przejechania tam i z powrotem około 80 km. Prosimy zabrać ze sobą kieł-
baskę i dobry humor! Przewidywany powrót do Nowogardu ok. godz. 17.00.  
Czekają atrakcje: konkursy, pieczony ziemniak, niespodzianki, ciekawostki 
turystyczne, a wszystko w doborowym towarzystwie cyklistów ze Szczecina, 
Stargardu i Goleniowa!                                                          Ryszard Zagórski

Wspomóżmy Warsztaty 
 Terapii Zajęciowej!

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe War-
sztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie. W lipcu 2002 roku powstała 
jedyna tego typu placówka rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych na 
terenie powiatu goleniowskiego i łobeskiego.

Założycielem Warsztatów Terapii 
Zajęciowej jest Zachodniopomor-
skie Towarzystwo Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym. Warsztaty 
działają na mocy ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o Rehabilitacji Za-
wodowej i Społecznej oraz Zatrud-
nieniu Osób Niepełnosprawnych, 
która zapewniała finansowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowych 
przez Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Jednak od 2007r. ustawa uległa 
zmianie narzucając założycielowi 
częściowe pokrywanie kosztów 
związanych z działalności Warszta-
tów Terapii Zajęciowej.

Stowarzyszenie nie prowadzi 
żadnej działalności zarobkowej, 
utrzymuje się jedynie ze składek 
członkowskich i darowizn osób 
fizycznych i firm. Fundusze, który-
mi dysponuje placówka, są niestety 
niewystarczające na pokrycie bie-
żących potrzeb takich jak wyposa-
żenie pracowni, zakup materiałów 
potrzebnych do pracy czy sprzętu 
rehabilitacyjnego, zwłaszcza iż 
chcielibyśmy poszerzyć nasze gro-
no o nowych chętnych oczekują-
cych na wolne miejsca.

Uczestnikami Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej są osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną oraz 
ruchową, a także z chorobami psy-
chicznymi. Osoby korzystające z 
Warsztatów biorą udział w różnych 
zajęciach mających na celu rozwój 

umiejętności (np. plastycznych, 
kulinarnych czy informatycznych), 
potrzebnych w życiu codziennym, 
a także mających na celu społeczną 
integrację.

Każda złotówka jest ważna i 
przyczynia się do rozwoju kolej-
nych umiejętności, a tym samym 
pozwala czuć się osobom niepeł-
nosprawnym szczęśliwymi i po-
trzebnymi ludźmi. Wszyscy prze-
cież mają prawo do szczęścia.

Stowarzyszenie jest organizacją 
pozarządową, realizującą cele po-
żytku publicznego poważaniem , 
dlatego też sponsorzy mają moż-
liwość zmniejszyć dochód o kwotę 
przekazanej darowizny, w związku 
z czym darczyńca zapłaci niższy 
podatek.

Wszystkim osobom dobrego ser-
ca będziemy głęboko wdzięczni za 
okazaną pomoc, a podziękowanie 
zostanie opublikowane w prasie lo-
kalnej oraz każdy darczyńca otrzy-
ma piękne prace wykonane przez 
samych uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.

„Człowiek niepełnosprawny jest w 
stanie osiągnąć tyle na ile pozwalają 
mu jego możliwości i na tyle na ile Ty 
mu pozwolisz”

Kierownik Warsztatów 
Terapii Zajęciowej

Jolanta Gawlicka
Kontakt: 091 39 25 282
Konto: PKO BP III oddział Szczecin 

46 1020 4812 0000 0102 0048  2448.
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Wszystkim przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, 
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu 

Naszego Kochanego Męża, Taty, Teścia, Dziadka 

śp. Marka Gasieckiego 
serdeczne podziękowania 

składa 
żona, syn, córka, synowa, zięć 

oraz wnuki Igor i Kornesia

PODZIĘKOWANIA

SP 1

Pasowanie Pierwszaków
Jak co roku  młodsza grupa wie-

kowa klas I – III obchodzi uroczy-
stość Pasowania Pierwszoklasistów 
na uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 1. W tym roku szkolnym Pierw-
szaki miały swoje święto 24 wrześ-
nia 2008 r. W cudownej scenografii  
wszystkie klasy I stawiły się w sali 
sportowej w odświętnych strojach. 
Oklaskami przywitali ich zaprosze-
nie goście,  Dyrekcja Szkoły, Rodzi-
ce i Nauczyciele. Po powitaniu gości 
przez Samorząd Szkolny  rozpoczę-
ła uroczystość - pani Lidia Tatara,  
następnie wróżka z Krainy Wiedzy  
poddała pierwszoklasistów egzami-
nowi. Dzieci rozwiązywały zadania 

matematyczne, czytały i wykonywa-
ły ćwiczenia gimnastyczne oraz pre-
zentowały krótki program artystycz-
ny (piosenki, hasła). Wszystkie klasy 
pierwsze egzamin zdały celująco! 
Pan Dyrektor Sebastian Szymański 
pochwalił pierwszoklasistów, a po 
uroczystym ślubowaniu dokonanym 
przez panią Beatę Biniecką  pasował 
ich i przyjął do grona uczniów SP nr 
1. Z rąk pani wicedyrektor Elżbie-
ty Flis otrzymali dyplomy. Od tej 
chwili wszyscy są pełnoprawnymi 
uczniami naszej szkoły. Zakończe-
nie uroczystości uświetnił słodki 
poczęstunek zorganizowany przez 
rodziców. Następnego dnia dzieci 

Przedszkole nr 1 

Pasowanie na starszaka
W dniu 23 września 2008 w Przed-

szkolu nr 1 w Nowogardzie odbyło 
się uroczyste „ Pasowanie na star-
szaka. Dyrektor przedszkola Jolanta 
Jackowiak powitała zaproszonych 
gości - Zastępcę Burmistrza  Artura 
Danilewskiego i kierownik Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, kultury i Sportu 
Marlenę Marchewkę  oraz rodziców . 
Uroczystość rozpoczęła się występem 
artystycznym po którym dzieci 6 
letnie złożyły ślubowanie:

Ślubuję swym zachowaniem spra-
wiać  radość swoim rodzicom i wy-
chowawcom , 

Ślubuję  bawić się i uczyć tutaj we-
soło , czynić świat lepszym , a wkrótce 
zawołać

„Witaj szkoło!”.

Po złożonej przysiędze nastąpiła 
oczekiwana chwila pasowania na 
starszaka, której dokonał Zastępca 
Burmistrza Artur Danilewski .  Dzieci 
z ogromnym przejęciem i dumą w ko-
lorowych biretach odbierały dyplomy 
i gratulacje . Każdy starszak został 
udekorowany  odznaka starszaka 
przez Kierownik WEZKiS Marlenę 
Marchewkę i wychowawczynię Alinę 
Klimaszewską.

Podczas uroczystości dyrektor pla-
cówki Jolanta Jackowiak otrzymała z 
rąk Burmistrza Artura Danilewskie-
go powierzenie stanowiska dyrektora 
na 5 lat wraz z życzeniami dalszych 
sukcesów  i dobrego zarządzania 
placówką. 

Inf.własna

w radosnym nastroju przystąpiły do 
wytężonej pracy –   jak na uczniów 
przystało. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 

za pomoc DPS  nr 1 w Nowogardzie
In.własna

Sukces Michała Kozery!
14-09-2008 na torze mo-

tocrossowym w Ostrowie 
Wielkopolskim odbyła się 5 
runda strefy zachodniej kla-
sy 80 cm3 młodzik w moto-
crossie. KM Cisy reprezento-
wało dwoje zawodników: 
Żaneta Zacharewicz i Michał 
Kozera. Po bardzo trudnych 
warunkach pogodowych 
jakie spotkały zawodników 
w Bartoszycach, Ostrów 
przywitał zawodników cie-
płą słoneczną pogodą. Na 
wzorcowo przygotowanym 
torze zawodnicy wspięli się 
na szczyty swoich umiejętności. W 
klasie młodzik na maszynę startową 
wyjechało 34 zawodników z całej 
Polski. Czasówka i 1 bieg był po myśli 
naszych zawodników. Michał Koze-
ra był 3 a Żaneta 14. Do drugiego 
biegu wystartowali w znakomitych 
nastrojach co odbiło się wspaniałą 
jazdą i wspaniałymi skokami. Michał 

ukończył zawody na 2 miejscu a Ża-
neta na 13 ? dobry wynik zważywszy 
na poziom zawodników biorących 
udział w zawodach. Po zakończeniu 
strefy zachodniej pozostały jeszcze 3 
rundy, życzymy dalszych sukcesów 
reprezentującym Nowogard na to-
rach motocrossowych całej Polski.

Opr. 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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

Często zastanawiamy się jakie wartości są w naszym życiu 
najważniejsze. Wielu z nas bez namysłu odpowie, że przyjaźń 
lub miłość. Jednak czy na pewno? Zapraszamy do lektury po-
niższego listu napisanego przez Inochi, która przyznaje się do 
swojej fascynacji nowoczesną technologią.

Technologio!
Dlaczego jesteś dla nas, ludzi aż tak niezastąpionym zjawiskiem, trakto-

wanym jako nieocenione dobro? Jak to się dzieje, że nie wyobrażamy sobie 
życia bez Ciebie? Z jakiego powodu nie potrafimy Ci się oprzeć?

wiem. Jak wiele rzeczy, które ma mi 
do zaoferowania świat, przeoczyłam 
przez Ciebie? Właśnie w tym mo-
mencie, gdy skręcam w jedną z ulic, 
wpada na mnie dziewczyna. Nagłe 
zderzenie spowodowało, iż upuści-
ła telefon, na którym właśnie pisała 
SMS-a. Bez ani jednego spojrzenia w 
moim kierunku podniosła komórkę i 
odeszła zostawiając po sobie krótkie 
słowo „przepraszam”, rzucone przez 
ramię, obijające się echem w natłoku 
zupełnie odmiennych myśli. Słowo, 
które wypowiedziane zostało bez 
żadnego wyrazu. Ale przecież ona 
jest taka sama jak ja. Być może obie 

wyszłyśmy z domu właśnie z tego sa-
mego powodu. Obracam się jeszcze 
na chwilę, aby upewnić się, że mam 
rację. „Nie myliłam się” – oto co 
stwierdziłam, gdy z trudem dostrze-
głam słuchawki w jej uszach swoim  
i tak już słabym wzrokiem. 

Dlaczego tak jest? Mimo że dziś 
zadaję sobie tak wiele pytań, na któ-
re właściwie znam odpowiedzi, to 
jednak zdaję sobie sprawę z jeszcze 
jednego faktu. Jakiego? Jutrzejszy 
dzień spędzę w identyczny sposób. 
Wyłączając wieczorny spacer.

Inochi

Gdzie tylko się nie obejrzę, przed 
oczyma mam właśnie Ciebie. Mimo 
iż teraz tego nie widać, to patrząc z 
perspektywy czasu z łatwością moż-
na spostrzec jak wielki skok nastąpił 
w Twojej dziedzinie, jakości. Pamię-
tam jak opowiadano mi, że kiedyś w 
domach znajdowały się telewizory, 
które można było włączać tylko przez 
naciśnięcie jednego z przycisków 
umieszczonych w obudowie. Niko-
mu nie były potrzebne takie dwa, 
gdyż samych kanałów było mało. 
Dziś, mając kilka takich urządzeń w 
mieszkaniu, często kłócę się  z do-
mownikami o to, jaki program mamy 
oglądać o danej porze dnia. Sama  
zresztą nie doceniam tej wygody, 
mając w pamięci widok starego 
odbiornika. Nie wyobrażam sobie 
powrotu w tamte czasy i... jestem 
Ci wdzięczna. Przecież obok mnie, 
na stole leży pilot. Nawet nie muszę 
wstawać i podchodzić do telewizora, 
aby go włączyć. W końcu i tak prze-
łączając pięćdziesiąt różnych stacji 
stwierdzam, iż nie ma nic ciekawego 
do obejrzenia. Wyłączam go i sia-
dam przed komputerem. Przeglą-
dam strony internetowe, sprawdzam 
pocztę elektroniczną, rozmawiam 
ze znajomymi przez komunikator 
Gadu-Gadu. Kiedy już od wpatry-
wania się w monitor zaczynają boleć 
mnie oczy, odchodzę od komputera  
i sięgam po telefon komórkowy. Za-
miast pójść z wizytą do koleżanki, 
piszę wiadomość tekstową z pyta-
niem dlaczego nie przyszła dzisiaj 
do szkoły. Nudzi mi się, więc włą-
czam muzykę. Czekam na odpo-
wiedź, a w tym czasie już urucha-
miam konsolę do gier i zapominam 
o całym świecie, skupiając swoją 
uwagę tylko i wyłącznie na tym, aby 
wygrać choć jeszcze jedną wirtu-
alną walkę. Nagle z transu wyrywa 

mnie dźwięk telefonu. Odbieram i 
słyszę głos, który wcześniej nagrany, 
a teraz odtwarzany nakłania mnie 
do zagłosowania na daną osobę  
w zbliżających się wyborach, po-
dając przy tym listę zupełnie nie-
przekonujących mnie argumentów. 
Ze złością odkładam słuchawkę 
nie wysłuchawszy do końca prze-
mowy i wracam do gry. Nie zdążę 
jeszcze dotknąć joypada, a kole-
żanka już odpisuje proponując mi 
spacer. Nie minęła godzina, a ja 
i tak uważam, że odpowiedziała 
zbyt późno. Widocznie była zaję-
ta. Być może Tobą. Mimo wszyst-
ko wykręcam się wymyślając na 
miejscu jakąś skuteczną wymówkę  
i znowu zasiadam przed telewizo-
rem. Przecież jesteś od niej waż-
niejsza. Tym razem zatapiam się w 
pełnej barw, wspaniałych efektów i 
genialnej muzyki RPG-u. Zupełnie 
zatracam się w wyimaginowanym 
świecie, gdy nagle coś znowu prze-
rywa mój hipnotyczny stan. W całej 
okolicy wyłączono prąd. Jednak nie 
jesteś niepokonana. Istnieje sposób 
na to, aby pozbawić Cię choć cząstki 
Twej mocy. Nie mogę znaleźć sobie 
miejsca. W akcie głębokiej despe-
racji postanawiam jednak samotnie 
wyjść z domu. Jesienny, chłodny wie-
czór, wokół mnie zabiegani ludzie, a 
ja idąc między nimi zastanawiam się 
co masz w sobie aż tak przyciąga-
jącego, że nie potrafimy bez Ciebie 
żyć? Dlaczego aż tak bardzo uzależ-
niasz? Jaki sens ma ucieczka w Twój 
wymyślony i sztuczny świat? Prze-
cież przez Ciebie zaniedbuję rodzi-
nę, przyjaciół, znajomych, szkołę... 
Zamiast psuć sobie wzrok siedząc 
i oglądając telewizję, czy nie lepiej 
byłoby pójść na spacer do lasu albo 
przeczytać interesującą książkę? 
Oczywiście, że tak. Przecież o tym 

HOROSKOP
Baran - Tydzień zapowiada się bardzo aktywnie. Prawie w ogóle nie bę-

dziesz czuć zmęczenia. Odzyskasz pewność siebie, a Twoja praca stanie się 
dużo bardziej owocna. Wykorzystaj to. Zdziałasz dużo więcej niż planujesz
Byk - Wszelkie zajęcia, które wymagają jakiejkolwiek intelektualnej spraw-

ności przyniosą spodziewane korzyści. Nie będziesz potrzebował niczyjej 
pomocy w dążeniu do własnego celu. Sam dobrze wiesz, czego chcesz
Bliźnięta - Nie zawiedź oczekiwań bliskich. Czekają na Twoją pomoc tak 

bardzo, jak jeszcze nigdy dotąd. Dasz sobie radę. Będziesz świecić przykła-
dem, a Twoja bezinteresowność zostanie wynagrodzona. 
Rak - W tym tygodniu będziesz musiał podjąć parę ważnych decyzji. 

Musisz je dobrze przemyśleć. Zastanów się, bo konsekwencje podejmowa-
nia złych wyborów możesz ponosić przez bardzo długi czas. Zapytaj o radę 
przyjaciela.  
Lew - Ktoś ostatnio bardzo Cię chwali. Jednak nie pozwól, aby do głowy 

uderzyła Ci woda sodowa. Pochwały są jak najbardziej miłe, ale pamiętaj, że 
również zobowiązują. Pokaż, że stać Cię na jeszcze więcej.
Panna - Musisz odpocząć. Nie siedź jednak w domu. Potrzebujesz ru-

chu, więc czas wolny spędzaj aktywnie. Zbierz grupę przyjaciół i udajcie się 
wspólnie na wycieczkę rowerową w najbliższy weekend. 
Waga - Nie jesteś w najlepszej formie, ale nie martw się. To już niebawem 

się zmieni. Początek tygodnia może okazać się nieco nerwowy, ale tuż przed 
weekendem naładujesz akumulatory i nareszcie zaczniesz korzystać z życia. 
Skorpion - Musisz zacząć współpracować z ludźmi. Dobre relacje z oto-

czeniem są bardzo ważne. Nie warto przysparzać sobie wrogów o byle głup-
stwa. Czasem warto ustąpić i dopuścić do głosu innych. Nie jesteś najmą-
drzejszym człowiekiem na świecie. 
Strzelec - Ostrożność i rozwaga potrzebne są na każdym kroku. Uważaj 

na siebie. Ogólne wahania nastrojów mogą popsuć Ci parę planów, jednak 
poradzisz sobie i naprawisz parę swoich błędów. Nie bój się do nich przy-
znawać. 
Koziorożec - Ten tydzień jest chyba najlepszy do tego, aby realizować 

ambitne plany. Jesteś kreatywny, a pomysły wysypują Ci się jak z rękawa. 
Wzbudzisz podziw i ujawnisz mnóstwo swoich umiejętności. Znajomi będą 
pod wrażeniem. 
Wodnik - Nie przypisuj sobie czyichś zasług. Każdy powinien wykonywać 

własną pracę i nie oglądać się na innych. Weź się do roboty. Nie doceniasz 
swoich możliwości i myślisz, że każdy jest od Ciebie lepszy. Uwierz w sie-
bie.
Ryby - Sam wiesz, że jesteś bardzo kreatywny, więc ludzie powinni zacząć 

liczyć się z Twoim zdaniem. Nie wykłócaj się o swoje racje, ale zacznij roz-
mawiać. Przekonaj innych, dlaczego to Twoje zdanie jest właściwie. 
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REKLAMA

 W obiektywie  Jana Korneluka - Przedszkole nr 4    Piknik integracyjny

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

Informujemy, że   

10 października 2008 r.
piątek w godz.  12.00 - 13.00 

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

ul. Boh. Warszawy 7A

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

Mając na uwadze wartości płynące z integracji oddziaływań wy-
chowawczych przedszkola i domu rodzinnego, ciągle poszukujemy nowych 
form współpracy. Wspaniałą okazją do nawiązywania takich kontaktów jest 
wspólna zabawa.

Od kilku lat w naszym przedszko-
lu organizujemy we wrześniu impre-
zę sportowo- rekreacyjną o charakte-
rze rodzinnym „Piknik w ogrodzie”. 
W przygotowanie imprezy wkładamy 
dużo pracy i serca, m.in. po to, aby 
nowo przyjęte dzieci i ich rodzice czuli 
się u nas dobrze i bezpiecznie.

Ważnym punktem imprezy jest pa-

sowanie dzieci 6-letnich na ucznia kl.O. 
Po krótkim programie artystycznym, 
przygotowanym pod kierunkiem Marii 
Waszak (nauczycielki 6-latków) pani 
dyrektor Elżbieta Majchrzak dokonała 
uroczystego pasowania symbolicznym 
ołówkiem. Rodzice zadbali o estetyczną 
oprawę tej chwili i każde dziecko otrzy-
mało szarfę z napisem: „uczeń kl.O”.

REKLAMA

W tegorocznym pikniku nie za-
brakło okazji do miłej, spontanicz-
nej zabawy przy muzyce - scenariusz 
i prowadzenie Anna Mądrowska. Du-
cha rywalizacji wyzwalały konkursy 
sportowe i zręcznościowe oraz loteria 
fantowa - pomysły i przygotowanie 
Małgorzata Bienias, Bożena Siemie-
niako i Elżbieta Ciesielska.

Po trudach sportowych zmagań 
nadszedł czas na wspólny posiłek. 
Każdy ze smakiem skosztował kiełba-
sek z grilla, a pączki i wata cukrowa 
osłodziły spotkanie w ogrodzie, któ-

re cieszyło się dużym zainteresowa-
niem rodziców i dzieci.

Podczas  wspólnej  zabawy 
wszyscy  możemy  się  lepiej  po-
znać  i zaprzyjaźnić, co jest niezwykle 
ważne dla rodziców pozostawiających 
u nas swój „ największy skarb”.

Dyrektor   i pracownicy dziękują 
p. Jackowi Lisiewicz, p. Danielowi 
Grycner oraz p. Markowi Kowalczyk 
za sponsoring w imprezie.

Opracowała:   Maria Waszak
Foto Jan Korneluk
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GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
- Indywidualne w gabinecie 

- Grupowe pracowników na zlecenie pracodawcy

BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

PRZEWOZY 
INDYWIDUALNE

Berlin – lotniska 
i inne miejsca Europy
od drzwi do drzwi

500 82 64 64

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

I.N.K. VOLT
USŁUGI ELEKTRYCZNE

 - tanio
 - szybko
  - solidnie

Tel. 504 005 800

Rozpoczęcie kursu
1.10.2008 r. godz. 16.30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ul. Osiedlowa 6

ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych
Lokal nr 1: Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 70 - powierzchnia użytkowa: 
65,90 m2 

Lokal położony jest na parterze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, 
w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspólnej 
wynoszący 0,0338.
Cena wywoławcza:  135.754,- zł   Wadium:  14.000,- zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 
Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 10.10.2008 r. do godz.12.00 
pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg 
na mieszkanie nr …”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, 
nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty 
wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2008r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić zaoferowaną 
kwotę na konto Spółdzielni w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Wpłacone 
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem lub czekiem w dniu przetargu 
lub w następnym dniu roboczym. Jeżeli wygrywający przetarg nie przystąpi do 
zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu 
w terminie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.
Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią, natomiast operat 
szacunkowy dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 
6. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wyremontowania mieszkania we 
własnym zakresie i na koszt własny.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego. 
Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni (dział członkowski)  
lub telefonicznie 091-3910010.

Nowogard ul. Wartcka 1
WIELKA 

PRZECENA
likwidacja stanów magazynowych

cały asortyment
wystroje łazienek 

– panele podłogowe

W PAŹDZIERNIKU 
I LISTOPADZIE
Zapraszamy!

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
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OG£OSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomowy, 

jednopiętrowy, na działce wiata 

na dwa samochody, pomieszcze-

nia gospodarcze, wysoki standard 

i funkcjonalność, Nowogard, ul. Że-

romskiego. Teraz niższa cena. tel. 

609 307 327.

• Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie do 8 arów. Tel. 608 101 247.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie w Maszewie 
76 m kw, wysoki parter. Tel. 66 75 
10 002.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX Le-
cia w Gryficach, wyposażenie: okna 
PCV, panele podłogowe, zabudowa 
przedpokoju, zabudowa kuchni, cena 
do uzgodnienia tel: 507 100 356 po 
16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod 
zabudowę jednorodzinną lub dzia-
łalność gospodarczą vis a vis ZUK w 
Nowogardzie. Tel. 0603 118 286.

• Poszukuję pomieszczenia magazy-

nowego do wynajęcia Nowogard 

lub okolice. Tel. 508 419 167.

• Poszukuję sklepu do wynajęcia w 

Nowogardzie. 513 913 500.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• Sprzedam dom na wsi, gmina Dobra 
Nowogardzka, pow. 220 m kw (7 po-
koi), 2 budynki gospodarcze o łącznej 
pow. 700 m kw, działka 20 arów, w 
dobrym stanie, cena 250 tys. zł. Tel. 
509 702 817.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam działki rekreacyjno – wy-

poczynkowe, 5 arowe nad jeziorem 

w Dobrej Nowogardzkiej. Cena 11 

tys. zł od działki. Tel. 601 961 572.

• Do wynajęcia mieszkania 3 pokojowe 
i 4 pokojowe. Tel. 508 309 980.

• Do wydzierżawienia na biura 3 po-
mieszczenia o łącznej powierzchni 
35 m kw – całe I piętro budynku oraz 
garaż o pow. 36 m kw w Nowogardzie 
przy ul. Wojska Polskiego 67. Tel. 091 
39 27 175.

• Wynajmę pokój jednej osobie. Tel. 
725 353 984.

• Mieszkanie własnościowe bezczyn-
szowe 67 m kw zamienię na mniejsze. 
Tel. 603 621 840.

• Zamienię kawalerkę w centrum 
na większe z dopłatą w starym bu-
downictwie. Tel. 091 39 22 031, 
512 131 573.

• Sprzedam działkę budowalną uzbro-
joną przy ul. Wojska Polskiego ok. 
4000 m kw; wydzierżawię pomiesz-
czenia magazynowe 40 m kw i 100 m 
kw. 694 484 485.

• Wynajmę pomieszczenie na cele 

magazynowo – usługowe ok. 230 m 

kw (z rampą) przy ul. Boh. Warszawy 

32 w Nowogardzie (były „RUCH”). 

Magazyn posiada całodobową 

ochronę. Tel. kont. 601 577 724, 

601 161 050.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, ul. Bohaterów Warszawy 70 
- powierzchnia użytkowa: 65,90 m2 , 
parter, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, 
w.c. i korytarz. Tel. 091-3910010, 091-
3910011 (godz. 8-15) lub 0607607814 
(po godz.15).

• Sprzedam mieszkanie 78,20 m kw, 
2900 zł/ m kw. Tel. 663 517 793.

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę w 
centrum miasta. Tel. 091 39 21 809.

• Wynajmę pomieszczenie na mani-

cure, tipsy przy Gabinecie Kosme-

tycznym „Aleksandra” ul. 700 Lecia. 

Tel. 512 30 22 61. 
• Do wynajęcia kawalerka, częściowo 

umeblowana. Tel. 609 493 993.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• OKAZJA! Sprzedam samochód oso-

bowy VW New Beetle, rok prod. 

1998, poj. 2l, przebieg 46 tys. km, 

stan bardzo dobry, bezwypadkowy, 

drugi nabywca. Tel. 606 945 398.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, 
cena 4200 zł. Tel. 609 307 327.

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. 
Tel. 695 770 724.

• Sprzedam Mazdę 121, 1995 r, silnik 
1,2, odsuwany dach, 85 tys.km, cena 
3500 zł. Tel. 091 39 20 055.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy metalik, 
przebieg 108000km, zadbany, książka 
serwisowa, 1 właściciel w Polsce i w 
Niemczech, w Polsce od lutego 2008, 
NOWE: klocki i tarcze hamulcowe 
przód i tył, kompletny rozrząd, opony 
letnie 16”, duży przegląd klimatro-
nic, bezwypadkowy, cena 44900 zł, 
ogłoszenie prywatne, tel: 0605 522 
340,W CENIE DIAGNOSTYKA STANU 
TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możliwość 
wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam z pracą Mercedes Sprinter 
2,3 D, rok 1996, stan po kapitalnym re-

moncie blacharskim. Tel. 502 509 384 
po 13.00.

• Sprzedam Opel Vectra, beż metalik, 
rok 1996/97, alumfelgi, centr. zamek, 
hak, cena 11700 zł. Tel. 091 39 26 073, 
0697 02 19 76, 0693 92 60 73.

• Sprzedam Fiata Uno, I właściciel, 2000 
r., przebieg 116 tys., cena do uzgod-
nienia. 604 124 623.

• Sprzedam Citroen Berlingo z paką, 
rok prod. 1999, cena 3400. Tel. 
691 233 060.

• Sprzedam Kia Sportage, 1996, napęd 
4x, el. szyby, lusterka, cena 10 tys. zł. 
Tel. 691 233 060.

• Sprzedam Volvo FL 6, ciężarowy, do-
datkowe poduszki, naczepa 6m dł. 
Tel. 691 233 060.

• Sprzedam Seat Cordoba rok 

2004/05, poj. 1,4, przebieg 140 tys., 

kupiony w Polsce w salonie, w pełni 

serwisowany. 604 154 316.

• Sprzedam skuter Piaggio Typhon 125 
cm 3, przebieg 10 tys. km, stan ideal-
ny. Tel. 504 078 763. Cena 2,5 zł. 

• Sprzedam T4, 1,9 TD, 2000 r., Tel. 

608 623 136.

• Sprzedam Audi 90 sport, 1991 r., 

136 KM, klima, alu, szyber, peł-

na elektryka, komputer, skóry, 

cena 3700 do uzgodnienia. Tel. 

665 245 668.

ROLNICTWO

• Sprzedam prosiaki. 091 39 180 65.
• Sprzedam kucyka. 607 73 98 66.
• Sprzedaż ziemniaków jadalnych. 

Orzechowo 9. 091 39 109 70.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 091 

39 18 307.
• Gorczycę białą sprzedam. Tel. 502 85 

35 73.
• Sprzedam lejek do nawozu, 350 zł. Tel. 

091 39 104 98.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 

516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi w za-
kresie: hydrauliki, zakładanie wodo-
mierzy, wideofilmowanie, usługi gle-
bogryzarką i zakładanie trawników, 
wykaszanie łąk. Tel. 600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, montaż 
paneli podłogowych, regipsy, szpach-
lowanie, malowanie, tynkowanie, 
montaż okien i drzwi, parapety, ogro-
dzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 

imprez okolicznościowych. Tel. 

511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• Usługi dekarskie. 880 243 258, 

691 621 141.

• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 
Tel. 697 55 30 10.

• Usługi transportowe. 604 963 120.
• Usługi remontowo - budowlane. 

784 053 493.
• Tynki maszynowo. 500 475 311.
• Pisanie prac licencjackich, magister-

skich, maturalnych i zaliczeniowych. 
507 403 912.

• Kursy przygotowujące do matury z 
języka angielskiego. Tel. 692 449 106.

• Usługi transportowe – przeprowadz-
ki, tanio - 1zł/km, powyżej 200 km 
0,80 zł/km. Tel. 514 740 538.

• TIPSY żelowe – tanio. 609 464 332.

• Remonty mieszkań. Tel. 

662 125 370.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Nauka i korepetycje j. niemiecki. 

607 617 844.
• Usługi budowlane, remonty, wykoń-

czenia mieszkań, kładzenie płytek 
podłogowych, ściennych, regipsy, 
malowanie, szpachlowanie, stawianie 
ścian z płyty kartonowej, ocieplanie 
poddaszy, panele, itp. 693 021 097, 
696 945 713.

• Nie masz czasu napisać: podania, 

wniosku, odwołania do firm lub 

urzędu. Dzwoń 603 379 927.

• Stolarnia przy ul. Wojska Polskiego 
59a wykonuje niedrogo usługi sto-
larskie jak: drzwi, meble na wymiar, 
schody, renowacja mebli i drobne 
usługi. Tel. 609 307 208.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 

dojazdu do miejsca zamieszkania. 

601 580 277.

• Lakiernictwo, blacharstwo, konser-

wacja podwozi. 661 283 227.

• Nowa myjnia automatyczna i ręcz-

na przy ul. Armii Krajowej 46 w No-

wogardzie zaprasza codziennie od 

9.00 do 18.00 oraz w niedziele od 

12.00 do 16.00. Tel. 0691 189 717.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa Zachodnia. 071 385 20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ DO 

MONTAŻU OKIEN. FABRYKA OKIEN 

I DRZWI „OKNO” NOWOGARD. Tel. 

091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-
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mana/kę, korzystne warunki płaco-

we. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. Tel. 
0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, 

kelnera. Tel. 503 045 960.

• Praca w budownictwie. Tel. 

601 864 739.
• Restauracja Oskar zatrudni barmankę, 

recepcjonistkę, sprzedawcę, kuchar-
kę. Tel. 091 39 20 091, 602 474 266.

• PRACA – zatrudnię do sortowania 

flancy truskawek od 4 listopada w 

Redle. Dowóz zapewniony. Szcze-

góły pod nr. tel. 505 149 049.

• Zatrudnię przedstawicieli. Tel. 
662 167 078.

• Przyjmę budowlańców do budo-
wy i wykończeń budynków. Tel. 
607 083 845, 693 925 093.

• Potrzebna opiekunka do 4 latka z 
okolic Bema. Tel. 783 019 354.

• Pracowników do pilnowania bydła. 
691 233 060.

• Zatrudnię kierowców z prawem jazdy 
kat. D (z ważną karta tachografu). Tel. 
0505 619 600.

• Zatrudnię pracownika do serwisu 
opon. Tel. 605 275 900.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię księgową, najchętniej ren-
cistkę lub emerytkę, może być 1/ 2 
etatu, Nowogard. Tel. 091 39 20 371.

• Zatrudnię pana – wykształcenie śred-
nie lub wyższe techniczne, może 
być rencista lub emeryt. Tel. 091 39 
20 371.

INNE

• Kupię drewno tartaczne, nadające 

się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 

20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe. Cena 200,00 
zł. Tel. 783 484 836.

• Pianino tanio sprzedam. tel. 697-

500-184.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gitara, 
flet, saks). Tel. 605 576 908.

• Grzejniki co, panelowe, niemieckie, 

1-2 płytowe, różne rozmiary także 

nietypowe długości, wysokości, do 

mieszkania, domku, warsztatu. Tel. 

0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 

900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 

woda, (dwufunkcjyne), cena 1200 

zł, gwarancja serwisowa, tel. 0691 

686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, kuch-

ni, wiszące, firmy niemieckiej Va-

illant, wersja świeczkowa, 450 zł, 

mało używane, gwarancja serwiso-

wa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe ga-

baryty, moc 18-21 kW, ekonomicz-

ne, idealne do domku, warsztatu, 

baru, gastronomii, cena od 150 zł. 

Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe 

zasobnikowe podgrzewacze wody, 

firmy niemieckiej Vaillant, 130, 160, 

190 l., stojące, idealne gdy są 2-3 ła-

zienki, kuchnia, to komfort ciepłej 

wody w domu, koszt 40 zł/ miesiąc, 

gwarancja serwisowa, cena 1000 zł. 

Tel. 0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową używa-

ną. Tel. 091 39 22 783, 0784 792 270.
• Oddam sympatyczne małe szcze-

niaczki. Tel. 091 39 106 25.
• Sprzedam tanio: łóżko sosnowe z 

materacem 160 x 200, walizkową ma-
szynę do szycia, telewizor Grundig 28 
cali. Tel. 609 535 846.

• Sprzedam okna plastikowe ot-

wierane 96-96; nieotwierane 

stałe dł. 2,27 szer. 90; drzwi szer. 

90, wys. 212. Tel. 091 39 110 51, 

507 023 035.

• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub 

papierówkę. Tel. 091 38 53 018.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą, 
ok. 1000 szt. oraz dwie beczki plasti-
kowe z przykryciem zakręcanym. Tel. 
091 39 22 349, 660 457 090.

• Sprzedam lodówkę Bosch, wys. 1,70. 
Tel. 693 522 002.

• Ziemię na działkę budowlaną przyj-
mę. 0601 77 50 37.

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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

 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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

Pawłowska Anna, lat 90, po-
grzeb odbędzie się 30.09.08 r. 
we wtorek o godz. 15.00  w No-
wogardzie
Informacje uzyskano z Fir-

my Jerzego Furmańczyka

 Nowogard 25.09.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Informatyk
4. Monter stolarki PCV
5. Operator podnośnika koszowego
6. Mechanik samochodowy, spawacz
7. Stolarz meblowy
8. Pomocnik przy produkcji okien PCV
9. Pracownik zieleni
10. Sprzedawca – kierowca 
11. Monter stolarki okiennej 
12. Pomocnik dekarza 
13. Kosmetyczka
14. Pracownik myjni samochodowej
15. Nauczyciel jęz. Angielskiego
16. Kasjer
17. Pracownik produkcji, konserwator 
– mechanik 
18. Pracownik produkcji
19. Technik mechanik
20. Szwaczka
21. Kucharz, recepcjonista, sprzedawca 

 OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca kat. C+E (Płoty) (Gryfice) 
2. Tokarz, spawacz, frezer, ślusarz, elek-
tryk (Miękowo k/Goleniowa)
3. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
4. Spawacz (Płoty)
5. Wychowawca – terapeuta (Radowo 
Wielkie)
6. Pakowanie drobiu (Goleniów)
7. Pracownik pomocniczy (Ustronie Mor-
skie)
8. Inżynier w dziale R&D (Gryfice)
9. Ślusarz, elektromonter – automatyk, 
pracownik uboju, wykrawacz, rozbieracz 
mięsa (Szczecin)
10. Spawacz (Szczecin) 

SZKOLENIA
1. FLORYSTKA
2. MALARZ - TAPECIARZ
3. ELEKTRYK

KOMUNIKAT

Szanowny Pracodawco!

Powiatowy Urząd Pracy w Golenio-
wie Filia w Nowogardzie informuje, 
że dysponuje środkami na 
• wyposażenie i doposażenie sta-
nowiska pracy. (Pracodawca, który 
stworzy stanowisko pracy w celu 
zatrudnienia osoby bezrobotnej w 
pełnym wymiarze godzin, na okres 
co najmniej 24 miesięcy może otrzy-
mać refundacje poniesionych kosz-
tów, do wysokości 500% przeciętne-
go wynagrodzenia)
• staże (organizowane są max do 12 
miesięcy dla skierowanego bezro-
botnego)
• przygotowanie zawodowe (orga-
nizowane są max do 6 miesięcy dla 
skierowanego bezrobotnego).
Zapraszamy do składania wniosków 
i korzystania z usług Powiatowego 
Urzędu Pracy.

Wnioski dostępne na stronie
www.pup-goleniow.internetdsl.pl
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NALP

Zapisy tylko do piątku
Tylko do piątku trwać będą zapisy drużyn, które chcą wziąć udział 

w tegorocznej edycji Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. 
Rozgrywki odbywać się będą w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Jutro Pomorzanin 
zagra w Stargardzie
Już jutro w ramach II rzutu piłkarskiego Pucharu Polski Pomorzanin 

zagra w Stargardzie z z tamtejszą Unią.

Pomorzanin Nowogard - Światowid Łobez 3:1 (1:1)

Kolejny komplet punktów
Pomorzanin: Krupski - Tompo-

rowski (69’ T. Marszałek), Laszkie-
wicz, Soska, Nieradka, Nosek, Ł. 
Marszałek, Jędras (46’ Galus), Cyran 
(74’ Dobrowolski), Skórniewski, K. 
Miklas (58’ M. Miklas).

Bramki dla Pomorzanina: Nosek 
- 2, Skórniewski

Dwie bramki ukasza Noska i jedna 
Marcina Skórniwskiego dały Pomo-
rzaninowi kolejne zwycięstwo. Zdo-
byty w ten sposób komplet punktów 
sprawił, że nasz zespół nadal plasuje 
się w czołówce tracąc do lidera wciąż 
cztery punkty.

O pierwszej poło-
wie sobotniego me-
czu ze Światowidem 
Łobez lepiej byłoby 
zapomnieć. Od po-
czątku na boisku 
dziao się niewiele, a 
gdy już padła bram-
ka zdobyli ją rywale. 
W 15. minucie po-
danie trafia do jed-
nego z rywali, który 
umieszcza piłkę w 
siatce. Kolejna godna uwagi akcja 
miała miejsce dopiero w 36. minu-
cie, kiedy prostopadłe podanie do 
Noska nasz napastnik zdołał zamie-
nić na strzał i bramkę wyrównującą. 
Trzeba przyznać, że bardzo ładną. 
Jak się okazało byłą to zapowiedź 
znacznie lepszej drugiej połowy. Tuż 
po wznowieniu gry  Nosek przyjął 
piłkę z lewej strony boiska i spo-
kojnie, mijając kilku rywali wdarł 
się w pole karne i uderzył umiesz-
czając pikę w siatce. Było już 2:1, a 
niedługo później mogły paść kolejne 
bramki. W 57. minucie Nosek mógł 
sie pokusić o skompletowanie hat-
tricka, ale wolał zagrać do dobrze 
ustawionego K. Miklasa, zabrakło 

jednak precyzji i nasz napastnik nie 
sięgnął tej piłki. Dziesięć minut póź-
niej po kontrze na bramkę rywali 
nacierał M. Miklas, jednak zamiast 
uderzać próbował minąć dwóch ase-
kurujących go rywali i wynik me-
czu nie uległ zmianie. Po kolejnych 
dziesięciu dalekie podanie Laszkie-
wicza ponownie otworzyło drogę 
do bramki M. Miklasowi, ale znowu 
nasz zawodnik wdał się w drybling 
i bramka nie padła. W 81. minucie 
szansę na podwyższenie rezulta-
tu miał Skórniewski, który uderzał 

wybitą przez bramkarza Światowida 
piłkę, ale jego uderzenie było mini-
malnie niecelne. W 84. minucie był 
już bardziej precyzyjny i po akcji 
Galusa uderzył z dystansu ustalając 
rezultat spotkania na 3:1.

Pozostałe mecze:
Mewa Resko - Vielgovia Szczecin 

- Wielgowo 4:0, Korona Stuchowo 
- Pogoń II Szczecin 2:1, Masovia 
Maszewo - Dąbrovia Stara Dąbrowa 
1:2, Radowia Radowo Małe - Flota 
II Świnoujście, 2:5, Wicher Brojce 
- Promień Mosty 5:1, KP Chemik II 
Police - Fagus Kołbacz 3:0, Ina Ińsko 
- Ehrle Polska Dobra Szczecińska 
1:0.

Andrzej Garguliński

Tabela:

1. Korona Stuchowo 7 18 19:11
2. Mewa Resko 7 15 10:1
3. Pomorzanin Nowogard 7 14 17: 6

4. Dąbrovia Stara Dąbrowa 7 14 16:10
5. KP Chemik II Police 7 13 11:9
6. Flota II Świnoujście 7 12 22:19
7. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 7 11 15:10
8. Pogoń II Szczecin 7 11 20:12
9. Wicher Brojce 7 10 15:12
10. Ina Ińsko 7 10 19:15
11. Promień Mosty 7 8 12:17
12. Światowid Łobez 7 7 9:14
13. Masovia Maszewo 7 7 13:18
14. Fagus Kołbacz 7 4 5:13
15. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 7 2 7:22
16. Radowia Radowo Małe 7 1 5:26

Rozgrywki nie 
były organizo-
wane od trzech 
lat. Po raz ostat-
ni NALP roz-
grywana była na 
przełomie 2005 i 
2006 roku.  Te-
raz za organi-
zację „Dzikiej 
ligi” biorą się 
Wiejskie Kluby 
Sportowe.

R o z g r y w k i 
miałyby roz-
począć się w 19 
p a ź d z i e r n i k a 
i trwać przez 
dwanaście niedziel do końca stycz-
nia. Grać będą pięcioosobowe ze-
społy (czterech zawodników pola i 
bramkarz). Zespoły  rywalizujące 
w NALP mogą liczyć maksymal-
nie dziesięć osób w tym dwóch za-
wodników zrzeszonych, z których 
na boisku może przebywać jeden. 
Przez zrzeszonego zawodnika rozu-
mie się osobę, która w trakcie tego 
sezonu pojawiła się w składzie (w 
tym na ławce rezerwowych) druży-
ny biorącej udział w rozgrywkach 
organizowanych przez Zachodnio-
pomorski Związek Piki Nożnej i po-
zostałe regionalne struktury PZPN. 
Rozgrywki przeznaczone są dla 
osób pełnoletnich, jednak w każdej 
drużynie może grać dwóch piłkarzy, 
którzy ukończyli szesnasty rok ży-
cia. Warunkiem jest jednak pisem-

Rywal naszego zespołu na co dzień 
w A-klasy. Aktualnie plasuje się na 
trzeciej pozycji z dwoma punktami 
straty do lidera. Od początku tego 
sezonu Unia jest niepokonana. W 
sześciu dotychczasowych meczach 
zanotowała cztery zwycięstwa i dwa 
remisy. Jeden z nich przytrafił się w 
ostatniej kolejce, gdy Stargardzianie 

przywieźli jeden punkt z boiska li-
gowego średniaka Piasta Kolin. W 
pierwszym rzucie Pucharu Polski 
Unia wygrała 4:3 z grającym rów-
nież w A-klasie drugim zespołem 
Dąbrovii II Chlebowo. Mecz rozpo-
cznie się o godzinie 16.00.

Andrzej Garguliński

Po raz ostatni NALP rozgrywana 

była na przełomie 2005 i 2006

na zgoda rodziców. Mecze odbywać 
się będą w najlepszej do tego celu 
nowogardzkiej hali czyli w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących przy ulicy 
Bohaterów Warszawy. Plany są am-
bitne. Nadchodzący sezon ma być 
wstępem do regularnych rozgrywek 
ligowych z podziałem na pierwszą i 
drogą ligę. Wyniki nadchodzących 
rozgrywek zdecydują o tym kto w 
przyszłym roku zagra w wyższej a 
kto w niższej klasie rozgrywkowej.

Chętne zespoły powinny zgłaszać 
się pod numerem telefonu 694 281 
784. Termin zgłaszania i potwier-
dzenia jakim jest wpłata wpisowego 
upływa 3 października. Warto się 
jednak pospieszyć bo liczy się kolej-
ność zgłoszeń.

Andrzej Garguliński
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P.H. HURTPOL  
ul. Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni  
magazyniera

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub

tel.091 579 29 18

C M

Rozpoczęcie kursu

6 października 2008 r. godz. 15.30

Uwaga !!! Uwaga !!! Uwaga !!!

KREDYT NA DOWÓD
Poleca:

Centrum Finansowe „AVANTIS”
ul. 700-lecia 6A • Nowogard

Tel. 091 392 72 68

6 października 2008 r. godz. 16.30
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty w godz. 9.00 – 14.00

czytaj s. 2 

REKLAMA

„Sołtysówka” 
za 600.000 zł?

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

REKLAMAREKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Dziennik Nowogardzki 

zatrudni 
2 osoby do pracy 

w charakterze dziennikarza 
(w tym jedna osoba 

jako dziennikarz sportowy). 

Kontakt 091 39 22 165



2 M - Nr 77 (1714)

REKLAMA

KONDOLENCJE

Podziękowanie
Wszystkim, a było Was tak wielu, 

którzy wspieraliście nas w trudnych chwilach 
odejścia i ostatniej drogi naszego kochanego 

śp. Zdzisława Hoppe 
pragniemy podziękować 

za Wasze serdeczne myśli, modlitwy, 
obecność i pomoc  

żona z córkami

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Eugeniusza 
Grunerta 
serdeczne 

podziękowania 
składa 

rodzina
KONDOLENCJE

„Sołtysówka” za 600.000 zł
Odpowiedź radnego Szpilkowskiego na apel sołtysa Kubickiego

             Rafał Szpilkowski

Bardzo poruszył mnie apel opubli-
kowany we wtorkowym wydaniu DN, 
pod którym widniało nazwisko p. J. 
Kubickiego – sołtysa sołectwa Karsk. 
Piękny to był apel i wzruszający. Wi-
dać – pisany prosto z serca. Pytanie 
tylko z czyjego serca i na jaką intencję. 
Ze wspólnej pracy w radzie miejskiej 
trochę znamy pana sołtysa i wiemy, że 
to człowiek do zbędnej gadaniny i owi-
jania w bawełnę nieskory. A tu proszę 
– apel obszerny, napisany piękną, obfi-
tą  polszczyzną. Aż dziw bierze, że soł-
tys - radny Kubicki nie wypowiedział 
tych pięknych słów w czasie sesji rady 
miejskiej, na której toczyła się ostra 
dyskusja nad wspomnianą w apelu 
uchwałą. Chyba musiał mieć ostre 
zapalenie krtani, bo szczerze mówiąc 
nie odezwał się ani razu. A szkoda, 
bo może by radę miejską przekonał, 
że dla mieszkańców Karska od chod-
nika wzdłuż głównej trasy Nowogard 
- Kamień Pomorski ważniejsza jest 

budowa drogi do posesji sołtysa, który 
podpisał się pod apelem.

Zapytuje sołtys Kubicki „co stało na 
przeszkodzie, że nie poparliście bu-
dowy naszej drogi!?” Odpowiedź jest 
prosta – brak jakiegokolwiek pisem-
nego uzasadnienia do przedstawionej 
przez burmistrza Ziembę uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy. 
Zmiany miały dotyczyć ważnych in-
westycji i znaczących kwot pieniędzy. 
Burmistrz chciał m.in. wykreślenia 
303.000 zł przeznaczonych na kana-
lizację sanitarną gminy, wykreślenia 
100.000 zł na budowę chodnika w 
Żabowie oraz wykreślenia 100.000 
zł na budowę chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej w Karsku. Potrzebował 
na to zgody rady miejskiej lecz jej nie 
uzyskał. Dlaczego?
Na początku tego roku wraz z in-

nymi radnymi uznaliśmy, że temat 
budowy chodnika wzdłuż bardzo 
ruchliwej drogi w Karsku jest na tyle 
ważny, że należy wydać z pieniędzy 
podatników 100.000 zł dla poprawy 
bezpieczeństwa pieszych.  Taki zapis 
ujęliśmy w budżecie gminy na rok 
2008. Najważniejszym ustawowym 
obowiązkiem burmistrza jest wyko-
nywanie budżetu. Po podjęciu uchwa-
ły budżetowej burmistrz powinien 
natychmiast przystąpić do realizacji 
zapisanych w budżecie inwestycji. Mi-
nęło 8 miesięcy - nie było żadnych in-
formacji o problemach z chodnikami. 
Nadszedł wrzesień i nagle okazało 
się, że chodników ani w Żabowie, 
ani w Karsku ma nie być – burmistrz 
skreśla 200.000 zł z tych inwestycji, 
skreśla jeszcze 100.000 z kanalizacji 
gminy i wpisuje kwotę 300.000 zł 

na realizację drugiego etapu drogi 
gminnej w Karsku nazywanej przez 
niektórych „sołtysówką”. Skąd taka 
nazwa? Ano stąd, że jest to droga 
prowadząca od kościoła do posesji 
sołtysa Kubickiego. Pół biedy, gdyby 
była to droga tranzytowa – bardzo 
uczęszczana. Ale sęk w tym, że ta leżą-
ca na uboczu droga kończy się 100m 
za posesją sołtysa. Dalej są już tylko 
wody jeziora. Pierwszy etap utwar-
dzenia „sołtysówki” kosztował gminę 
300.000 zł, na drugi burmistrz chce 
wydać drugie tyle. W ten sposób dla 
wygody sołtysa wydane ma być w su-
mie 600.000 zł! Karsk – wieś piękna, 
acz bardzo zaniedbana - nie ma ani 
przedszkola, ani szkoły, ani porząd-
nego placu zabaw, ani kawałka chod-
nika. Plac znajdujący się w centrum 
wsi sprawia opłakane wrażenie. 
Jedyny kawałek porządnej drogi za-
czyna się 100m przed domem sołty-
sa, a kończy 100m dalej. A sołtysowi 
mało. Sołtys Kubicki apele wysyła, że 
trzeba mu drogę dokończyć, bo musi 
w gumiakach chodzić, bo on, jego 
sprzęt rolniczy i samochód „taplają 
się w błocie”. 

I to wszystko wypisuje sołtys w 
imieniu ogółu mieszkańców terenów 
wiejskich. Cóż za szczyt zakłamania. 
Zagłosowaliśmy przeciwko wydat-
kowaniu następnych 300.000 zł na 
„sołtysówkę” dlatego, że uważamy, 
iż są na terenach wiejskich dziesiątki 
innych, o wiele ważniejszych inwe-
stycji. Wsie naszej gminy są bardzo 
zaniedbane, ich mieszkańcy latami nie 
mogą doprosić się u burmistrza o rze-
czy podstawowe – wodociąg, kanaliza-
cję, oświetlenie uliczne, chodniki, wia-

tę przystankową, remont świetlicy, czy 
wyrównanie, choćby żużlem, kawałka 
drogi. Gdyby sołtysi innych sołectw 
dostali na inwestycje choć 10% z tych 
600.000 zł, to by im się oczy z radości 
świeciły. Tyle mają pilnych potrzeb. 
Również gdyby mieszkańcom Karska 
zbudować chodnik wzdłuż całej wsi, 
to w końcu mogliby nie bać się o bez-
pieczeństwo swoich dzieci. Powodem 
dla odrzucenia potrzeb mieszkań-
ców innych sołectw nie może być tyl-
ko to, że sołtys Kubicki, prawdziwie 
po pańsku, musi po eleganckiej kost-
ce brukowej za 600.000 zł jeździć.

 Zagłosowaliśmy przeciwko całej 
uchwale również dlatego, że burmistrz 
Ziemba nawet nie podjął próby prze-
konania nas, że jest ona słuszna. Nie 
dostaliśmy żadnego pisemnego uza-
sadnienia do tej uchwały. A niestety 
tak to się dziwnie składa, że gdy coś 
jest zrobione, to burmistrz na prze-
cinanie wstęgi jeździ, ale gdy coś nie 
jest zrobione, to radni po głowach 
obrywają i się mieszkańcom muszą 
tłumaczyć. Jeżeli nie dostaliśmy od 
burmistrza nic na piśmie to jak mamy 
wytłumaczyć mieszkańcom Żabowa i 
Karska, dlaczego nie będą mieli chod-
ników? Jak mamy wytłumaczyć miesz-
kańcom innych wsi, dlaczego nie będą 
mieli kanalizacji?  Jeżeli burmistrz z 
sołtysem Kubickim uważają, że ra-
cja jest po ich stronie, to niech staną 
odważnie przed mieszkańcami wsi w 
naszej gminie i przekonają ich, że od 
ich palących potrzeb ważniejsza jest 
„sołtysówka” pana Kubickiego. Za-
danie nie będzie łatwe, mogą się przy-
dać parasole chroniące przed przeter-
minowanymi artykułami rolnymi.

czytaj także str. 4
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REKLAMA

1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m2, 
na działce 2177 m2, cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m2 - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m2 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Gole-
niowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m 2, działka 6300 m 2,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 
w Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m2 na działce o pow. 7000 m2 – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 
m2 na działce o pow. 2200 m2 cena: 435 000 
zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogro-
dzona, z pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m2- cena 375000 zł 

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m2 – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700 m2 w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m2, działka 520 m2 – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 

pow. 77 m2, II piętro + wyposażenie cena: 
295 000 zł

14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu 
pow. 116 m2, działka 323 m2 – cena: 270 000 zł

15. Działka budowlana w Kopicach(do wy-
dzielenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m2 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m2 - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m2 - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m2 - 
cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m2, IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m2 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m2
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136 m2 na działce o pow. 1269 m2 cena: 465 
000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babigosz-
czy pow. od 1000 do 1200 m2 ceny: od 38 
000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970 m2 cena: 
150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637 m2 cena: 39 
000 zł

„Z bezradności do aktywności”

Konferencja z pracodawcami
26 września br. w godzinach od 10.00 do 12.30 odbyła się w Centrum Edu-

kacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” konferencja z pracodawcami w ramach  
projektu „Z bezradności do aktywności”. Projekt jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji. Na spotkanie przybyła liczna grupa 
pracodawców bo 29, Koordynator projektu z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Goleniowie Pan Wojciech Łebiński, przedstawiciele Powiatowego 
Urzędu Pracy, oraz przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie realizujący powyższy projekt Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani 
Teresa Skibska, Kierownik projektu Pani Iga Błażewicz i pracownicy socjalni 
Pani Anna Baran i Pani Marzena Dalmata. 

Na spotkaniu poruszono kwestie 
działania na rzecz osób biernych za-
wodowo, przybliżono cele projektu 
oraz jego zasięg. Potrzeba realizacji 
programu wynikła z konieczności 
wyrównania szans zatrudnienia i 
ułatwienia wejścia lub powrotu na 
rynek pracy osobom bezrobotnym 
i jednocześnie korzystającym ze 
wsparcia pomocy społecznej. Na 
obecnym spotkaniu pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy w No-
wogardzie informowali o możliwoś-
ciach przyuczenia osób bezrobot-
nych do zapotrzebowania na lokal-
nym rynku pracy jak i zachęcali do 
współpracy obecnych pracodawców.

Od marca 2008 r. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie w partner-
stwie z Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Goleniowie, Powiato-
wym Urzędem Pracy oraz wszystkimi 
ośrodkami pomocy społecznej z tere-
nu powiatu goleniowskiego realizuje 
projekt pod nazwą „Z bezradności 
do aktywności”. Wartość projektu 
realizowanego przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie wynosi 
158 990,00 zł.

Odbiorcami projektu są osoby nie-
aktywne zawodowo – korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej. Grupę 
docelową stanowi 20 beneficjentek. W 
ramach projektu przewidziane są zaję-

cia terapeutyczno-doradcze, warsztaty 
z psychologiem, doradcą zawodowym, 
pośrednikiem pracy, doradztwo praw-
ne, zajęcia z informatykiem oraz sze-
reg spotkań integracyjnych (wyjazdy, 
ogniska, pikniki). 

Ponadto osoby biorące udział w 
projekcie otrzymują wsparcie w posta-
ci zasiłku celowego mającego charak-
ter aktywizacyjny z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów związanych z 
udziałem w projekcie. Beneficjentki 
objęte są wsparciem pracowników 
socjalnych, którzy na bieżąco monito-
rują przebieg realizacji projektu oraz 
mobilizują beneficjentki do aktywnej 
integracji w celu osiągnięcia założo-
nych rezultatów projektu.

Zakładane rezultaty spowodują 
poprawę dostępu osób nieaktywnych 
zawodowo do zatrudnienia poprzez 
wzrost aktywności.

Opr. LMM
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Dlaczego gmina nie 
realizuje inwestycji?

Sytuacja, w której obecnie znajduje 
się gmina zmusza do refleksji i szuka-
nia odpowiedzi na to pytanie. Czyta-
jąc sprawozdania z sesji przedstawiane 
przez redaktora Lesława Marka, który 
z uporem maniaka broni nieudolnych 
działań burmistrza Ziemby, próbując 
zrzucać odpowiedzialności na Radę 
Miejską należy wyjaśnić pewną nie-
ścisłość.Za bieżącą działalność gmi-
ny, realizację inwestycji, ogłaszanie 
przetargów i szukanie wykonawców 
odpowiedzialny jest organ wyko-
nawczy, którym jest burmistrz wraz 
ze swoimi pracownikami. Zadaniem 
Rady Miejskiej jest uchwalenie bu-
dżetu i przekazanie pieniędzy na 
wyznaczone przez nią cele i kierunki 
działania gminy. Radni swoje zadania 
wykonują, natomiast odpowiedzial-
ność za realizację musi ponosić bur-
mistrz. 12% realizacji inwestycji po 
pierwszym półroczu bieżącego roku 
to wstyd. Zdając sobie sprawę z po-
wagi problemu radni zawnioskowali o 
dodatkową sesję, żeby jak najszybciej, 
nie tracąc zbędnego czasu dokonać 
zmian w budżecie gminy i zrealizować 
inwestycje, na które jest gotowa doku-
mentacja.

Jako wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej i jeden z wnioskodawców 
dodatkowej sesji byłem ogromnie roz-
czarowany postawą burmistrza Ziem-
by. Dodatkowa sesja miała na celu jak 
najszybsze rozpoczęcie i zrealizowanie 
kolejnych inwestycji, dlatego prosili-
śmy burmistrza o spotkanie i wspólne 
przygotowanie uchwał budżetowych. 
Burmistrz Ziemba kolejny raz nie był 
zainteresowany jakąkolwiek współ-
pracą. Oznacza to zmarnowanie ko-
lejnych tygodni i brak potrzebnych 
inwestycji. Zamiast projektów uchwał 
na podstawie  których dokonalibyśmy 
wyboru priorytetowych zadań, docze-
kaliśmy się …… publicznego wystą-
pienia zdesperowanego radnego.

Odnosząc się do apelu radnego/soł-
tysa Kubickiego muszę stwierdzić, że 
po raz kolejny brak dialogu prowadzi 
do sytuacji, w której wprowadza się 
mieszkańców naszej gminy w błąd.

Nie wiem kto pisał panu Jerzemu 
Kubickiemu artykuł bo nie sądzę, żeby 
osoba która przez dwa lata nie zabrała 
głosu na żadnej sesji apelowała do rad-
nych, których widuje systematycznie. 
W sprytny sposób autor apelu chce 
wymóc presję na wymienionych w 
poprzednim artykule radnych . Jak są-
dzę, różni nas od pana Kubickiego to, 

że inaczej postrzegamy funkcje radne-
go. Ubolewam nad faktem, że osoba 
ta ogranicza tę zaszczytną funkcję do 
własnego podwórka, próbując zdobyć 
poklask znajomych i mieszkańców 
własnej wsi. Myśląc tymi kategoriami 
powinniśmy się zastanowić co mają 
powiedzieć mieszkańcy wsi, w której 
nie ma radnego, mieszkańcy Wołow-
ca, Miętna, Żabówka….

Dopóki nie zmieni się mentalność 
„takich” radnych i w dalszym ciągu 
będą myśleć o gminie przez pryzmat 
własnych interesów, nie będzie nor-
malnie. Dopóki w głowie radnego 
Kubickiego nie będzie świadomości, 
że tylko wtedy będą drogi, chodniki 
i ścieżki rowerowe kiedy gmina bę-
dzie zarabiać, dopóty będą to tylko 
życzenia. Kiedy radni podobni do 
pana Kubickiego przestaną utwier-
dzać burmistrza Ziembę w przekona-
niu, że jest nieomylny i wszystko robi 
najlepiej, kiedy zrozumieją, że to Rada 
Miejska powinna decydować i wyzna-
czać drogę rozwoju, a nie bezwiednie 
podnosić rękę patrząc na reakcję par-
tyjnego przełożonego będzie szansa 
na to, że zmieni się na lepsze . Należy 
mieć świadomość, że nastawiając się 
tylko roszczeniowo i konsumpcyjnie 
w kierunku budżetu nie mają co liczyć 
na rozwój zarówno miasta jak i tere-
nów wiejskich. Bogata i rozwijająca się 
gmina to nowe inwestycje, to rozwój 
wszystkich 33 sołectw.
Autor apelu zapomniał również 

wspomnieć, że pieniądze, które mia-
ły zostać przeznaczone na budowę 
drogi pochodziły z niewykonanych 
dotąd inwestycji budowy kanalizacji 
deszczowej, która jest ruiną co widać 
po każdorazowych opadach, kana-
lizacji sanitarnej gminy, która od 
lat nie może doczekać się realizacji 
oraz…….chodnika w Karsku. 

 Rola radnego to praca dla dobra ca-
łej gminy, a nie tylko swojego okręgu 
wyborczego, własnej wsi, dzielnicy czy 
osiedla. Rozwój gminy to wpływy do 
budżetu. Wzrost dochodów to mniej 
potrzeb i problemów. Tylko wtedy 
nie będziemy musieli stawać przed 
dylematami, która wieś powinna 
otrzymać pieniądze, która inwestycja 
jest pilniejsza. Dlatego uważam, że 
adresatem apelu podpisanego przez 
Radnego Kubickiego powinien być nie 
kto inny jak Kazimierz Ziemba, osoba 
odpowiedzialna za obecną sytuację w 
jakiej znajduje się gmina Nowogard.

Radny Tomasz Szafran

Głos poszukującego II

Nie wstydźmy się bogactwa
Ambiwalentne uczucia zaczęły szarpać mą duszę po przeczytaniu w 

„Dzienniku Nowogardzkim” artykułu „Czy należy się wstydzić bogactwa?”, 
pod którym autor podpisał się tylko pseudonimem KOS. Jednak postscrip-
tum właściwie wyjaśnia wszystko. Pozdrawiam - panie Krzysztofie.

Poruszony w tym artykule problem 
należy w dalszym ciągu u nas (czy tyl-
ko?) do grupy społecznie drażliwych. 
Ponadto problem bogacenia się jest o 
tyle trudny, o ile niejednoznaczny! No, 
bo... jak traktować bogactwo? Dla jed-
nych liczą się tylko walory materialne 
i finansowe, dla innych owe walory 
służą li tylko do osiągania bardziej 
wyrafinowanego bogactwa. Można się 
zatem bogacić duchowo, umysłowo, a 
więc bogacić się w doświadczenia, w 
doznania, we wspomnienia itp.

Czego więc moglibyśmy się wsty-
dzić? Czym jest wstyd? Definicja słow-
nikowa mówi: „przykre, upokarzające 
uczucie spowodowane świadomością 
niewłaściwego, złego, hańbiącego po-
stępowania (własnego lub czyjegoś), 
niewłaściwych słów, świadomością 
własnych lub czyichś braków, błędów 
itp., zwykle połączone z lękiem przed 
opinią”. Zatem możemy się wstydzić 
nie tylko za siebie!

„Ten kto zaczynał od zera i do cze-
goś doszedł jest widziany jako kom-
binator i cwaniak.” -żali się autor w 
swym artykule - czym niejako umac-
nia argumentację, aby zakwalifikować 
go w szereg nowobogackich, którzy 
bardzo często - a tak to wynika choćby 
z przekazów medialnych - w podejrza-
ny sposób doszli do swej pozycji, albo 
też niewłaściwie ze swego bogactwa 
korzystają. Sądzę, że tu (między inny-
mi) można doszukiwać się społecznej 
niechęci do tej grupy osób.

Oczywiście, że można mieć słuszne 
pretensje do zbyt daleko idącej genera-
lizacji, ale w takim razie tym bardziej 
nie należałoby takowej generalizacji 
stosować wobec innych, nawet wobec 
polityków — wszak radny, to też po-
lityk, (?)

Powoływanie się na przykłady 
amerykańskie coraz częściej odnosi 
odwrotny skutek od zamierzonego. 
Podobnie jest z przywoływaniem 
„ostatnich bastionów socjalizmu”. 
Wspominam o tym dlatego, bo nie 
przypuszczam, aby chodziło bardziej 
o rozjątrzenie problemu niż o jego 
złagodzenie.

Pomimo tych mankamentów (być 
może tylko w mojej subiektywnej 
ocenie) generalnie zgadzam się z au-
torem, czego wyraz dałem tak, a nie 
inaczej tytułując swój artykuł. To jed-
nak nie wszystko. Przecież podstawo-
wy problem: jak korzystamy ze swe-

go bogactwa? - pozostaje otwarty, a w 
tym zakresie znalazłoby się co nieco 
wstydliwych poczynań!

Tak się akurat składa, że autor dał 
się poznać mieszkańcom naszej gmi-
ny jako ten, który próbuje wpływać 
na zmianę niektórych elementów na-
szej społecznej mentalności, między 
innymi upublicznia-jąc swoje opinie. 
Próbował również organizować osied-
lowe festyny rodzinne, dzięki którym 
można by odciągnąć dzieci choćby 
od nadmiernego przesiadywania przy 
komputerze - nie wyszło. Usilnie też 
próbował urządzać sztuczne lodowi-
sko - zawiódł nasz klimat - szkoda, 
może by chwyciło. (?)

Jak bumerang powraca więc prob-
lem wydolności wychowawczej współ-
czesnej polskiej rodziny. Zbyt często 
w tzw. dobrze sytuowanych rodzi-
nach można doszukać się ubóstwa 
uczuciowego!

Swego czasu kolega  F. Karolewski 
(TMZN) próbował wyciągać nowo-
gardzian na rodzinne spacery wo-
kół jeziora - nie wyszło. Kolega  R. 
Zagórski chce tego samego dokonać 
poprzez rajdy rowerowe -nie wycho-
dzi. Zdrowy styl bycia próbują propa-
gować organizacje harcerskie, jednak 
póki co daleko im do popularności i 
masowości. Przepraszam, jeśli kogoś 
pominąłem, ale czy komuś się to uda-
ło?

Jakże sporadycznie organizowane 
są obecnie rodzinne wycieczki rowe-
rowe, biwaki czy choćby piesze wypa-
dy po najbliższej okolicy, które kiedyś 
udawały się dzięki inicjatywie szkół, 
zakładów pracy itd.

A dziś?
Lech Jurek

Sprostowanie
W „Dzienniku Nowogardzkim” 

nr 75 z dnia 26 wrzesnia br. opub-
likowaliśmy artykuł „Nie ma 10 
tysiecy na zdrowie dzieci”

Wymieniając członków Zespołu 
ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
pod pozycją 16 błędnie podaliśmy 
nazwisko.

Powinno być Lidia Bogus – pie-
lęgniarka szkolna, „Indywidualna 
Praktyka Pielęgniarska”.

Za pomyłkę przepraszamy. 
LMM
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P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

P.H. HURTPOL  
ul. Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni  

magazyniera
Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub

tel.091 579 29 18
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Z okazji 60 urodzin 

dla Stanisława Mazurka 
serdeczne życzenia zdrowia, 

szczęścia, pomyślności i 100 lat życia 
                  życzą 

  żona, córki Agnieszka 
         i Marzena, zięciowie i wnuki

ŻYCZNIA

Serdeczne podziękowania za zrealizowanie pracy, 
która została wykonana na drodze prowadzącej do wsi 
Szczytniki w dniach 24,25,26 września wicestaroście To-
maszowi Kuliniczowi, Stanisławowi Marciniakowi i 
Panu Toruniak. A w  szczególności mieszkańcom wsi: 
Panom i Paniom: Sławomir Patyk, Ryszard Wlaźlak, 
Andrzej Mizera, Adam Krzywański, Marian Wlaźlak, 
Marek Gaj, Jolanta Gaj, Sylwia Hetmańska, Zygmunt 
Grzelczyk, Stanisław Szczygielski, Zbigniew Karaś, 
Cezary Owczarek, Artur Radowski.

Bardzo serdecznie dziękuję 
Sołtys wsi Szczytniki

Śladem naszych publikacji

Klient nasz Pan!
W dniu 28.08.2008 r  w Dzienniku Nowogardzkim nr 67 opisaliśmy pe-

rypetie mieszkanki Nowogardu  - mianowicie w sklepie ISABELL przy ul. 
3 Maja 49 złożyła ona reklamację na zakupione wcześniej klapki damskie. 
Potraktowano klientkę jak intruza i naiwniaka. 

Na naszą publikację kierowniczka sklepu także nie odpowiedziała cho-
ciaż zobowiązuje ją do tego prawo prasowe. Sprawa trafiła do Rzecznika 
Praw Konsumenta przy  Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Oto pełen 
tekst wystąpienia  Rzecznika. Publikujemy to wystąpienie jako materiał 
poglądowy – zarówno klienci jak i kierownicy  sklepów poznają swoje pra-
wa i obowiązki.

Redakcyjne opracowanie LMM

Sprzedawca - łamie prawa konsu-
menta wynikające z ustawy o szcze-
gólnych warunkach sprzedaży kon-
sumenckiej oraz o zmianie kodeksu 
cywilnego. Art. 8 ust l w zw. z art. 8 ust 
3 ustawodawca wskazuje Sprzedawcy 
obowiązek, który stanowi;

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od 
kupującego żądanie określone w ust. l 
nie ustosunkował się dotlego żądania w 
terminie 14 dni, uważa się, że uznał je 
za uzasadnione.

Rzecznik informuje sprzedawcę o 
spoczywającym na nim obowiązku;

Sprzedawca po zgłoszeniu przez ku-
pującego żądania ma obowiązek nie-
zwłocznego ustosunkowania się do nie-
go (art. 8 ust 3 ustawy konsumenckiej).

Ustawodawca wyznaczył maksymal-
ny termin 14 dni do spełnienia tego 
obowiązku w przypadku wystąpienia 
przez kupującego z jednym z dwóch 
roszczeń; doprowadzenia towaru do 
stanu zgodnego z umową przez nieod-
płatną naprawę albo o doprowadzenie 
do stanu zgodnego z umową przez nie-
odpłatną wymianę na nowy.

Przepis ma charakter dyscyplinują-
cy przedsiębiorcą do szybkiego zajęcia 
stanowiska w przedmiocie zgłoszenia 
reklamacyjnego. Konsekwencją braku 
odpowiedzi profesjonalisty na zgło-
szone  przez konsumenta żądanie jest 
uznanie go za zasadne. Sprzedawca 
uchybiając obowiązkowi ustosunkowa-
nia się do żądania konsumenta;

*    uznaje fakt niezgodności towaru 
z umową

*    zgadza się na załatwienie re-
klamacji zsodnie z żądaniem w niej 
zgłoszonym.

Charakter  wady,  jak  również  uchy-
bienie  terminu     przez   Sprzedaw-
cę     (obowiązek  -ustosunkowania się 
do żądania klienta w terminie 14 dni 
)   - uprawnia Panią Władysławę Be-
rezowską do żądania zwrotu zapłaco-
nej ceny tj. kwoty 29,00 zł - podstawa 
prawna art. 8 ust 3 i 4 ustawy z dnia 
27 lipca 2002r. o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 
2002r. Nr 141, póz. 1176 ze zm./.

Oczekuję, zatem od Państwa wyjaś-
nień w niniejszej sprawie w terminie 
7 dni od daty doręczenia niniejszego 
pisma. Od nich Rzecznik Konsumen-
tów uzależnia dalsze działanie w ra-
mach swoich ustawowych uprawnień.

Jednocześnie informuję, iż na pod-
stawie art. 114 ust. l ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów /j. t .Dz. U z 2007 r. Nr 
50 , póz. 331 ze zm./, - kto wbrew prze-
pisowi art. 42 ust. 4 cyt. ustawy, naru-
sza obowiązek udzielenia rzecznikowi 
konsumentów wyjaśnień i informacji 
będących przedmiotem wystąpienia 
rzecznika lub obowiązek ustosunko-
wania się do uwag i opinii rzecznika, 
podlega karze grzywny, nie mniejszej 
niż 2 000 zł.

Z wyrazami szacunku;
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Irena Henkelman

WYSTĄPIENIE
Na podstawie art. 42 ust.  l pkt. 

3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumen-
tów /jednolity  tekst  .Dz. U z 2007 r. 
Nr 50 , póź. 331   ze zmianami./,   na 
rzecz Konsumentki Władysławy Be-
rezowskiej zamieszkałej w Nowogar-
dzie przy ul. Lutyków 1/11. Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w Goleniowie 
wnosi o:

- zwrot zapłaconej kwoty w wysoko-
ści 29,00 zł.
UZASADNIENIE
Pani Władysława Berezowska  w 

piśmie z dnia 09.09.2008 r. zgłosiła 
wniosek o pomoc do Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w zakresie 
nienależytego wykonania reklamacji. 
Dowód; Pismo o pomoc z dnia 09.09. 
2008 r.

Konsumentka w dniu 05 lipca 2008 
r, zakupiła w sklepie Państwa klapki 
damskie za cenę 29,00 zł. Zakupio-
ne klapki okazały po krótkim okresie 
użytkowania (33  dniach) niezgodne 
z umową - oderwanie się pasków dys-
kwalifikuje klapki do dalszego użytko-
wania. Konsumentka w dniu 08 sierp-
nia 2008 r., oddała niezgodne z umową 
klapki do reklamacji. Rzecznik wskazuje 
przedsiębiorcy obowiązek prowadze-
nia działalności gospodarczej zgodnie 
z prawem. Przyjęcie reklamacji, która 
nie określa żądań klienta tylko fakty 

przyjęcia obuwia i datę jest narusze-
niem zbiorowych interesów konsu-
mentów, poprzez zaniechanie przez 
profesjonalistę udzielenia konsument-
ce rzetelnej, prawdziwej i pełnej infor-
macji. (Art. 24 ustawy z dnia ustawy z 
dnia. 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentów - Dz. U z 2007 
r. Nr 50 , póz. 331    ze zm.). Zakazane 
jest stosowanie praktyk naruszają-
cych zbiorowe interesy   konsumentów.    
Przez   praktykę   naruszającą   zbioro-
we   interesy konsumentów   rozumie   
się   godzące   w   nie   bezprawne   dzia-
łanie   przedsiębiorcy   w szczególności 
przez naruszenie obowiązku udzielenia 
konsumentom rzetelnej, prawdziwej i 
pełnej informacji.

Konsumentka w piśmie o pomoc pi-
sała: Zwracam się z prośbą o pomoc w 
załatwieniu reklamacji obuwia zaku-
pionego w sklepie JSABELL w Nowogar-
dzie ul. 3-go Maja 49. Oddając obuwie 
do reklamacji nie został sporządzony 
protokół reklamacyjny tylko dostałam 
małą karteczkę jako dowód. Po dwóch 
tygodniach zgłosiłam się po odpowiedź 
w sprawie reklamacji. Odpowiedź otrzy-
małam taką - paski, które się oderwały 
oderwała je pani sobie sama. Reklama-
cja nie została uznana jednocześnie nie 
otrzymałam tego na piśmie....

Rzecznik jest oburzony, prowadze-
niem przez Sprzedawcę niezgodnie z 
prawem reklamacji.

Bicykl 50 zaprasza…
Członkowie Nowogardzkiego Klubu Turystów Rowerowych „BICYKL 

50” gorąco zachęcają wszystkich turystów rowerowych do przyjechania w 
niedzielę, 5 października na pl. Wolności o godz. 9.57. Planujemy wyjazd do 
Stawna na ciekawą imprezę „PIECZONY ZIEMNIAK”.

Do przejechania tam i z powrotem około 80 km. Prosimy zabrać ze sobą 
kiełbaskę i dobry humor! Przewidywany powrót do Nowogardu ok. godz. 
17.00. Czekają atrakcje: konkursy, pieczony ziemniak, niespodzianki, cie-
kawostki turystyczne, a wszystko w doborowym towarzystwie cyklistów ze 
Szczecina, Stargardu i Goleniowa!

Ryszard Zagórski
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Rozpoczęcie kursu

6 października 2008 r. godz. 15.30
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Pb95 - 4,29,-    LPG - 2,25,-
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Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Mostach 

poszukuje pracowników pedagogicznych 
na stanowisko wychowawcy grupy dzieci 

w wieku od 3 do 18 roku życia.
Wymagane jest wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe 
(licencjat), kierunek pedagogiczny.

Ponadto poszukujemy pracowników na stanowisko: 
psychologa i pedagoga. 

Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: psychologia 
i pedagogika. 
Kadra pedagogiczna zatrudniana jest na podstawie przepisów ustawy 
Kodeksu Pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numer  
091 418 12 06  w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W GOLENIOWIE

ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowiska:

RATOWNIK, RATOWNIK-KIEROWCA

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie 

72-100 Goleniów • ul. Gen. Andersa 8
W terminie do dnia 20 października 2008 r.

Bliższe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu (091) 43 17 903 lub (091) 4182436 

w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku oraz na stronie 
internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Goleniowie 
www.kppspgoleniow.binp.info.

OGŁOSZENIA REKLAMA

Radny chuligan 
Demokracja to bez wątpienia najlepszy system polityczny na świecie. Ma on 

jednak swoje wady, przejawiające się w wyborze do władz ludzi, którzy nigdy 
nie powinni sprawować nawet najmniej odpowiedzialnej funkcji publicznej.

Osobą publiczną jestem od kilku lat. Niejednokrotnie wyrażałem negatywne 
opnie na temat działań ludzi z trochę wyższej półki niż jegomość Szafran. 
Różnica była jednak taka, że obie strony nie przekładały publicznej polemiki 
na życie prywatne. Kiedyś musiał być jednak ten pierwszy raz. Szkoda tylko, 
że w moim Nowogardzie i z osobą tak niewielkiego formatu.

Zdarzenie miało miejsce w środę około godz. 15. Wychodząc z Placu Wolność 
radny Tomasz Szafran zaszedł mi drogę, chwycił za ubranie i zapytał czy go 
poznaje. Przekornie odpowiedziałem, że nie. Jeszcze poczułby się dowartoś-
ciowany, a przecież nie jest popularną gwiazdą muzyczną. „To uważaj kolego! 
My się jeszcze spotkamy. Tylko, że po ciemku” – powiedział. Wraz ze słowami 
z jamy ustnej pana radnego wyleciał zapach mocnego trunku. Wyrwałem 
się z „czułego” uścisku i odchodząc odpowiedziałem, że nie mam ochoty na 
rozmowę. Odszedłem wraz z kolegą, którego zajście zamurowało.   

Pan Szafran może mieć do mnie pretensję z wielu powodów. Także moich 
poglądów na temat jego publicznej działalności. Jeśli jednak uważa, że są nie-
zgodne z prawdą – zapraszam, więc na drogę sądową. Możemy stoczyć także 
pojedynek intelektualny – tu uważam się nawet za faworyta. Czekam na sen-
sowne argumenty, a nie przepychanki. Dalej uważam, że publiczna działalność 
tego człowieka godzi w interes gminy. Jego „aktywność” na różnych niwach jest 
tylko elementem wiecznie trwającej kampanii wyborczej. Naturalna skłonność 
do konfliktów powoduje, że za pomocą „swoich” organizacji pomawia inne, a 
także władze miasta. Tak właśnie było w przypadku założonego przeze mnie 
klubu piłkarskiego. To jednak inny temat, o którym być może jeszcze kiedyś 
przyjedzie mi podyskutować. 

Zajście zgłosiłem w nowogardzkim komisariacie policji. Żądam publicznych 
przeprosin na lamach „Dziennika Nowogardzkiego” i przekazania 200 zł. z 
diety radnego na Dom Dziecka w Mostach. Obawiam się, że groźba może 
mieć realne odzwierciedlenie w przyszłości. Tym bardziej, że widziałem 
już, na co stać tego osobnika przed jedną z nowogardzkich dyskotek. Mam 
nadzieję, że wymiar sprawiedliwości wyciągnie konsekwencjęe z zachowania 
pana radnego. Uważam, że w przyszłych wyborach interweniować powinno 
również społeczeństwo. Pracodawca także powinien zastanowić się nad 
przyszłością pana Szafrana. Czy takie zachowanie przystoi pedagogowi? A 
jednak, nauczyciel może niekiedy zachowywać się gorzej niż dzieci. Poważne 
instytucje (przede wszystkim oświatowe), a także gminy nie powinny dawać 
najmniejszego przyzwolenia na publiczne działanie watażkom. Mam na-
dzieję, że mieszkańcy Nowogardu o efektach nigdy nie przekonają. Chodźmy 
na wybory, ale w przyszłości bardziej zastanawiajmy się, na kogo głosujemy. 
W naszej Radzie Miejskiej jest, co najmniej o jednego pseudointeligenta z 
mentalnością dresiarza za dużo. Tacy właśnie powinni czuć się adresatami 
słów marszałka Piłsudskiego – „Wam panowie kury szczać prowadzać, a nie 
brać się za politykę”.

Marcin Nieradka  
dziennikarz „Gazety Wyborczej”, 

prezes „Olimpii” Nowogard  

Od redakcji.
Ponieważ treść listu stała się publiczna zanim oficjalnie pismo trafiło 

do redakcji postanowiliśmy o temacie tegoż listu powiadomić zaintere-
sowanego.

Poniżej prezentujemy stanowisko radnego Tomasza Szafrana.
LMM

Artykuł pana Nieradki ewidentnie świadczy o próbie oczernienia mojej 
osoby w oczach społeczeństwa nowogardzkiego i bezpardonowej walce po-
litycznej. Osobiście nie znam tego pana, nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy 
ze sobą, tym bardziej nie wiem jaki uraz psychiczny ma do mojej osoby. 
Jestem natomiast pod wrażeniem bujnej fantazji pana Nieradki, ponieważ 
opis sytuacji, którą przedstawia jest zakłamany i nieprawdziwy, szkalujący 
moją osobę, dlatego sprawa swój finał będzie miała w sądzie.

Nie jest to zresztą pierwsza sytuacja, w której pan Nieradka próbuje roz-
wiązywać swoje problemy osobiste przedstawiając nieprawdziwe informacje 
lub składając doniesienia do prokuratury. Za każdym razem fakty zdają 
się nie potwierdzać wersji przedstawianej przez niego. Od dłuższego czasu 
zastanawiałem się dlaczego pan Nieradka obraża mnie i oczernia publicznie 
ale nadal nie uzyskałem odpowiedzi. Nie pozwolę jednak, aby leczył swoje 
kompleksy moją osobą. Walka polityczna powinna mieć swoje granice.

Tomasz Szafran - radny

Są pieniądze  
dla SP Wierzbięcin

Poznaliśmy już wyniki konkursu  ofert na realizację zadania publicznego 
pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właś-
ciwych relacji w kontaktach międzyludzkich” ogłoszonego przez Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie.

Kmisja wyłoniła 16 ofert przewi-
dzianych do dofinansowania. Gmi-
na Nowogard jako wnioskodawca 
otrzymała dofinansowanie do zajęć 
pozalekcyjnych, pn. „W świecie teatru 
- Szkoła Podstawowa w Wierzbięci-
nie”. Zajęcia zakładają prowadzenie w 
placówce „Szkolnego Teatru Małego 
Aktora”.

Wiek szkolny to okres szczególnej 
elastyczności psychiki dziecka, która 
podatna jest na wszelkie wpływy 
otoczenia. Rozwój dziecka kieruje się 
w stronę świata ludzi dorosłych, stąd 
intensywna potrzeba naśladowania i 
identyfikowania się z ludźmi z oto-
czenia. Aktywność stanowi naturalną 
potrzebę biologiczną dziecka. Należy 
ją wykorzystać tworząc odpowied-

nie sytuacje, sprzyjającą atmosferę 
i dostarczając odpowiednie środki, 
jednym z takich środków będzie wy-
jazd do teatru w Szczecinie. Pozostałe 
zajęcia odbywać się będą w Szkole 
Podstawowej w Wierzbięcinie. Cał-
kowity koszt projektu to 7 160 zł.

Gratulujemy autorom pomysłu, a 
piszącym wniosek skuteczności.

LMM

Ksero KOLOROWE

Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / kasacja 
gratis

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5-go Marca 7 • Nowogard

PPUH „EDBA” Skład Opału 
ul. Nadtorowa 12 w Nowogardzie 

(za bramą cmentarną 0,8 km) 
oferuje opał (koks, węgiel w różnych asortymentach) 
wysokiej i średniej jakości wyłącznie z polskich kopalń

Zapewniamy dostawę na miejsce wskazane przez klienta
Prowadzimy również sprzedaż ratalną
Ponadto świadczymy również usługi ładunkowe sprzętem specjalistycz-
nym, jak rozładunki wagonów z towarami luzem, usługi dźwigiem 10 to-
nowym
Posiadamy także w sprzedaży samochody samowyładowcze STAR 200 i 2 
multicary – stan dobry

Tel. 091 39 22 329, kom 697 516 145, fax 091 39 20 353

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

HURTOWNIA 
OGRODNICZA
ul. Wojska Polskiego 54

WYPRZEDAŻ 
TULIPANÓW I NARCYZÓW - 30%

PUB „U OSKARA”
zaprasza na 

dyskotekę 

4 października 

o godz. 20.00
Gra DJ Noren 
ze Szczecina

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!
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Festyn w Osinie

Pamięci kolegi
Uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez księdza Krzysztofa Sochę i Je-

rzego Labudę oraz festynem dla mieszkańców, organizatorzy uczcili pamięć 
przyjaciela i kolegi Zygmunta Siepki, entuzjasty sportu ,lokalnych inicjatyw, 
radnego trzech kolejnych kadencji Rady Powiatu Goleniowskiego, związane-
go od urodzenia z gminą Osina. Impreza odbyła się ( nie bez przeszkód) na 
osiedlu gdzie mieszkał,  w piękny, słoneczny dzień 27 września 2008 roku, w 
rocznicę śmierci po długiej, wyczerpującej chorobie. Zawsze pomocny ,solid-
ny i uśmiechnięty Zygmunt Siepka, zdobył szacunek i zaskarbił sobie wielu 
kolegów i przyjaciół, którzy licznie przybyli na festyn,wspominając Zygmun-
ta i aktywnie uczestnicząc w rozgrywkach piłkarskich i konkurencjach rekre-
acyjnych dla dorosłych i dzieci. 

Kolega Zygmunt Siepka urodził się 20 maja 1953r. we wsi  Węgorzyce  i na 
terenie naszej gminy spędził młodość, uczył się i  przejawiał wielki zapał do 
sportu, a w szczególność do królowej sportu czyli lekkiej atletyki. Po ukończe-
niu 18 roku życia podjął pracę w Stargardzie Szczecińskim, tam też podnosił 
swoje kwalifikacje i ukończył Technikum Budowlane. Również w Stargardzie 
odbywał zasadniczą służbę wojskową. Po wyjściu z wojska założył rodzinę i 
podjął pracę w Kombinacie Rolnym w Osinie.. Wykazywał się sumiennością 
i koleżeństwem zyskując sympatię i uznanie współpracowników i przełożo-
nych. 

W kombinacie pracował do 1991 r. Kolejny krok w jego życiu to praca w 
Urzędzie Gminnym w Osinie. Tutaj także zyskał uznanie za sumienność 
w pracy oraz działalność na rzecz swojego środowiska. Był wybierany na 
radnego trzech kolejnych kadencji Rady Powiatu. W trakcie pełnienia misji 
radnego powiatu jako jedyny z gminy Osina zaskarbił sobie szacunek swoją 
sumiennością, szczerością i życzliwością, będąc pogodnym i uśmiechniętym 
człowiekiem, zawsze pozytywnie nastawionym do ludzi. 

Od  2005 roku zmagał się ze straszną chorobą. Niestety po dwóch latach , 20 
września 2007 roku odszedł od nas .

Organizatorzy Festynu „Zygmunta” chcąc czcić jego pamięć. postanowili 
kontynuować to przedsięwzięcie w kolejnych latach.

Zygmunt jesteśmy pewni, że nas oglądasz, że jesteś wśród nas. Jesteśmy 
z Tobą! Pamiętamy o Tobie ! 

Będziemy o Tobie pamiętać do końca swoich dni.
Przyjaciele i koledzy.

Festyn swoją obecnością zaszczy-
cili: posłanka na Sejm RP Magdalena 
Kochan przewodniczący Rady Powia-
tu Goleniowskiego Witold Kaleczyc, 
Starosta Powiatu Goleniowskiego 
Tomasz Stanisławski, Wicestarosta 
Powiatu Goleniowskiego Tomasz Ku-
linicz oraz wiele innych osób , z który-
mi Zygmunt Siepka współpracował.

Otwierając imprezę pan Tadeusz 
Łukaszewicz  przedstawił biografię 
Zygmunta (czytaj obok), a Wdowa, 
Pani Janina Siepka wypowiedziała 
tradycyjną formułkę: Festyn uważam 
za otwarty i ..zaczęło się…

W rozgrywkach tryumfowali:
 Piłka nożna:
1. LZS Osina (puchar ufundował 

Prezes WKS Nowogard Andrzej Ka-
nia),

2. LZS Kikorze (puchar ufundował 
STW Kazimierz Lewiński),

3. WKS Czermnica (puchar ufundo-
wał Drewpol Osina),
Piłka siatkowa:
1. WKS Żabowo (puchar ufundo-

wał Mieczysław Gajdel),
2. WKS Czermnica (puchar ufun-

dowała Rega Węgorzyce),
3. LZS Wojcieszyn (puchar ufundo-

wał Jan Tandecki -Rada Gminna LZS 
Nowogard).

Mecz Północ - Południe o beczkę 

piwa (fundowała rodzina Z.Siepki) 
wygrała drużyna Północy i zdoby-
ła puchar przechodni ufundowany 
przez Kazimierza Ziembę -burmi-
strza Nowogardu.
Bieg otwarty „Pół mili Zygmun-

ta” - podium zdominowali zawod-
nicy z Kikorza:

1. Kamil Grzybowski (puchar ufun-
dował Adam Maruszewski),

2. Damian Grzybowski (puchar 
ufundował Tadeusz Łukaszewicz -
Klub Kolekcjonera Nowogard),

3. Kamil Buriak (puchar ufundował 
Jan Mucha ze Stargardu Szczecińskie-
go).
Bieg na 200 m.:
1. Marcin Lewandowski (puchar 

ufundowała Marzanna Grodź),
2. Mateusz Daćkowski (puchar 

ufundował Rafał Lisiecki),
3. Łukasz Bubok (puchar ufundował 

Mariusz Księżuk).
Bieg na 100 m. (chłopcy):
1. Weronika Daćkowska (starto-

wała z chłopakami i wygrała) (pu-
char ufundowała Teresa Nowacka - 
Marpis Osina),

2. Jakub Bruździński (puchar ufun-
dowała Monika Pietrzak - „15 Połu-
dnik”),

3. Patryk Nowicki (puchar ufundo-
wała Wiesława Wiese).

Organizator Marek G órecki, starosta Tomasz Stanisławski, radna Gazela Ry-

bicka, wicestarosta Tomasz Kulinicz, organizator Marian Synejko, przewodni-

czący Rady Powiatu Witold Kaleczyc.

Tadeusz Łukaszewicz  przedstawił biografię Zygmunta (czytaj obok), a Wdowa, 

Pani Janina Siepka wypowiedziała tradycyjną formułkę: Festyn uważam za ot-

warty.

W konkurencjach dla dzieci naj-
lepsi byli :Szymon Jendrusiak, Kac-
per Rolka, Amelia Rolka, Filip Ja-
rota, Wiktor Janiszewski, Mateusz 
Gach, Magda Lewandowska, Rafał 
Grzybowski, Ola Czerniejewska.

Nad sprawnym przebiegiem kon-
kurencji czuwali sędziowie : Sta-
nisław Rutkowski, Hubert Rolka, 
Adam Milewski, Damian Makosz, 
Sandra Jurek, Krzysztof Siepka, Ma-
rian Synejko.

Inicjatywę wsparło bardzo wielu 
fundatorów, sponsorów i osób pry-
watnych. Organizatorzy bardzo im 
dziękują i zapraszają do udziału w 

przyszłych edycjach bowiem zapo-
wiadają organizowanie festynu co-
rocznie - Odlewnia Metali Koloro-
wych z Osiny, Rada Sołecka w Osi-
nie, PUWIS Nowogard, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Osinie, Dzien-
nik Nowogardzki, K.Podgalska, 
A.Zantara, W.Szczypior, S.Dworak, 
B. Uchman, Państwo Tarczykowscy 
, Pakulscy i Detzowie z Osiny oraz 
przedstawicielce Firmy Kosmetycz-
nej Oriflame. 

Bufet i zaopatrzenie zapewnił Le-
szek Ostrowski.

Tekst opracował LMM
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Klub „HANIA”

Rocznice abstynencji
W sobotę, 27 września członkowie Klubu Abstynentów „Hania” spotkali się 

w Strzelewie, aby uczcić rocznice abstynencji. Najważniejsze osoby to absty-
nenci od dziewięciu, siedmiu i czterech lat. Dwoje członków Klubu święciło 
pierwszą rocznicę abstynencji.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Klubów abstynenta z całej 
Polski.

Członkowie NSKA „HANIA” składają serdeczne podziękowania  pani Jo-
lancie Bednarek Sołtysowi Strzelewa za udostępnienie Sali, zaprzyjaźnionemu 
proboszczowi K. Socha za  błogosławieństwo oraz wszystkim, którzy nawet w 
najmniejszym stopniu przyczynili się do zorganizowania uroczystości.

Inf.własna

Warto było to zobaczyć!
Zawsze jestem pełna podziwu a jednocześnie trochę „zazdroszczę” 

ludziom, którzy potrafią, a przede wszystkim chcą tworzyć niesamowite 
prace plastyczno-techniczne, zapierające czasami dech w piersiach.  Bo 
tak śmiało można określić to, co można było podziwiać na wystawie w 
Bibliotece Miejskiej, której autorami są uczestnicy Terapii Zajęciowej 
przy Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie Smużyny z Filią przy ul. 
Piłsudskiego.

Dzień Zwierząt 

Co można zrobić
4 października, w dniu św. Fran-

ciszka, od 10 lat obchodzony jest na 
świecie, a decyzją Sejmu od dwóch 
lat także w Polsce,  Dzień Zwierząt. 
Jak  stwierdził Sejm w swojej uchwale 
: „Tego dnia w wielu miejscach w 
Polsce odbywają się - z roku na rok 
coraz liczniejsze - festyny i imprezy”.  
Niestety, o festynach i imprezach nie 
zostały dotychczas poinformowane 
psy i koty ze schronisk. 

Koalicja dla Zwierząt, czyli poro-
zumienie kilkudziesięciu organizacji 
pro-zwierzęcych, które prowadzą 

prace nad nowelizacją ustawy o zwie-
rzętach, proponuje więc, żeby  w tym 
roku 4 października nie był zwykłym 
Dniem Zwierząt ale  Ogólnopolskim 
Dniem Adopcji Zwierząt. Ponad 30 
tysięcy bezdomnych psów i kotów 
czeka na nowych  właścicieli  w 
ponad 200 schroniskach i domach 
tymczasowych w całej Polsce. Cho-
ciaż to dużo, to w stosunku do ponad 
12 milionów rodzin polskich,  to 
zaledwie ułamek  procenta. Gdyby 
w sobotę 4 października, po festynie 
i imprezie, jedna na czterysta polska 

rodzina zdecydowała się na adopcję 
bezdomnego psa, kota albo królika 
(bo i takie szukają domu) to przez 
przynajmniej jeden dzień wszystkie 
schroniska w kraju byłyby puste.

Na stronie Koalicji dla Zwierząt 
www.koalicja.org.pl znajduje się lista 
- z adresami i godzinami otwarcia  
-  schronisk i domów tymczasowych 
należących do członków Koalicji 
albo polecanych przez nich. Będą 
one gotowe na serdeczne przyjęcie 
wszystkich, którzy chcieliby bez-
domne zwierzęta adoptować -  czyli  
dać im stały i dobry dom.  Nauczone 
smutnymi doświadczeniami innych  
akcji zabierania zwierząt ze schro-
nisk  wprowadzają jednak pewne 
ograniczenie, które ma sprzyjać po-

dejmowaniu świadomych i odpowie-
dzialnych, a nie tylko emocjonalnych  
decyzji: upatrzone zwierzę będzie 
można odebrać dopiero następnego 
dnia, po podpisaniu umowy i wyra-
żeniu zgody na wizytę kontrolną upo-
ważnionej przez schronisko osoby.

Koalicja przygotowuje też pełną 
listę schronisk dla zwierząt w Polsce i 
umieści ją na swojej stronie.  Wszyst-
kie znajdujące się na niej miejsca zo-
staną o akcji uprzedzone i na pewno 
większość  z nich będzie  w sobotę 4 
października otwarta. 

Informacje: www.koalicja.org.pl ; 
koalicja@koalicja.org.pl; Grzegorz 
Lindenberg 601 211 278.

Opr. LMM

Tym razem tematem była „Jesień” 
w swoich różnych odcieniach i 
wielobarwności. Większość prac, to 
dzieła rękodzielnicze wykonane róż-
nymi, najczęściej bardzo żmudnymi, 
czasopracochłonnymi technikami, 
z materiałów papierniczych, teks-
tylnych itp. Niesamowite bogactwo 
pięknej, polskiej przyrody, kunszt, 
estetyka, czasami iluzjonierstwo 
w przekazywaniu uroków świata 
roślinnego, zwierzęcego o tej porze 
roku, było niesamowitym przeżyciem 
estetycznym.

Dzięki za to przeżycie nie tylko 
wykonawczyniom tych dzieł, czyli 

mieszkankom DPS, ale i nie mniejsze 
na pewno należą się prowadzącym 
Terapie Zajęciową paniom Grażynie 
Wipplinger i Wioletcie Pietrasik. 

Tym bardziej jesteśmy im wdzięcz-
ne za zaproszenie do siebie i możli-
wość zobaczenia innych prac dotych-
czas powstałych w trakcie Terapii 
Zajęciowej, ale jednocześnie za 
wypożyczenie materiałów, które zo-
stały wykorzystane do dekoracji sali 
podczas ślubowania uczniów klas 
pierwszych w Szkole Podstawowej 
Nr 1.

B.Biniecka i A.Tracz
foto J. Korneluk
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OG£OSZENIA 
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NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomo-

wy, jednopiętrowy, na działce 

wiata na dwa samochody, po-

mieszczenia gospodarcze, wyso-

ki standard i funkcjonalność, No-

wogard, ul. Żeromskiego. Teraz 

niższa cena. tel. 609 307 327.

• Kupię działkę budowlaną w Nowo-
gardzie do 8 arów. Tel. 608 101 247.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• Sprzedam mieszkanie w Maszewie 
76 m kw, wysoki parter. Tel. 66 75 
10 002.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX Le-
cia w Gryficach, wyposażenie: okna 
PCV, panele podłogowe, zabudowa 
przedpokoju, zabudowa kuchni, 
cena do uzgodnienia tel: 507 100 
356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw 
pod zabudowę jednorodzinną 
lub działalność gospodarczą vis a 
vis ZUK w Nowogardzie. Tel. 0603 
118 286.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m 
kw.Tel. 721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam działki rekreacyjno 

– wypoczynkowe, 5 arowe nad 

jeziorem w Dobrej Nowogardz-

kiej. Cena 11 tys. zł od działki. Tel. 

601 961 572.

• Mieszkanie własnościowe bezczyn-
szowe 67 m kw zamienię na mniej-
sze. Tel. 603 621 840.

• Zamienię kawalerkę w centrum 
na większe z dopłatą w starym 
budownictwie. Tel. 091 39 22 031, 
512 131 573.

• Sprzedam działkę budowalną 
uzbrojoną przy ul. Wojska Polskie-
go ok. 4000 m kw; wydzierżawię 
pomieszczenia magazynowe 40 m 
kw i 100 m kw. 694 484 485.

• Wynajmę pomieszczenie na cele 

magazynowo – usługowe ok. 

230 m kw (z rampą) przy ul. Boh. 

Warszawy 32 w Nowogardzie 

(były „RUCH”). Magazyn posiada 

całodobową ochronę. Tel. kont. 

601 577 724, 601 161 050.

• Sprzedam mieszkanie 78,20 m kw, 
2900 zł/ m kw. Tel. 663 517 793.

• Wynajmę pomieszczenie na ma-

nicure, tipsy przy Gabinecie Kos-

metycznym „Aleksandra” ul. 700 

Lecia. Tel. 512 30 22 61. 
• Do wynajęcia kawalerka, częściowo 

umeblowana. Tel. 609 493 993.
• Wynajmę, najlepiej pani, pokój z 

używalnością kuchni i łazienki. Tel. 
091 39 22 813.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m kw. Tel. 091 39 26 890.

• Do wynajęcia mieszkanie, I piętro, 
60 m kw. Tel. 691 580 268.

• Szukam do wynajęcia hali powyżej 
100 m kw w Nowogardzie lub oko-
licach. Tel. 501 692 145.

• Kupię mieszkanie ok. 50 m kw na 
terenie gminy Nowogard, może 
być do remontu. Tel. 606 61 84 98.

• Szukam pomieszczenia (lokalu) 
do wynajęcia na salon pielęgnacji 
psów. Tel. 697 380 494.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, 
cena 4200 zł. Tel. 609 307 327.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108000km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, komplet-
ny rozrząd, opony letnie 16”, duży 
przegląd klimatronic, bezwypadko-
wy, cena 44900 zł, ogłoszenie pry-
watne, tel: 0605 522 340,W CENIE 
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZ-
NEGO W ASO OPEL W DNIU ZAKU-
PU PRZEZ KLIENTA, możliwość wy-
słania zdjęć na maila.

• Sprzedam z pracą Mercedes Sprin-
ter 2,3 D, rok 1996, stan po kapi-
talnym remoncie blacharskim. Tel. 
502 509 384 po 13.00.

• Sprzedam Fiata Uno, I właściciel, 
2000 r., przebieg 116 tys., cena do 
uzgodnienia. 604 124 623.

• Sprzedam Seat Cordoba rok 

2004/05, poj. 1,4, przebieg 140 

tys., kupiony w Polsce w salonie, w 

pełni serwisowany. 604 154 316.

• Sprzedam skuter Piaggio Typhon 
125 cm 3, przebieg 10 tys. km, stan 
idealny. Tel. 504 078 763. Cena 2,5 
zł. 

• Sprzedam T4, 1,9 TD, 2000 r., Tel. 

608 623 136.

• Sprzedam Audi 90 sport, 1991 r., 

136 KM, klima, alu, szyber, peł-

na elektryka, komputer, skóry, 

cena 3700 do uzgodnienia. Tel. 

665 245 668.

ROLNICTWO

• Sprzedam kucyka. 607 73 98 66.
• Sprzedaż ziemniaków jadalnych. 

Orzechowo 9. 091 39 109 70.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 

091 39 18 307.
• Gorczycę białą sprzedam. Tel. 502 

85 35 73.
• Sprzedam lejek do nawozu, 350 zł. 

Tel. 091 39 104 98.
• Sprzedam części do ciągnika MTZ 

– 82. Tel. 091 39 106 21, 0783 
838 082.

• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi 
w zakresie: hydrauliki, zakładanie 
wodomierzy, wideofilmowanie, 
usługi glebogryzarką i zakładanie 
trawników, wykaszanie łąk. Tel. 
600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Nauka i korepetycje j. niemiecki. 

607 617 844.
• Usługi budowlane, remonty, wy-

kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, re-
gipsy, malowanie, szpachlowanie, 
stawianie ścian z płyty kartonowej, 
ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097, 696 945 713.

• Nie masz czasu napisać: po-

dania, wniosku, odwołania 

do firm lub urzędu. Dzwoń 

603 379 927.

• Stolarnia przy ul. Wojska Polskiego 
59a wykonuje niedrogo usługi sto-
larskie jak: drzwi, meble na wymiar, 
schody, renowacja mebli i drobne 
usługi. Tel. 609 307 208.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 

dojazdu do miejsca zamieszka-

nia. 601 580 277.

• Lakiernictwo, blacharstwo, kon-

serwacja podwozi. 661 283 227.

• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz w 

niedziele od 12.00 do 16.00. Tel. 

0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. Pole-
cam tanio. 1 zł za km, powyżej 200 
km 0,80 zł za km. Tel. 514 740 538.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Transport – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Język polski – pisanie prac matu-

ralnych i zaliczeniowych, itp. Tel. 
508 179 089.

• Do wynajęcia zagęszczarka płyto-
wa, diesel, 200 kg. Nowogard i oko-
lice transport. Tel. 508 179 089.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRYKA 

OKIEN I DRZWI „OKNO” NOWO-

GARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• PRACA – zatrudnię do sorto-

wania flancy truskawek od 4 

listopada w Redle. Dowóz za-

pewniony. Szczegóły pod nr. tel. 

505 149 049.

• Przyjmę budowlańców do budo-
wy i wykończeń budynków. Tel. 
607 083 845, 693 925 093.

• Zatrudnię kierowców z prawem jaz-
dy kat. D (z ważną karta tachogra-
fu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię księgową, najchętniej 
rencistkę lub emerytkę, może być 
1/ 2 etatu, Nowogard. Tel. 091 39 
20 371.

• Zatrudnię pana – wykształcenie 
średnie lub wyższe techniczne, 
może być rencista lub emeryt. Tel. 
091 39 20 371. 

• Podejmę się pracy biurowo-księ-

gowej w godzinach popołudnio-

wych, również ubezpieczenia; 

j.angielski, obsługa komputera, 

tel: 0668-698-354.

• Zatrudnię pracowników do płyt re-
gipsowych. Tel. 888 603 612.

• Zatrudnię mechanika i lakiernika sa-
mochodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
698 705 798.

• Potrzebna młoda dziewczyna 

do opieki nad 3,5 rocznym dzie-

ckiem – może być studentka bądź 

osoba ucząca się zaocznie. Tel. 

513 495 428.

INNE

• Kupię drewno tartaczne, nadają-

ce się na palety. Tel. 091 38 53 018 

po 20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, 
czarne, rozm. 41, nowe. Cena 150,00 
zł. Tel. 783 484 836.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gita-
ra, flet, saks). Tel. 605 576 908.

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 

także nietypowe długości, wy-

sokości, do mieszkania, domku, 

warsztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 

900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 

woda, (dwufunkcjyne), cena 1200 

zł, gwarancja serwisowa, tel. 0691 

686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemie-

ckiej Vaillant, wersja świeczkowa, 

450 zł, mało używane, gwarancja 

serwisowa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe 

gabaryty, moc 18-21 kW, ekono-

miczne, idealne do domku, war-

sztatu, baru, gastronomii, cena 

od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-

we zasobnikowe podgrzewacze 

wody, firmy niemieckiej Vaillant, 

130, 160, 190 l., stojące, idealne 

gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 

komfort ciepłej wody w domu, 

koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja 

serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 0691 

686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową uży-

waną. Tel. 091 39 22 783, 0784 
792 270.

• Sprzedam okna plastikowe ot-

wierane 96-96; nieotwierane 

stałe dł. 2,27 szer. 90; drzwi szer. 

90, wys. 212. Tel. 091 39 110 51, 

507 023 035.

• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub 

papierówkę. Tel. 091 38 53 018.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą, 
ok. 1000 szt. oraz dwie beczki pla-
stikowe z przykryciem zakręcanym. 
Tel. 091 39 22 349, 660 457 090.

• Ziemię na działkę budowlaną przyj-
mę. 0601 77 50 37.

• Sprzedam grobowiec. Tel. 091 39 
26 890.

• Sprzedam okna plastikowe do za-
budowy balkonu. Tel. 602 781 217.

• Sprzedam szczeniaki Yorki Yor-

kshire Terrier – 2 pieski. Tel. 

513 157 299.
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www.autopart.pl

6 października 2008 r. godz. 16.30

KURY NIOSKI
1,5-roczne WYPRZEDAŻ 
od 15 września 2008 r.

Gospodarstwo Drobiarskie
ŻABOWO 13 

tel. 091 39 106 66

I.N.K. VOLT
USŁUGI ELEKTRYCZNE

     - tanio
 - szybko
  - solidnie

Tel. 504 005 800

Nowogard ul. Wartcka 1
WIELKA 

PRZECENA
likwidacja stanów magazynowych

cały asortyment
wystroje łazienek 

– panele podłogowe

w PAŹDZIERNIKU 
i LISTOPADZIE
Zapraszamy!
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 Witamy wśród nas...

Córka Marty 

i Tomasza Balbus 

ur. 28.09.08 

z Nowogardu

Syn Edyty i Jarosława 

Stępień ur. 30.09.08

z Karska

Córka Andżeliki 

i Damiana Grzelak 

ur. 28.09.08 

z Ostrzycy

Syn Anny i Ireneusza 

Sienkowskich 

ur. 29.09.08 

z Nowogardu

„Pogoń” Szczecin ma już 60 lat!

Oldboje Bosman wśród gości
W sobotę 27 września na boisku 

Pogoni o sztucznej nawierzchni odbył 
się turniej piłkarski z okazji 60-lecia 
powstania tego klubu. Na turniej 
zaproszono szczecińskie drużyny i 
… drużynę „Bosman” Nowogard. 
Grano systemem „każdy z każdym”, 
mecz trwał 20 minut. Na trybunach 
zasiadło bardzo wiele piłkarskich 
gwiazd związanych z Pogonią przez 
cały okres istnienia klubu.

Pierwszy mecz Bosman rozegrał 
z „jubilatami” i niestety przegrał 
0:4.(na pocieszenie fakt, że Pogoń 
wygrała wszystkie mecze!). W ko-
lejnych meczach zremisował 1:1 z 
drużyną OZPN, wygrał z Arkonią 1:0 

i zanotował remis 2:2 z Chemikiem 
Police.

W ostatnim meczu Bosman za-
grał ze Stalą Stocznia i był to mecz 
o II miejsce w turnieju – niestety 
przegrany 0:1. Porażka zepchnęła 
naszych piłkarzy na IV miejsce. 
Turniej wygrała  Pogoń, przed Stalą 
i Chemikiem.

Po turnieju nasi oldboje zostali 
zaproszeni na trybunę VIP-ów i 
obejrzeli derbowy mecz II ligi Pogoń 
– Chemik. W przerwie meczu zasłu-
żonym piłkarzom i działaczom wrę-
czono jubileuszowe odznaczenia.

Inf. A. Szafran

Najskuteczniejszymi w naszej drużynie byli Jacek Bandos i Arek Kaznowski.

Ponadto grali: Andrzej Kania, Andrzej Szafran, Edek Zych, Stanisław Rabczuk, 

Janusz Rzechuła, Zbigniew Piątak i Krzysztof Sobolewski. 

Liga torowa

Sukcesy młodych kolarzy
Kolarze LUKS Chrabąszcze uczestniczyli przez cały sezon (od kwietnia 

do września, w każdy piątek) w zawodach tzw. Ligi Torowej.

Halowa liga LZS
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Nowogardzie zaprasza wszystkie chętne 

zespoły do udziału w Halowej Lidze LZS sezonu 2008/2009 w piłce nożnej 
i piłce siatkowej. Zapisy przyjmowane będą do 19.10.2008 r pod numerem 
telefonu 0 609 307 315.

Początek rozgrywek w hali Szkoły Podstawowej nr 4 pod koniec paździer-
nika.

Przewodniczący M-G Zrzeszenia LZS w Nowogardzie
Jan Tandecki

Startują w tej serii wyścigów za-
wodnicy kategorii MŁODZIK i 
JUNIOR MŁODSZY ze wszystkich 
klubów województwa zachodniopo-
morskiego.

Po XX seriach nasi zawodnicy zajęli 
czołowe lokaty.

Kategoria MŁODZIK:
1 – Krzysztof Antczak
2 – Paweł Kolasiński
3 – Borys Korczyński  z Energetyka 

Gryfino. 
Sklasyfikowano 19 zawodników.
Kategoria – JUNIOR MŁODSZY:
1 – Patryk Komisarek
2 – Mateusz Byczkowski BOGO 

Szczecin

3 – Konrad Leszkiewicz Energetyk 
Gryfino.

Sklasyfikowano 21 zawodników.
Biorąc pod uwagę fakt iż nasi 

kolarze nie posiadają własnego toru 
i wszelkie treningi to uciążliwe i 
kosztowne wyjazdy do Szczecina 
ich zwycięstwa nabierają większego 
wymiaru.

Gratulacje dla opiekunów i trenera 
– Henryka Sawickiego i Ryszarda 
Posackiego.

Do każdego sukcesu swoją cegiełkę 
dokłada mechanik – „złota rączka” 
Dariusz Kurkowski.

LMM
 (foto archiwum J. Korneluk)

 P. Kolasiński, na trasie kryterium
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Okazja dla rolników

Niecodzienny pokaz sprzętu 
rolniczego

C
M
Y
K

W obiektywie Jana Korneluka - Niebezpieczny spacer

Pokaz to atrakcja dla mieszkańców wsi, którzy wcale nie byli zaintereso-

wani kupnem kosiarek. Wzięcie miało piwo dla dorosłych, oraz kiełbaski , 

kaszanka i napoje dla dzieci… 

  Pokaz zorganizował Zbigniew Luter, rolnik ze wsi Glicko

KDD 960 ma szer. roboczą 9,60 m oraz wydajność ponad 11 ha/h. Kosiarka dyskowa 
dwustronna składa się z dwóch kosiarek zmontowanych na  wspólnej ramie nośnej. 
Kosiarki tylne są zawieszone centralnie.  Zestaw współpracuje z kosiarką dyskową czo-
łową o szerokości 3,00 m. Jest to doskonała oferta dla rolników posiadających wielkie 
areały, a przy tym  dobra alternatywa dla drogich kosiarek samojezdnych.

W sobotę, 27 września na łąkach 
w rejonie wsi Wierzchy  odbył się 
niecodzienny pokaz sprzętu do ko-
szenia traw, jej grabienia, zwijania i 
tworzenia sianokiszonek.

Pokaz zorganizował Zbigniew 
Luter, rolnik ze wsi Glicko, a sprzęt 
prezentowali pracownicy firmy Sa 
Masz z Białegostoku.

Przybyli na pokaz rolnicy mogli 
zobaczyć w akcji najnowocześniejsze 

kosiarki oraz urządzenia do zwijania 
traw i tworzenia z niej sianokiszonek  
Fachowe uwagi dotyczące prezento-
wanego sprzętu oraz problemy w tej 
dziedzinie rolnictwa zdominowały 
rozmowy przybyłych rolników. Kto 
może kupić taki sprzęt – rolnik czy 
firma świadcząca usługi dla rolni-
ków? Dlaczego w czasach PRL tak 
obrzydzono spółdzielczość, że dzi-
siaj nie można do niej nikogo namó-

wić? Czy będzie narastał trend do 
powstawania dużych gospodarstw 
typowo łąkarskich? Okazuje się bo-
wiem, że rolnik posiadający 300 ha 

łąki nie hoduje ani jednej krowy 
– trawę sprzedaje w postaci kiszonek 
lub granulatów, rzadziej siana.

Tekst i foto LMM
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 38

NAUCZKA

Tak długo rządziła się szara gęś pono, 
Dopóki na  szaro  jej nie  zrobiono.

CZWARTA WŁADZA

Dobrze niejednej redaktorce, 
Siedzi w redakcji jak pod korcem 
I dla rozrywki lub relaksu, 
Przeczyta se coś czasem z faksu…
Redaktorowi jeszcze lepiej:
Z tym się przywita, tu poklepie, 
Wśród sfer najwyższych się obraca
I kant wyśledzi - to jest praca! 
Cudownie też, jest reporterom:
Od wron dalecy są i szczerą 
Prawdę napiszą, bez krakania...
I tyle forsy za trzy zdania! 
Lecz najważniejszy jest sekretarz, 
On wie, co  tandeta, druk... Gazeta 
Jego po prostu jest! Dochodów 
On tuz, bo  kasy  ma  jak lodu! 
Ja nie chcę  ran tu jątrzyć, ale 
Każdy redaktor szasta szmalem, 
Do  tego  pije, żonę zdradza! 
Wiadomo, prasa - czwarta władza!

MOŻE  JESZCZE  JEDEN  POMNIK?

Jest pomnik chrząszcza, co  to  brzmi
w trzcinie,
Ma pomnik krowa, pies oraz ziemniak, 
A nie ma kwiatek, co z  tego słynie, 
Że wiosnę  zawsze nam uprzyjemnia. 
Ja na ten temat mam swoje zdanie: 
Jest to po prostu niedopatrzenie. 
Czy to możliwe, by taki klejnot 
Mógł być skazany na  zapomnienie?

SEJMOWA DEBATA

Misiu marszałek, wielki cham, 
Krzyknął zwierzętom: - Mami was tam!
A na to się odezwał  jeż: 
- Przepraszam: bardzo i mnie  też?
- Nie radzę, 
Mając, me  kolce na uwadze!...

Rozwiązanie krzyżówki nr 37 – GDZIE TO 
BABIE LATO?” nadesłali: 

Urszula Skowron, Krystyna Syfert, Teresa Ja-
nuszonek, Jerzy Siedlecki, Maria Wawreńczuk, 
Krystyna Porada, Halina Kawczyńska, Stanisława 
Pokorska, Jerzy Zawadzki, Bogumiła Czupryńska, 
Andrzej Leszczyński, Ryszard Gutowski, Włady-
sław Kubisz, Mirosława Rutkowska, Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Joanna Rojek, Franciszek Paleni-
ca, Bogdan Krystkiewicz, Teresa Powalska, Andrzej 

Czarnowski, Józef Górzynski, Wiesław Gruziński, 
Bogumiła Urtnowska, Maria Gortat, Halina Ste-
fańska, Alicja Wypych, Elżbieta  Lewandowska, 
Zdzisława Chorążyczewska, Szczepan Falaciński.      

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Alicja Wypych,
- Szczepan Falaciński,
- Władysław Kubisz.

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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

KOMUNIKAT

Szanowny Pracodawco!

Powiatowy Urząd Pracy w Golenio-
wie Filia w Nowogardzie informuje, 
że dysponuje środkami na 
• wyposażenie i doposażenie stano-

wiska pracy. (Pracodawca, który 
stworzy stanowisko pracy w celu 
zatrudnienia osoby bezrobotnej w 
pełnym wymiarze godzin, na okres 
co najmniej 24 miesięcy może 
otrzymać refundacje poniesio-
nych kosztów, do wysokości 500% 
przeciętnego wynagrodzenia)

• staże (organizowane są max do 12 
miesięcy dla skierowanego bezro-
botnego)

• przygotowanie zawodowe (organi-
zowane są max do 6 miesięcy dla 
skierowanego bezrobotnego).

Zapraszamy do składania wniosków 
i korzystania z usług Powiatowego 
Urzędu Pracy.

Wnioski dostępne na stronie
www.pup-goleniow.internetdsl.pl

          Nowogard 02.10.2008r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3.  Informatyk
4.  Monter stolarki PCV
5.  Operator podnośnika koszowego
6. Mechanik samochodowy, spawacz
7.  Stolarz meblowy
8.   Pomocnik przy produkcji okien 

PCV
9.  Pracownik zieleni
10.  Monter stolarki okiennej 
11.  Kucharz, recepcjonistka
12.  Pomocnik dekarza 
13.  Kosmetyczka
14.   Kasjer
15.  Pracownik produkcji, konserwa-

tor – mechanik 
16.  pracownik produkcji
17. Technik mechanik
18. szwaczka
19. Kucharz, recepcjonista, sprzedaw-

ca 
20.  Mechanik samochodowy

OFERTY PRACY Z REJONU

 1.  Kierowca kat. C+E    (Płoty) (Gryfi-
ce) 

2. Tokarz, spawacz, frezer, ślusarz, 
elektryk   (Miękowo k/Goleniowa)

3. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
4.  Spawacz (Płoty)
5.   Wychowawca – terapeuta (Rado-

wo Wielkie)
6. Pakowanie drobiu (Goleniów)
7. Pracownik pomocniczy (Kukinia)
8.  Inżynier w dziale R&D (Gryfice)
9.  Ślusarz, elektromonter – automa-

tyk, pracownik uboju, wykrawacz, 
rozbieracz mięsa   (Szczecin)

10. Spawacz (Szczecin)
       

SZKOLENIA

1. FLORYSTKA

2. MALARZ - TAPECIARZ

3. ELEKTRYK
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Posiadamy 10 wolnych miejsc 
w autobusie jadącym do Chorzowa na piłkarski mecz mię-
dzypaństwowy Polska - Czechy (11 października 2008 r.). 

Oferta dotyczy wyłącznie przejazdu w obie strony, 

nie zawiera biletu wstępu. 

Telefon kontaktowy: 0697 965 657

XI Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki Młodziczek
W najbliższy weekend do naszego miasta przyjedzie pięć koszykarkich 

druzyn młodziczek by wziąć udział w odbywającym się w hali Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Bohaterów Warszawy turnieju.

Siatkarska halówka WKS
WKS wzięły się ostro do roboty i poza halowymi rozgrywkami piłkarski-

mi organizują ligę siatkową.
Mecze odbywać się będą w hali Szkoły Podstawowej nr 1. Chętne zespoły 

powinny zgłaszać się do Andrzeja Kanii pod numer telefonu 603 198 104. 
Termin zgłoszeń upływa 20 października. Rozgrywki wystartują 26 paź-
dziernika.

Andrzej Garguliński

Piłkarski Puchar Polski

Unia Stargard - Pomorzanin Nowogard 1:2 (0:0)

Awans w ulewie

Okręgówka juniorów

Pomorzanin Nowogard - Światowid Łobez 1:2 (0:1)

Pierwsza porażka juniorów

NALP

Termin zgłoszeń przedłużony
Do 10 października przedłużony został termin zgloszeń do rozgrywek 

Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Rozgrywki rozpoczną się 19 
października i odbywać się będą w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Pomorzanin: Ebert - Lembas, 
Soska, Laszkiewicz, Balejko (46’ 
Galus), Cyran (46’ Nosek), Tompo-
rowski, Skórniewski, Dobrowolski, 
Gruszczyński, Gronowski (46’ K. 
Miklas).

Bramki dla Pomorzanina: Nosek, 
K. Miklas.

Pomorzanin okazał się lepszy od 
A-klasowej Unii Stargard i wygry-
wając wyjazdowe spotkanie w tym 
zespołem awansował do kolejnej 
rundy piłkarskiego Pucharu Polski.

Mecz odbywał się w trakcie ule-
wy, która w środę nawiedziła nasz 
region. W pierwszej części meczu 
bramkę dla Pomorzanina mogli 
zdobyć Gruszczyński i Gronowski, 
ale nie wykorzystali swoich okazji. 

Nieskuteczni byli również zawodni-
cy miejscowych i na bramki trzeba 
było czekac do drugiej połowy. 

Pierwsza padła w 60. minucie gdy 
K. Miklas został nieprzepisowo po-
wstrzymany w polu karnym Unii. 
Egzekucji rzutu karnego podjął 
się Nosek, a że zrobił to skutecznie 
nasz zespół objął prowadzenie. Pięć 
minut później, gdy zawodnicy Unii 
wykorzystali błąd naszych obroń-
ców,  był już remis. Dziesięć minut 
przed końcem spotkania K. Miklas 
zdobył bramkę na 2:1, a jako, że do 
końca żadnemu zespołowi nie udało 
się zdobyć bramki awans do kolejnej 
rundy wywalczył Pomorzanin.

Andrzej Garguliński

Na zaproszenie organizatorów czyli UKS „Trójki” do Nowogardu przyja-
dą Herkules Białogard, Kotwica 50 Kołobrzeg, SALOS Szczecin, UKS Trops 
Kartuzy, UKS 16 Koszalin. Turniej rozpocznie się w piątek i potrwa aż do 
niedzieli.
HARMONOGRAM GIER
Piątek 03 10 2008 r.
godz. 12 00 UKS „Trójka” Nowogard –  SALOS Szczecin
godz. 13 30 Herkules Białogard –  Kotwica 50 Kołobrzeg
godz. 15 00 SALOS Szczecin – UKS Trops Kartuzy
godz. 16 30 UKS „Trójka” Nowogard –  UKS 16 Koszalin
godz. 18 00 Kotwica 50 Kołobrzeg – UKS Trops Kartuzy 
godz. 19 30 Herkules Białogard –  UKS 16 Koszalin
Sobota 04 10 2008 r. 
godz.  9 00 Kotwica 50 Kołobrzeg –  UKS 16 Koszalin
godz. 10 30 UKS „Trójka” Nowogard –  UKS Trops Kartuzy
godz. 12 00 Herkules Białogard –  SALOS Szczecin
godz. 15 00 UKS „Trójka” Nowogard –  Kotwica 50 Kołobrzeg
godz. 16 30 Herkules Białogard –  UKS Trops Kartuzy
godz. 18 00 SALOS Szczecin –  UKS 16 Koszalin
Niedziela 05 10 2008 r.
godz. 9 00 Kotwica 50 Kołobrzeg –  SALOS Szczecin
godz. 10 30 UKS „Trójka” Nowogard –  Herkules Białogard
godz. 12 00 UKS 16 Koszalin –  UKS Trops Kartuzy
godz. 13 30 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

Andrzej Garguliński Skład: Frąckowiak - Grzejszczak, 
Fijałkowski, Wipplinger (80’ Sob-
czak), Jutkiewicz, Ogiewa (75’D. Ży-
wica), Kasprzyk, Langner, A. Żywica 
(65’ Skowroński) ,Kurek, Pozierak.

Bramka: Fijałkowski.
Zajmujący drugie miejsce Pomo-

rzanin podejmował na swoim boi-
sku lidera rozgrywek Światowida 
Łobez i odniósł pierwsza porażkę w 
sezonie.

Początek należał do gości, ale go-
spodarze skutecznie się bronili wy-
prowadzając groźne kontry. Jednak 
w 25. minucie po rzucie karnym 
Światowid objął prowadzenie. Dzie-
sięć minut później w zamieszaniu 

podbramkowym Kurek umieścił 
pikę w siatce, ale sedzie nie uznał 
bramki wyrównującej dopatrując się 
pozycji spalonej. 

Druga połowa to głównie ataki 
Pomorzanina, ale swoich okazji nie 
wykorzystali Kasprzyk, Langner i 
Kurek. W 78. minucie jednak zdo-
łali wyrównać. Z rzutu wolnego z 
18. metrów Kurek zagrał do Fijał-
kowskiemu a ten mocnym strzałem 
zdobył bramkę. Pomorzanin dalej 
atakował, ale nadział się na kontrę 
i w konsekwencji mecz na szczycie 
2:1 wygrali zawodnicy z Łobza. 

Andrzej Garguliński

W rozgrywkach będą brać udział 
pięcioosobowe zespoły (czterech 
zawodników pola i bramkarz) li-
czących maksymalnie dziesięć osób 
w tym dwóch zawodników zrze-
szonych, z których na boisku może 
przebywać jeden. Przez zrzeszonego 
zawodnika rozumie się osobę, która 
w trakcie tego sezonu pojawiła się 
w składzie (w tym na ławce rezer-
wowych) drużyny biorącej udział w 
rozgrywkach organizowanych przez 
Zachodniopomorski Związek Piki 
Nożnej i pozostałe regionalne struk-
tury PZPN. Rozgrywki przeznaczo-

ne są dla osób pełnoletnich, jednak 
w każdej drużynie może grać dwóch 
piłkarzy, którzy ukończyli szesnasty 
rok życia. Warunkiem jest jednak 
pisemna zgoda rodziców. 

Chętne zespoły powinny zgłaszać 
się pod numerem telefonu 694 281 
784. Termin zgłaszania i potwier-
dzenia jakim jest wpłata wpisowego 
upływa 10 października a 11 odbę-
dzie się losowanie. Organizatorem 
tegorocznej edycji  NALP są Wiej-
skie Kluby Sportowe.

Andrzej Garguliński

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie

Organizuje w dn. 12.10.2008 r.

Zawody wędkarskie spinningowe z łódki
Spotkanie zawodników o godz. 8.00 na pomoście k/Neptuna.

Zapisy do dnia 10.10.2008 r. w sklepie „Wędkarz”. Startowe 5 zł.

Zarząd

OGŁOSZENIA

SPORT także str. 15



20 M - Nr 77 (1714)

• 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•

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

3 października 2008 r.



GAZETA LOKALNA        NOWOGARD • OSINA

Wtorek     
7 października 2008 r.        
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 Cena 1,20 zł

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

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

REKLAMA REKLAMA

place
magazyny
warsztaty

Pb98 - 4,67,-    ON   - 4,17,-

Pb95 - 4,29,-    LPG - 2,25,-

Foto s. 7foto Jan Korneluk

Drogi i drogi...

Dnia 9.10.2008 godz. 17.00

GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
- Indywidualne w gabinecie 

- Grupowe pracowników na zlecenie pracodawcy

BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

Dziennik Nowogardzki 

zatrudni 
2 osoby do pracy 

w charakterze dziennikarza 
(w tym jedna osoba 

jako dziennikarz sportowy). 

Kontakt 091 39 22 165

Cena 1200 zł

Nie wszyscy „taplają” się w błocie
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Kronika policyjna Akademia Europejska w Kulicach

Pierwsza taka konferencja!
„W poszukiwaniu nieznanej historii regionu środkowej i dolnej Odry” – taki 

właśnie temat sprowadził do Kulic uczestników konferencji zorganizowanej 
przez Fundacje Akademia Europejska w Kulicach i Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Współpracy Niemiecko-Polskiej. 

„Zmianom terytorialnym zaszłym 
pod koniec drugiej wojny światowej 
towarzyszyły wielkie ruchy migracyj-
ne. Miliony ludzi było zmuszonych do 
opuszczenia swoich stron rodzinnych 
i zapuszczenia korzeni na obczyźnie. 
Procesy integracyjne były nieraz trud-
ne, a bolesne indywidualne przeżycia 
zaciemniały przez długi czas stosunki 
miedzy danymi narodami. Ówczesna 
polityka przyczyniała się raczej do 
zaostrzania tych przeciwieństw niż 
do ich zanikania. To wszystko pozo-
stawiło głębokie rany, a ich zabliź-
nienie jeszcze się nie dokonało. Do 
dzisiaj ma to swoje odbicie nie tylko 
w sposobie przedstawiania i interpre-
towania historii regionu. Wywiera to 
także wpływ na charakter i  rozwój 

wzajemnych kontaktów, projektów i 
przedsięwzięć.

Na naszej konferencji pragniemy 
udać się na poszukiwanie „straconej” 
historii na przykładzie regionu środ-
kowej i dolnej Odry i podyskutować o 
tym, jak ona może służyć jako bodziec 
współpracy polsko-niemieckiej”.

Takie słowa znaleźli uczestnicy 
konferencji na zaproszeniach do 
udziału w tym dyskursie.

Kierowali je organizatorzy: Saba 
Keller, Lisaweta von Zitzewitz i prof.
dr Roswitha Wiśniewski.

Materiały jakie zaprezentowano na 
konferencji przybliżymy Państwu w 
kolejnych wydaniach „DN”.

LMM, 
foto Franciszek Karolewski

Lisaweta von Zitzewitz, Saba Keller,  

prof.dr Roswitha Wiśniewski

 XIV Sportowy Turniej Miast i Gmin.

Nowogard w czołówce
W dniu 28 maja na terenie całej 

Polski odbył się XIV Sportowy Tur-
niej Miast i Gmin. Celem turnieju 
jest zaktywizowanie i rozpowszech-
nianie kultury fizycznej wśród naj-
szerszych kręgów. Udział polegał 
na uczestnictwie w jakiejkolwiek 
konkurencji sportowej nieprzerwa-
nie przez minimum 30 minut. Nasza 
gmina również wzięła udział w tym 
przedsięwzięciu. Do turnieju zgło-
siły się szkoły gminy Nowogardu i 
kluby sportowe, które jako formę 
aktywności zaproponowały, aerobik, 
masowe biegi sportowe oraz gry 
zespołowe takie jak: piłka nożna 
i ręczna, koszykówka, siatkówka. 
W związku z rozstrzygnięciem tur-

n i e j u  m a m y 
przyjemność po-
informować, że 
w ubiegłym ty-
godniu Zastępca 
Burmistrza No-
wogardu Pan Artur Danilewski ode-
brał statuetkę dla gminy Nowogard za 
zajęcie IX miejsca w IV grupie (od 15 
do 40 tys. mieszkańców) w XIV Spor-
towym Turnieju Miast i Gmin.

W 2009 roku odbędzie się ju-
bileuszowy XV Sportowy Turniej 
Miast i Gmin, w związku z tym już 
dziś wszystkich mieszkańców naszej 
gminy zachęcamy do wzięcia udziału 
w turnieju.

Opr. LMM 

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 urodzin

Halinie  
Sadłowskiej

   wszystkiego co najlepsze 
          i najpiękniejsze
     życzy córka Ewelina 
      z mężem i dziećmi

Serdeczne 
podziękowania 

za opiekę lekarską 
nad chorym ojcem 

Kazimierzem 
Żeglińskim 

pani 

Elizie Felskiej 
składa 

córka z rodziną

PODZIĘKOWANIA ŻYCZENIA

Poniedziałek 29 września
Na wniosek komendanta komisa-

riatu policji w Nowogardzie, który 
poparty został przez prokuratora 
rejonowego, sąd rejonowy w Gole-
niowie zastosował środek zapobie-
gawczy w postaci 3 miesięcy aresztu 
dla Mariana B. Areszt ten jest karą, 
jaką Marian B. otrzymał za fizyczne 
i psychiczne znęcanie się nad rodzi-
ną. Dodatkowo obciąża go fakt iż był 
już skazywany za podobnego typu 
przestępstwa.

Tego dnia doszło również do kra-
dzieży w sklepie „Kasia” przy ul. 
Bema. Sprawcami są dwaj mężczyź-
ni. Jeden z nich wszedł do sklepu i 
wziął 6 butelek wina oznajmiając 
ekspedientce, że za wina te zapłaci 
jego kolega, który czeka na niego w 
samochodzie. Niestety kilka sekund 
później ekspedientka usłyszała je-
dynie warkot włączanego silnika. 
Mężczyźni odjechali. Sprawa skra-
dzionego wina o wartości 28,80 PLN 
znajdzie swój finał w sądzie grodz-
kim. 

Czwartek 2 października
Pewien mężczyzna zgłosił kra-

dzież z włamaniem do samochodu 
ciężarowego Iveco. Na miejscu po-
informował policję, że skradziono 
mu 600 litrów oleju napędowego o 
wartości 2,400 PLN. Postępowanie 
policji trwa.

Piątek 3 października
Około godziny 14 przejeżdżają-

cy przez Nowogard patrol policji z 
Łobza ujawnił nietrzeźwego moto-
rowerzystę. Zatrzymany Zbigniew 
W. miał 2,70 promila alkoholu we 
krwi. Ponadto kierował motorowe-
rem wbrew zakazowi sądowemu.

Sobota 4 października
Tego dnia policja ujęła Cezarego 

O. mieszkańca Szczytnik. Mężczy-
zna ten nie posiadając prawa jazdy 
kierował Fordem Escort przewożąc 
kilku swoich kolegów, z którymi 
w piątkowy wieczór wybrał się do 
Przystani. W lokalu tym zatrzymany 
i jego koledzy spożywali razem alko-
hol. Następnie opuścili lokal i udali 
się w kierunku miejscowości Wierz-
chy. W tamtej okolicy ulegli wy-
padkowi. Kierujący nie dostosował 
prędkości jazdy do warunków na 
drodze, stracił panowanie nad kie-
rownicą i uderzył w drzewo. Cezary 
O. wraz z kolegami zbiegł z miejsca 
zdarzenia pozostawiając rannego 
kolegę, który zadzwonił na pogo-
towie. Wraz z karetką na miejsce 
przybyła również policja. Poszko-
dowany zeznał funkcjonariuszom, 
że jest autostopowiczem i nie wie 
z kim jechał. Natomiast Cezary O. 
powiadomił policję o kradzieży aby 
uniknąć odpowiedzialności (miał 
ok. 1 promila alkoholu we krwi). Po 
kilkunastu godzinach pracy policji 
sprawa wyszła jednak na jaw. Cezary 
O. odpowie przed sądem za spowo-
dowanie wypadku i narażenie życia 
innych osób, prowadzenie w stanie 
nietrzeźwym bez uprawnień oraz 
poruszanie się nieubezpieczonym 
pojazdem. Grozi mu za to do trzech 
lat pozbawienia wolności.

ps

Ksero 

KOLOROWE

Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A
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REKLAMA

Zmiany w oświacie  
- czy na lepsze?

O aktualnych zmianach w oświacie i nie tylko rozmawiamy z Kuratorem 
Oświaty Arturem Gałęskim

likwidatora na swoim podwórku?
AG: Panie redaktorze, kiedy de-

cydowałem się zostać kuratorem 
wiedziałem, że czekają mnie niepo-
pularne decyzje. Czy Pan sobie wyob-
raża, że  Kurator Wojewódzki może 
realizować  politykę ministerstwa 
w województwie inaczej traktując 
Nowogard? To byłby absurd. Jestem 
mieszkańcem Nowogardu, czuję się z 
nim związany ale nie mogę traktować 
mojego miasta inaczej. Ubolewam 
tylko, że nie ze wszystkich możli-
wości moje miasto korzysta i chce 
aplikować o fundusze albo, że poziom  
niektórych aplikacji powiedzmy deli-
katnie nie odpowiada wymaganemu 
poziomowi.
LMM: W naszej Radzie Mielskiej 

ostatnio sporo się dzieje. Jak Pan oce-
nia tarcia w koalicji?
AG: Ostatnio wicewojewoda z PSL 

Pan Andrzej Chmielewski rozmawiał 
ze mną na ten temat i powiem szcze-
rze mieliśmy podobne zdanie. W tym 
rozdaniu PSL i Platforma są na siebie 
skazane. Są oczywiście tacy, którym 
zależy na rozbiciu koalicji.
LMM: Czy myśli Pan o kimś kon-

kretnym?
AG: Tak. Przecież byłem wice-

burmistrzem przez rok i zdążyłem 
zaobserwować różne postawy w 
Radzie Miasta.
LMM: Czy sądzi Pan, że ta koalicja 

przetrwa?
AG: Myślę, że musi być wola obu 

stron. Na siłę niczego nie uda się 
utrzymać. Jest wielu ludzi w Plat-
formie, którzy mówią: Dość, dajcie 
spokój, przejdźcie do opozycji! Jeśli 
naszym  koalicjantom jest bliżej 
do innych , niech idą ale z pełną 
świadomością tego jaki to będzie 
miało wpływ na powiat i Sejmik. Są 
przecież powiaty, gdzie koalicja PO-
PSL się rozpadła. Pozostaje jednak 
pytanie czy nie warto wykorzystać 
możliwości, jakie dają środki unijne, 
które właśnie się uruchamia. Przecież 
ruszył RPO. Bardzo wiele zależy od 
mądrości stron. Tym wszystkim, 
którzy udają, że są w koalicji, a już 
przygotowują się do wyborów za 2 
lata i próbują rozgrywać powiem tak: 
niech nie liczą ani na poparcie elek-
toratu, który nie wybaczy im,  że nie 
wykorzystali szansy na pozyskanie 
środków i rozwój Nowogardu ani na 
miejsce na listach wyborczych.

Lesław M.Marek - Dziękuję za 
rozmowę

Lesław M. Marek: Ostatnio sporo 
mówi się o zmianach, w funkcjo-
nowaniu placówek oświatowych , a 
dokładnie o ich likwidacji. Czy tych 
likwidacji będzie sporo?
Artur Gałęski: Panie redaktorze 

uściślijmy  - rozumiem, że chodzi 
Panu o Bibliotekę Pedagogiczną. 
Po pierwsze, to pamiętajmy, że w 
poprzedniej kadencji w Sejmiku roz-
poczęła się dyskusja o tym, co zrobić z 
siecią tych bibliotek w województwie. 
Pomysł doprowadził do połączenia  
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicz-
nej i Centrum Doradztwa i Doskona-
lenia Nauczycieli w jeden organizm 
- jak się potem okazało z błędem 
formalnym, który wytknął ówczesny 
kurator Sejmikowi. Obecnie Zarząd 
Województwa na wniosek dyrektora 
placówki przesłał do Kuratorium 
projekt nowego statutu placówki, 
który nie ma już w swych strukturach 
kilku filii w województwie. Dyrektor 
zmienionego już CDiDN w ZCDN 
zapewniła mnie, że pozostawi księ-
gozbiór z każdej likwidowanej filii w 
rękach samorządów.
LMM : A co z tym zamieszaniem 

wokół statutu? Radny SLD, były ku-
rator Jerzy Kotlęga twierdzi, że inny 
statut Kuratorium zaopiniowało, a 
inny dostali radni.
AG: To już jest problem Sejmiku i 

Biura Prawnego. W Kuratorium nad 
statutem pracował Zespół Radców 
Prawnych, tak jak w każdej takiej 
sytuacji. Mogę Pana zapewnić, że z 
Kuratorium wyszedł zaopiniowany 
przez prawników zgodny z prawem 
statut. Ja nie wiem o jaki Panu rad-
nemu egzemplarz chodzi.
LMM: Czy nie obawia się Pan 

kolejnych ataków radnych z opozycji, 
że jako Kurator likwiduje pan kolejną 
placówkę oświatową w Nowogar-
dzie?

AG: Jak na razie, to zlikwidowałem 
tylko delegaturę, która i tak byłaby 
zlikwidowana w ramach oszczęd-
ności,  podobnie jak delegatura w 
Chojnie. Samorządowcy np. z Ka-
mienia i Świnoujścia postulowali by 
przypisać ich do Szczecina bo mają 
lepszy dojazd. Poza tym nowa struk-
tura kuratorium i większy nacisk na 
diagnozy powodował, że delegatury 
tak małe jak Chojna czy Nowogard 
nie dałyby rady tym zadaniom. 
Proszę pomyśleć - aby prawidłowo 
przeprowadzić diagnozę potrzebne 
są narzędzia badawcze i np. czytnik 
do ich analizy. 

Cena takiego czytnika wynosi po-
nad  20 tys. zł. Nie można było dalej 
tak funkcjonować.
LMM: Ale biblioteki pedagogicznej 

też ma nie być.
AG: To jest już inna sprawa. Ci 

którzy mówią, że Kurator likwiduje 
biblioteki po prostu nie znają prawa. 
Tylko organ prowadzący w tym wy-
padku Sejmik może je zlikwidować 
i założyć jeśli radni mają taką wolę. 
Kurator tylko opiniuje, a jego opinia 
nie jest wiążąca dla radnych. Prawdą 
jest, że wydałem pozytywną opinię 
bo nie można sprawnie tworzyć 
doskonalenia mając złą strukturę pla-
cówki.  Biblioteki,  te w terenie winny 
być samorządowe i posiadać dział 
pedagogiczny. Do takiego rozwiąza-
nia będę namawiał burmistrzów w 
województwie. Korzystając z okazji 
chciałbym przeprosić Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Nowo-
gardzie Panią Zofię Pilarz, że w treści 
wywiadu ze mną na łamach ,,Głosu 
Szczecińskiego „ źle sformułowano 
moją wypowiedź. Oczywiście, że Pani 
Dyrektor nigdy nie dążyła do likwi-
dacji Biblioteki Pedagogicznej. Cenię 
Panią jako bardzo szlachetnego i mą-
drego człowieka, kochającego książki, 
pasjonata. Miałem na myśli  tylko to, 
że w Nowogardzie nie powinno być 
problemu,  bo jest lokal, pozostanie 
księgozbiór i mam nadzieję, że  bę-
dzie chęć współpracy .
LMM: A jak wygląda to w innych 

likwidowanych miejscach ?
AG: Bywa różnie . Generalnie sa-

morządowcy w trosce o elektorat wolą 
mówić: my nie chcemy likwidacji, to 
Kurator. Rozumiem tę niepewność 
zwłaszcza pracowników tych filii. Tak 
prawdę mówiąc, to od burmistrzów 
będzie zależało czy będzie dla nich 
praca. Ja wierzę ,że będzie.
LMM: Czyli nie boi się Pan opinii 

Obchody 700-lecia 
Nowogardu     

Przyszły rok będzie dla nas, 
mieszkańców Nowogardu, szcze-
gólnym czasem, gdyż będziemy ob-
chodzić jubileusz 700-lecia nadania 
praw miejskich. 30 kwietnia 1309r. 
nastąpiło nadanie aktu lokacyjnego 
naszemu miastu na mocy Prawa Lu-
beckiego. W związku z przygotowa-
niem obchodów w dniu 23.09.2008 
w nowogardzkim ratuszu odbyło się 
kolejne posiedzenie przedstawicieli 
Rady Programowej i Komitetu Or-
ganizacyjnego, powołanych Uchwa-
łą Nr XVII/149/08 Rady Miejskiej. 

Główne uroczystości planuje się w 
dniach 30.04.- 03.05.2009 r.  Na po-
siedzeniu dokonano zmian w pro-
gramie uroczystych obchodów oraz 
przeanalizowano koszty ich orga-
nizacji. W ciągu 2009 roku będą 
odbywać się spotkania, seminaria, 
prezentacje, wystawy, publikacje, 
koncerty i imprezy nawiązujące do 
naszego historycznego święta. Środ-
ki na ten cel powinna uchwalić Rada 
Miejska. Czy nastąpi to już podczas 
Sesji w dniu 15 października?
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W skład Rady Programowej Obchodów 700-lecia lokacji Miasta Nowo-
gard wchodzą: 

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 
- Burmistrz Nowogardu 
- Ksiądz Kanonik Dziekan Dekanatu Nowogard 
- Pastor Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Zbór w Nowogardzie 
- Przewodniczący Heimatverein Naugard, 
- Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowogardzkiej 
- Prezes Koła Numizmatycznego w Nowogardzie 
- Przewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych w Nowogardzie 
- Prezes Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej 
Skład Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700 - lecia lokacji Mia-

sta: 
- Zastępca Burmistrza Nowogardu, 
- Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Nowo-

gardzie 
- Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miej-

skiego w Nowogardzie 
-Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
- Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury w Nowogardzie 
- Dyrektor Miejskiej Publicznej Biblioteki w Nowogardzie 
- Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie 
Rada Programowa może powołać w skład Komitetu Organizacyjnego 

jeszcze inne osoby.

Obchody 700-lecia Nowogardu

Redakcja „Dziennika Nowo-
gardzkiego” będzie sukcesywnie 
prezentować decyzje podejmowane 
przez wyżej wymienione gremia, 
ale też z własnej inicjatywy dołoży 
swoją cegiełkę poprzez publikację 
materiałów przybliżających dzieje i 
rozwój miasta.

Będzie to więc historia niemie-

ckiego miasta i miasta polskiego 
– po II wojnie światowej. Dzisiaj 
prezentujemy I część wspomnień 
nauczyciela, który zaczynał pracę 
na terenie powiatu nowogardzkiego 
w 1954 roku. Zapewne wielu Jego 
uczniów z przyjemnością powróci 
myślami do tamtych lat...

LMM

Po raz któryś, reagując na propozy-
cję Staszka Sobczaka, zabieram się do 
napisania czegoś w rodzaju wspomnień 
związanych z moim nauczycielstwem, a 
ściślej, nauczycielstwem z okresu, że tak 
go nazwę, nowogardzkiego. Po raz któ-
ryś, bo przyznam, że wyrażanie siebie 
w formie jaką jest pisanie, nie jest dla 
mnie rzeczą łatwą. Tak było od dawna. 
Napisanie listu stanowiło już pewien 
problem. Nie brakowało więc proble-
mów, bo czasem trzeba było napisać, 
chociażby do licealnej miłości. Nie ła-
two się pisało, ale to było nieporównanie 
przyjemniejsze niż późniejsze czytanie 
tych swoich „wypocin”, kiedy na znak 
zerwania, licealna miłość oddała ci je z 
podkreślonymi błędami, i pomyśleć, ile 
to mniej problemów ma dzisiejsza mło-
dzież, dzięki komórkom. 

I tak znalazłem się, ze wspomnienia-
mi w liceum pedagogicznym - moim 
liceum. Dlaczego właśnie takim? To 
przez Mariana Kazusiaka, którego, na-
wiasem mówiąc, nigdy nie poznałem 
osobiście. 

Kazusiak - to wujek mego kolegi z są-
siedztwa - Tadka Szczupakiewicza - ale 
także nauczyciel Liceum Pedagogicz-
nego w Kamieniu Pomorskim. To setki 
kilometrów od położonego w powiecie 
konińskim, Ostroważa - naszego miej-
sca zamieszkania. 

W roku szkolnym 1949 /l950 - właś-
nie w Ostrowążu chodziłem do ostatniej 
klasy podstawówki. Tadeusz ukończył 
ją rok wcześniej. Ponieważ nie pod-
jął nigdzie dalszej nauki, w trakcie już 
trwającego roku szkolnego, ściągnął go 
do Kamienia wujek - nauczyciel. Wraz 
z nim pojechała; będąca w takiej samej 
sytuacji jak on, Zenka Banaszak (póź-
niejsza Majewska), Zostali przyjęci do 
klasy wstępnej. W następnym roku, a 
był to rok 1950, znaleźliśmy się razem w 
klasie pierwszej - bo Kazusiak ściągnął 
ich, a oni mnie i innych z Ostroważa i 
jego okolic.  

Spośród tej grupy - po czteroletnim 
zdobywaniu szlifów belferskich - z zie-
mią nowogardzką (bo jej maj ą doty-
czyć wspomnienia) związała się Zenka 

Banaszak i Janek Kwiatkowski - i to na 
zawsze. Ich groby znajdują się na cmen-
tarzu nowogardżkim. 

Wracając do wyboru zawodu, tak 
trochę na poważniej, to głównym mo-
tywem była tu chęć bycia w życiu kimś 
więcej niż rolnik, szewc czy krawiec 
(przy całym szacunku dla tych zawo-
dów). Mieliśmy wtedy pobudzone am-
bicje, a i czas do ich zaspakajania był 
odpowiedni. Bezpłatna nauka, i co waż-
ne, utrzymanie (internat, stypendium) 
to była wielka szansa na lepsze, niż na-
szych rodziców, życie. 

Szansy tej nie pozbawili nas nauczy-
ciele, przyjmując wszystkich chętnych, 
bez względu na jakość egzaminu wstęp-
nego. Braki w naszej edukacji uzupeł-
niali w trakcie lat nauki - a mniej pra-
cowici - odpadali po drodze. Byli i tacy, 
którzy przerywali naukę i szli do pracy 
jako nauczyciele niewykwalifikowani, a 
naukę kontynuowali. , w prowadzonych 
przez Liceum kursach kwalifikacyj-
nych. 

Liceum, Kamień, a gdzie wątek nowo-
gardzki? Jak się okazało jest ich wiele, a 
związane są głównie z ludźmi. 

Tak na przykład - Marian Roszak, mój 
nauczyciel języka polskiego w pierwszej 
klasie liceum, był później nauczycielem 
tego przedmiotu w ogólniaku nowo-
gardzkim. Magister (ważne, bo niewielu 
nauczycieli liceum ten tytuł posiadało) 
podjął nie mało trudu próbując popra-
wić naszą ortografię, styl i język. Bez-
ceremonialnie wyrażając dezaprobatę 
co do ich poziomu, budził powszechny 
strach, zwłaszcza wśród pierwszoklasi-
stów. Kiedy spotkaliśmy się w Nowogar-
dzie jako nauczyciele (niejako koledzy) 
trudno było się w nim dopatrzyć groź-
nego belfra. 

Leszek Mąka - począwszy od drugiej 
klasy, mój wychowawca. Nie piszę ma-
gister, bo podejrzewam, że był wtedy w 
trakcie jego zdobywania. Wiem nato-
miast, że został nie tylko magistrem. Na 
jego związek z Nowogardem wpadłem, 
gdy pracując w Dąbrowie przeglądałem 
dokumenty szkolne. Nie mogło być po-
myłki co do właściciela znalezionego 
w nich pisma. Tu był nauczycielem i 
tu mieszkał z rodziną. Jego siostra była 
żoną Władka Urtnowskiego — kierow-
nika szkoły w Kulicach — znanego jako 
ojca siedmiu (a może dziewięciu) sy-
nów, którym w domu zorganizował coś 
w rodzaju internatu. Z czasów liceum 
pamiętam jego (mego wychowawcy) 
zawsze eleganckie, na grubych pode-
szwach, buty (był niskiego wzrostu) i 
czarujący uśmiech -zwłaszcza gdy był 
kierowany do naszych koleżanek. . . A 
wiedzę pedagogiczną, którą pod jego 
kierunkiem liznąłem, pogłębiłem po-
dejmując po latach zaoczne studia na 
tym właśnie kierunku. 

Maria Kaźmierczak - licealna nauczy-
cielka języka rosyjskiego. Nad moim 
kulejącym akcentem napracowała się 
nie mało, bo aż sześć godzin tygodnio-
wo. Aż tyle, bo liceum przyjęło (a może 
mu nadano)specjalność w zakresie tego 
właśnie przedmiotu. Z pod jej ręki wy-

szło wielu specjalistów (sam się do nich 
nie zaliczam). Jedna z jej uczennic, a 
moja koleżanka z równoległej klasy -
Marysia Przybysławska (Gomółka) - zo-
stała kierownikiem sekcji języka rosyj-
skiego (ta nazwa może być niezbyt ści-
sła) w Centralnym Ośrodku Doskona-
lenia Kadr Oświatowych w Warszawie. 
Nawiasem mówiąc - miała • ułatwiony 
start - bo bezpośrednio po liceum zo-
stała wytypowana na studia. Spośród 
około czterdziestu absolwentów liceum 
rocznik 1954, taką możliwość dano dwu 
osobom. Drugim szczęściarzem był ko-
lega z klasy - Zdzisiek Zawadzki  - prze-
wodniczący zarządu szkolnego ZMP. 
Marysię spotkałem po latach w Kaliszu. 
Tu, z racji swej funkcji, odwiedziła wa-
kacyjny -. centralny kurs nauczycieli ję-
zyka rosyjskiego. Znalazłem się na nim 
niejako uczestnik, bo tego przedmiotu 
jakoś nigdy nie uczyłem, ale jako współ 
kierujący tym kursem. Spotkanie było 
nader miłe. . . Jeśli zaś chodzi;:o wątek 
nowogardzki dotyczący Marii Kaźmier-
czak - to łączę go z moją żoną, która z 
Nowogardu pochodzi. Otóż, kiedy pani 
Maria była wykładowcą języka rosyj-
skiego w Studium Nauczycielskim Nr 
l w Szczecinie, to moja żona była jej 
lubianą studentką. Było to lubienie od-
wzajemnione - „jej Pani Profesor” była 
zaproszona na nasz ślub. 

O kolejnych związkach wspomnę 
później, bo czas wrócić do początków 
pracy na tym terenie (terenie ziem od-
zyskanych). Że to będzie, moje i innych 
absolwentów liceum, miejsce pracy, nie 
miał wątpliwości nikt, kto uważnie słu-
chał dyrektora Grzegorza Truchana, na 
spotkaniu w auli, po zdanym egzaminie 
wstępnym. Wtedy to bowiem, wykorzy-
stując - nie wiem, dlaczego -moje „ dane 
osobowe „ powiedział: „. . . . ! niech się 
nie zdaje różnym Dunajom, że po skoń-
czonej nauce powrócą do swoich Ostro-
wążów. . . . „. No i nie wrócili, bo obo-
wiązujące wtedy nakazy pracy, związały 
ich życie i pracę z tą ziemią.  ‘

Nakazy dotyczyły obszaru wojewódz-
twa szczecińskiego, natomiast wybór 
powiatu był naszym wolnym wyborem. 
Wybrałem nowogardzki, bo w położo-
nym koło Maszewa - Radzanku, miesz-
kała z rodziną siostra mego ojca -Zofia 
Nawrocka (to tu był ten „ZACHÓD”, na 
który wyjechali). To tu, kiedy po egza-
minie wstępnym ich odwiedziłem, za-
stała mnie wiadomość o śmierci mojej 
mamy. 

Nowogard, Wydział Oświaty, rozmo-
wa z inspektorem (?) Yoglem i skiero-
wanie do Szkoły Podstawowej w Wojta-
szycach. 

Powiat nowogardzki jako miejsce 
pracy, jak się okazało na konferencji 
sierpniowej, wybrało jeszcze kilka osób, 
z którymi razem zdawaliśmy maturę. 
Spróbuję przywołać (z pamięci !!) ich 
imiona, nazwiska, miejsca pierwszej 
pracy, a jeżeli dziury w pamięci okażą 
się nie zbyt duże, to może i coś więcej. 
(I to będą te kolejne związki o których 
obiecałem wspomnieć).   

cdn

Z Ostrowąża do Nowogardu...
mgr Jan Dunaj

700 LAT Już za pół roku...
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

PARYŻ
Grupa uczniów z naszej szkoły w dniach od 16 września do 21 wrześ-

nia 2008 roku była na wycieczce w Paryżu. Młodzież zwiedziła tam 
mnóstwo urzekających miejsc. Wspomnienia z wyjazdu na pewno po-
zostaną w nich na bardzo długi czas. Tymczasem, aby przedstawić 
Wam szlak jakim podążali wycieczkowicze, zamieszczamy fotorelację. 
 

  W drodze na wieżę Eiffla

  Przed wejściem do Luwru

  Odpoczynek przed Bazyliką Sacre Coeur

  Jeden z zamków nad Loarą - siedziba króla Polski Stanisława Leszczyńskiego

 Zamek w Disneylandzie

  Jedna z najbardziej 

  obleganych atrakcji 

  w Disneylandzie

  Katedra Notre-Dame
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy 

w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie
Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 149 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 
września 2008 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza ko-
munalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:
1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu 

cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 14 października 
2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1 w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej o godzinie 900.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed rozpoczęciem przetargu 
wadium w wysokości 100 zł (sto 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 40,00 
złotych.

5. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych. 
6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
7. Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć umowę, według 

wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia i wpłacić wylicytowany 
czynsz powiększony o 22 % podatek VAT. 

8. Umowa uprawnia do handlu od dnia 25 października do dnia 3 listopada 2008 r. 
9. 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 przed-
miot, za który wnoszona jest opłata. 

10. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 8 powoduje utratę 
prawa do handlu oraz utratę wadium. 

11. Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wygrania dwóch 
miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy. 

12. Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje miejsce za czynsz 
niższy niż wpłacone wadium zostanie ono zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że dnia 19.10.2008 r. 

organizujemy zawody spławikowe 
na kanale Świniec w Trzebieszewie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 w godz. 10.00 – 18.00, 
w sobotę do godz. 14.00. Startowe 10 zł. 

Zapisy do dnia 17.10.2008 r. 
Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5 Marca

Nadleśnictwo Nowogard
ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard tel. 091 3920640 fax. 091 3920982

ogłasza II-gi przetarg 

- ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospo-

darczym – pustostanu położonego w m. Czermnica 58,  gm. Nowogard,  powiat 
goleniowski, woj. zachodniopomorskie, położonej na działce oznaczonej numerem 
nr 233/5 w obręb ewidencyjny Czermnica.

Na przedmiotową nieruchomość składa się budynek mieszkalny, o powierzchni 
użytkowej 139,84 m2 , budynek gospodarczy, o powierzchni użytkowej 194,50 m2 

, działka gruntu, o powierzchni 0,1592 ha. 
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Nowogard zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/103 Rady Narodowej Miasta i Gminy w 
Nowogardzie z dnia 17.12.1986 roku jest to : „ zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, 
rozproszona ” – plan powyższy obowiązywał do dnia 01.01.2004 roku.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Zbywana nieruchomość  jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich ani też 

nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 97.000,00 zł, słownie: dziewięć-

dziesiąt siedem tysięcy 00/100 złoty, a minimalne postąpienie  100,00 zł, słownie 
sto złoty. 

Przetarg – ustna licytacja odbędzie się w dniu 12.11.2008 r. o godz. 1100  w 
świetlicy Nadleśnictwa Nowogard przy ul Radosława 11 w Nowogardzie.

Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 5.000,00 zł.  Wadium może być wnoszone w formie gwarancji bankowej 
bądź w pieniądzu. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej, 
oryginał gwarancji bankowej winien być złożony w sekretariacie Nadleśnictwa 
Nowogard. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, środki pieniężne win-
ny być wpłacone  w kasie Nadleśnictwa Nowogard  bądź na rachunek bankowy 
Nadleśnictwa  Nowogard  - numer konta 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 w 
BOŚ w Szczecinie . W przypadku wpłaty  na rachunek bankowy Nadleśnictwa 
za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę obciążenia rachunku bankowego 
Nadleśnictwa Nowogard.
Wadium wniesione winno być najpóźniej  do godz.1030  w dniu 12.11.2008 

r.
Osoba, która wygra przetarg na przedmiotową nieruchomość winna dokonać 

zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej  dzień przed datą zawarcia umowy sprze-
daży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawied-
liwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w wyznaczonym miejscu 
i terminie podanym przez organizatora przetargu w pisemnym zawiadomieniu, 
sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie  podlega 
zwrotowi.

Szczegółowych informacji oraz oględzin lokalu można dokonać po uprzednim 
umówieniu się z pracownikiem Nadleśnictwa Nowogard ( H. Wojnowski ) – tel. 
091 3920640 wew. 22 w godzinach od 8 00  do 1400 do dnia 07.11.2008 r.

Nadleśnictwo Nowogard może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych 
powodów, informując o tym fakcie niezwłocznie w formach właściwych dla 
ogłoszenia przetargu.

Podstawa prawna : art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 45 
z 2005 r. , poz. 435, z późn. zm.) oraz  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania 
przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji ceno-
wej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących 
się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U nr 78 poz.532 z 2007 r.)
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 W obiektywie  Jana Korneluka - Drogi w naszej gminie 

Młodzież z I LO 
na Festiwalu Nauki
W ramach VIII zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, w dniach 22-

28 września  w Szczecinie i w Koszalinie odbył się cykl wykładów prze-
znaczony dla szerokiego grona odbiorców. W zajęciach mogli uczestni-
czyć zarówno licealiści jak i gimnazjaliści oraz dorośli. Już po raz kolejny 
w festiwalu wzięła udział grupa uczniów z I LO im. ppor. Emilii Gierczak 
w Nowogardzie.

Młodzież wraz z opiekunem - pa-
nią Barbarą Papuszką uczestniczyła 
w  wykładach, które miały miejsce 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Ich tytuły to miedzy innymi: 
Ekologia Ekonomiczna, O marketin-
gu na wesoło, Sukces w grupie- jak 
być doskonałym liderem, studentem, 

biznesmenem  oraz Dżinsy czy ga-
jerek? Były również liczne pokazy i 
konkursy z nagrodami. Dodatkowo 
wszyscy zainteresowani mogli  zapo-
znać się z wydziałami i kierunkami 
znajdującymi się na Uniwersytecie 
Szczecińskim oraz zwiedzić budy-
nek uczelni. 

Agnieszka Sućko, kl. II b

„Sołtysówka” w Karsku     ...i w Wojcieszynie

Program Dni Papieskich 
w Nowogardzie
PIĄTEK 10.10.2008r.
godz. 17:00 – Wystawa publikacji i pozycji Jana Pawła II i o Janie Pawłe II 

(Biblioteka Miejska)

NIEDZIELA 12.10.2008r.
godz. 18:00 – MSZE PAPIESKIE W PARAFIACH (kościoły św. Rafała Ka-

linowskiego i Wniebowzięcia NMP)
godz. 19:00 – PROCESJA ŚWIATŁA ULICAMI NASZEGO MIASTA (pa-

rafia św. Rafała Kalinowskiego – ul. Bankowa – Park Miejski - Plac Wolno-
ści)

godz. 19.30 – JAN PAWEŁ II – WYCHOWAWCA MŁODYCH – widowi-
sko Teatru ognia „FAN” z Nowogardu

godz. 20:00 – koncert zespołu 2Tm2,3 (wstęp wolny)

Sygnały Czytelników

A mieliśmy taki spokój….
...piszą Czytelnicy z pewnego osiedla. Do czasu aż wprowadził się do 

jednego z mieszkań pewien ważny urzędnik ze starostwa powiatowego.
„W jego mieszkaniu całymi noca-

mi trwają suto zakrapiane balangi, 
wydobywa się głośna muzyka i 
dzikie okrzyki, które słychać na 
całym osiedlu. Lokator w ogóle nie 
przejmuje się tym , że na osiedlu 
mieszkają rodziny z dziećmi, ludzie 
starsi i ludzie pracujący na zmiany. 
Kiedy mają wypocząć? Zaznaczamy, 
że tego typu imprezy odbywaja się nie 
tylko w weekendy, ale także w zwykłe 

dni robocze i trwają do białego rana. 
A jakie wulgaryzmy słychać – aż 
dziw bierze, że osoba tak wysoko 
postawiona i jego towarzystwo może 
używać takich słów!

Zaznaczamy, że kiedyś wezwano 
telefonicznie policję, ale chyba ze 
względu na stanowisko służbowe tego 
pana skończyło się na …przyjeździe. 
Prosimy tylko o ciszę i spokój”
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OGŁOSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomowy, 

jednopiętrowy, na działce wiata 

na dwa samochody, pomieszcze-

nia gospodarcze, wysoki standard 

i funkcjonalność, Nowogard, ul. 

Żeromskiego. Teraz niższa cena. 

tel. 609 307 327.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX Le-
cia w Gryficach, wyposażenie: okna 
PCV, panele podłogowe, zabudowa 
przedpokoju, zabudowa kuchni, 
cena do uzgodnienia tel: 507 100 
356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod 
zabudowę jednorodzinną lub dzia-
łalność gospodarczą vis a vis ZUK w 
Nowogardzie. Tel. 0603 118 286.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam działki rekreacyjno 

– wypoczynkowe, 5 arowe nad 

jeziorem w Dobrej Nowogardz-

kiej. Cena 11 tys. zł od działki. Tel. 

601 961 572.

• Zamienię kawalerkę w centrum na 
większe z dopłatą. Tel. 091 39 22 031, 
512 131 573.

• Sprzedam działkę budowalną 
uzbrojoną przy ul. Wojska Polskiego 
ok. 4000 m kw; wydzierżawię po-
mieszczenia magazynowe 40 m kw 
i 100 m kw. 694 484 485.

• Sprzedam mieszkanie 78,20 m kw, 
2900 zł/ m kw. Tel. 663 517 793.

• Wynajmę, najlepiej pani, pokój z 
używalnością kuchni i łazienki. Tel. 
091 39 22 813.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m kw. Tel. 091 39 26 890.

• Do wynajęcia mieszkanie, I piętro, 
60 m kw. Tel. 691 580 268.

• Szukam do wynajęcia hali powyżej 
100 m kw w Nowogardzie lub oko-
licach. Tel. 501 692 145.

• Kupię mieszkanie ok. 50 m kw na 
terenie gminy Nowogard, może być 
do remontu. Tel. 606 61 84 98.

• Szukam pomieszczenia (lokalu) 
do wynajęcia na salon pielęgnacji 
psów. Tel. 697 380 494.

• Mieszkanie w Nowogardzie, ul. 
Bohaterów Warszawy 70 (parter) 
- 65,90 m2, trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka, w.c. i korytarz. Tel. 091 39 
100 10, 091 39 100 11 (godz. 8-15) 
lub 0607 607 814 (po godz.15). Cena 
wywoławcza 135.754 zł.

• Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie o pow. 20 arów. 091 39 
23 231 po 18.00.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, 
cena 4200 zł. Tel. 609 307 327.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108000km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 44900 zł, ogłoszenie prywatne, 
tel: 0605 522 340,W CENIE DIAGNO-
STYKA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU PRZEZ 
KLIENTA, możliwość wysłania zdjęć 
na maila.

• Sprzedam Fiata Uno, I właściciel, 
2000 r., przebieg 116 tys., cena do 
uzgodnienia. 604 124 623.

• Sprzedam skuter Piaggio Typhon 
125 cm 3, przebieg 10 tys. km, stan 
idealny. Tel. 504 078 763. Cena 2,5 
zł. 

• Sprzedam tanio Fiat Fiorino, przegląd 
ważny do IX.2009. Tel. 787 408 316.

• Kupię żuka skrzyniowego. 
603 353 789.

ROLNICTWO

• Sprzedam kucyka. 607 73 98 66.
• Sprzedaż ziemniaków jadalnych. 

Orzechowo 9. 091 39 109 70.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 

091 39 18 307.
• Sprzedam lejek do nawozu, 350 zł. 

Tel. 091 39 104 98.
• Sprzedam części do ciągnika MTZ – 

82. Tel. 091 39 106 21, 0783 838 082.
• Sprzedam prosiaki. 091 418 98 24.
• Sprzedam młode kurki nioski. 091 

39 22 990.
• Ziemniaki jadalne odmiana Astra 

sprzedam, możliwość dowozu. Tel. 
091 39 18 059 po 20.00.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam pług PHX 5/5 skib, cena 

do uzgodnienia i mieszalnik pasz 
1000 kg, cena do uzgodnienia. Tel. 
693 344 667.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

•  Inżynier oferuje fachowo usługi 
w zakresie: hydrauliki, zakładanie 
wodomierzy, wideofilmowanie, 
usługi glebogryzarką i zakładanie 
trawników, wykaszanie łąk. Tel. 
600 653 124. 

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tynko-
wanie, montaż okien i drzwi, parape-
ty, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 30 10.
• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Nauka i korepetycje j. niemiecki. 

607 617 844.
• Usługi budowlane, remonty, wy-

kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
stawianie ścian z płyty kartonowej, 
ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097, 696 945 713.

• Nie masz czasu napisać: podania, 

wniosku, odwołania do firm lub 

urzędu. Dzwoń 603 379 927.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 

dojazdu do miejsca zamieszka-

nia. 601 580 277.

• Lakiernictwo, blacharstwo, kon-

serwacja podwozi. 661 283 227.

• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz w 

niedziele od 12.00 do 16.00. Tel. 

0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, ma-
teriałów budowlanych, itp. Polecam 
tanio. 1 zł za km, powyżej 200 km 
0,80 zł za km. Tel. 514 740 538.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Transport – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Język polski – pisanie prac matu-

ralnych i zaliczeniowych, itp. Tel. 
508 179 089.

• Do wynajęcia zagęszczarka płytowa, 
diesel, 200 kg. Nowogard i okolice 
transport. Tel. 508 179 089.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRYKA 

OKIEN I DRZWI „OKNO” NOWO-

GARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Przyjmę budowlańców do budo-

wy i wykończeń budynków. Tel. 

607 083 845, 693 925 093.

• Zatrudnię kierowców z prawem jaz-
dy kat. D (z ważną karta tachografu). 
Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię księgową, najchętniej 
rencistkę lub emerytkę, może być 
1/ 2 etatu, Nowogard. Tel. 091 39 
20 371.

• Zatrudnię pana – wykształcenie 
średnie lub wyższe techniczne, 
może być rencista lub emeryt. Tel. 
091 39 20 371. 

• Podejmę się pracy biurowo-księ-

gowej w godzinach popołudnio-

wych, również ubezpieczenia; 

j.angielski, obsługa komputera, 

tel: 0668-698-354.

• Zatrudnię pracowników do płyt re-
gipsowych. Tel. 888 603 612.

• Zatrudnię mechanika i lakiernika sa-
mochodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
698 705 798.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

• Potrzebna młoda dziewczyna 

do opieki nad 3,5 rocznym dzie-

ckiem – może być studentka bądź 

osoba ucząca się zaocznie. Tel. 

513 495 428.

• Zatrudnię fachowca do dociepleń. 

Tel. 782 860 130.

• Potrzebny mężczyzna do pomocy 
w gospodarstwie rolnym z umie-
jętnością pracy na ciągniku. Tel. 
502 853 573.

• Przyjmę dekarza i pomocników. 
601 864 739.

• Zatrudnię kierowców z kat C+E. Tel. 

0601 275 900.

INNE

• Kupię drewno tartaczne, nadające 

się na palety. Tel. 091 38 53 018 po 

20.00.

• Sprzedam buty Puma Ferrari Cat, czar-
ne, rozm. 41, nowe. Cena 150,00 zł. Tel. 
783 484 836.

• Poszukuję muzyków do kapeli (gitara, 
flet, saks). Tel. 605 576 908.

• Grzejniki co, panelowe, niemieckie, 

1-2 płytowe, różne rozmiary także 

nietypowe długości, wysokości, do 

mieszkania, domku, warsztatu. Tel. 

0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 

900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 

woda, (dwufunkcjyne), cena 1200 

zł, gwarancja serwisowa, tel. 0691 

686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, kuch-

ni, wiszące, firmy niemieckiej Va-

illant, wersja świeczkowa, 450 zł, 

mało używane, gwarancja serwiso-

wa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe ga-

baryty, moc 18-21 kW, ekonomicz-

ne, idealne do domku, warsztatu, 

baru, gastronomii, cena od 150 zł. 

Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazowe 

zasobnikowe podgrzewacze wody, 

firmy niemieckiej Vaillant, 130, 160, 

190 l., stojące, idealne gdy są 2-3 ła-

zienki, kuchnia, to komfort ciepłej 

wody w domu, koszt 40 zł/ miesiąc, 

gwarancja serwisowa, cena 1000 zł. 

Tel. 0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową używa-

ną. Tel. 091 39 22 783, 0784 792 270.
• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub 

papierówkę. Tel. 091 38 53 018.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą, 
ok. 1000 szt. oraz dwie beczki plasti-
kowe z przykryciem zakręcanym. Tel. 
091 39 22 349, 660 457 090.

• Ziemię na działkę budowlaną przyj-
mę. 0601 77 50 37.

• Sprzedam grobowiec. Tel. 091 39 
26 890.

• Sprzedam okna plastikowe do zabu-
dowy balkonu. Tel. 602 781 217.

• Sprzedam szczeniaki Yorki Yorkshire 

Terrier – 2 pieski. Tel. 513 157 299.

• Sprzedam tanio piec co opalany 
drzewem, stan bardzo dobry. Tel. 
787 408 316.

• Sprzedam krajalnicę do wędlin. Tel. 
600 695 546.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno podpalane po rodzicach rodo-
wodowych, ojciec – wnuk podwójne-
go zwycięzcy świata – sprzedam. Tel. 
091 39 21 828.

• Sprzedam lodówkę Bosch, wys. 1,70. 
Tel. 693 522 002.

I.N.K. VOLT
USŁUGI ELEKTRYCZNE

 - tanio
 - szybko
  - solidnie

Tel. 504 005 800

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

HURTOWNIA 
OGRODNICZA
ul. Wojska Polskiego 54

WYPRZEDAŻ 
TULIPANÓW I NARCYZÓW - 30%

REKLAMA
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

 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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

Ksero 

KOLOROWE

Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A

          Nowogard 06.10.2008r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Stolarz meblowy
4.   Pomocnik przy produkcji okien 

PCV
5.  Pracownik zieleni
6.   Kucharz, recepcjonistka
7.  Pomocnik dekarza 
8.  Kosmetyczka
9.   Kasjer
10.  pracownik produkcji
11. Technik mechanik
12. szwaczka
13. Kucharz, recepcjonista, sprze-

dawca 
14.  Mechanik samochodowy

OFERTY PRACY Z REJONU
1.  Kierowca kat. C+E (Gryfice) 

(Szczecin)
2. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
3.   Inżynier w dziale R&D (Gryfice)
4.  Pracownik produkcji (Szczecin 

– Dąbie)

SZKOLENIA
1. FLORYSTKA
2. MALARZ - TAPECIARZ
3. ELEKTRYK

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucji ryn-
ku 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 zawodowe-
go. Informując o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przygoto-
wania zawodowego, pracodawcy nie 
mogą formułować wymagań dyskry-
minujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, pochodzenie etniczne, narodo-
wość, orientację seksualną, przeko-
nania polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność związ-
kową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest 
obowiązany zawiadomić w formie pi-
semnej, w okresie do 5 dni, właściwy 
powiatowy urząd pracy o zatrudnie-
niu osoby zarejestrowanej jako bez-
robotna lub o powierzeniu jej innej 
pracy zarobkowej
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Termin zgloszeń przedłużony
Do 10 października przedłużony został termin zgloszeń do rozgrywek 

Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Rozgrywki rozpoczną się 19 
października i odbywać się będą w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Vielgovia Szczecin Wielgowo – Pomorzanin Nowogard 0:4 (0:2)

Pomorzanin wiceliderem

Siatkarska halówka WKS
WKS wzięły się ostro do roboty i poza halowymi rozgrywkami piłkarski-

mi organizują ligę siatkową.
Mecze odbywać się będą w hali Szkoły Podstawowej nr 1. Chętne zespoły 

powinny zgłaszać się do Andrzeja Kanii pod numer telefonu 603 198 104. 
Termin zgłoszeń upływa 20 października. Rozgrywki wystartują 26 paź-
dziernika.

Andrzej Garguliński

W rozgrywkach będą brać udział 
pięcioosobowe zespoły (czterech za-
wodników pola i bramkarz). 

Rozgrywki przeznaczone są dla 
osób pełnoletnich, jednak w każdej 
drużynie może grać dwóch piłkarzy, 
którzy ukończyli szesnasty rok życia. 
Warunkiem jest jednak pisemna zgo-
da rodziców. 

Chętne zespoły powinny zgłaszać się 
pod numerem telefonu 694 281 784. 
Termin zgłaszania i potwierdzenia ja-
kim jest wpłata wpisowego upływa 10 
października a 11 odbędzie się losowa-
nie. Organizatorem tegorocznej edycji  
NALP są Wiejskie Kluby Sportowe.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin: Kruspki (80’ Ebert) 
– Soska, M. Miklas, Nieradka, Tom-
porowski, Cyran, Galus (75’ Dobro-
wolski), Skórniewski, T. Marszałek, 
Nosek (68’ Gołdyn), K. Miklas (68’ 
Pastusiak).

Bramki dla Pomorzanina: Nosek 
– 2, K. Miklas -2.

W niedzielę Pomorzanin mierzył 
się z jednym z najsłabszych zespo-
łów okręgówki, Vielgovią Szczecin 
– Wielgowo. Nasz zespół doskonale 
wywiązał się z roli faworyta spot-
kania i aplikując rywalowi cztery 
bramki dopisał do swego konta ko-
lejny komplet punktów.

Pierwsza bramka padła już w 10. 
minucie. Galus został sfaulowany w 
polu karnym i sędzia podyktował je-
denastkę. Do piłki podszedł Nosek i 
otworzył wynik spotkania. Dziewięć 
minut przed przerwa Pomorzanin 
podwyższył rezultat. Pikę z rzutu 
rożnego dośrodkowywał Galus, do-
padł do niej K. Miklas i głową umieś-
cił ją w siatce. Vilegovia ani razu nie 
zdołała zagrozić bramce Krupskiego 
i na przerwę Pomorzanin achodził z 
przewaga dwóch goli.

W 57. minucie było już 3:0. Swoją 
drugą bramkę w tym meczu zdobył 

K. Miklas, który po strzale Noska 
dobił piłkę do pustej bramki. Wy-
nik meczu w 65. minucie spotkania 
ustalił Nosek, który wykorzystał po-
danie Galusa. 

Do końca meczu nic się już nie 
mogło zdarzyć i trener Gumien-
ny pozwolił sobie nawet na zmianę 
bramkarza i w meczu ligowym mię-
dzy słupkami zadebiutował Ebert.

„Przewaga Pomorzanina w tym 
meczu nawet przez moment nie pod-
legała dyskusji. Przeprowadziliśmy 
kilka fajnych akcji zakończonych 
bramkami, oddaliśmy kilka strzałów 
z dystansu, więc mogę być zadowolo-
ny z tego meczu.” - podusmował to 
spotkania trener naszego zespołu 
Zbigniew Gumienny.

Pozostałe wyniki meczów:
Ehrle Polska Dobra Szczecińska - 

Masovia Maszewo 2 – 1, Światowid 
Łobez - Radowia Radowo Małe 5 – 
1, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Mewa 
Resko 2 – 0, Korona Stuchowo - KP 
Chemik II Police 1 – 0, Pogoń II 
Szczecin - Promień Mosty 4 – 1, Flo-
ta II Świnoujście - Wicher Brojce 5 
- 2,Fagus Kołbacz - Ina Ińsko 1 – 0.

Andrzej Garguliński

Aktualna tabela

1. Korona Stuchowo 8 21 20-11
2. Pomorzanin Nowogard 8 17 21-6

3. Dąbrovia Stara Dąbrowa 8 17 18-10
4. Mewa Resko 8 15 10-3
5. Flota II Świnoujście 8 15 27-21
6. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 8 14 17-11
7. Pogoń II Szczecin 8 14 24-13
8. KP Chemik II Police 8 13 11-10
9. Ina Ińsko 8 10 19-16
10. Wicher Brojce 8 10 17-17
11. Światowid Łobez 8 10 14-15
12. Promień Mosty 8 8 13-21
13. Masovia Maszewo 8 7 14-20
14. Fagus Kołbacz 8 7 6-13
15. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 8 2 7-26
16. Radowia Radowo Małe 8 1 6-31

Motocross

Kozera pierwszy w Nekli
Świetnie zaprezentował się podczas zawodów na torze motocrossowym 

w Nekli pod Wrześnią Michał Kozera tryumfując w swojej klasie. Żaneta 
Zacharewicz zajęła dobrą trzynasta pozycję.

W ostatni weekend września odbyła 
się tam szósta runda motocrossowych 
mistrzostw strefy zachodniej w moto-
crossie klasy młodzik 80 cm3. Zawod-
nicy motocrossowego klubu KM Cisy 
Żaneta Zacharewicz i Michał Kozera 
po solidnym przepracowaniu ostat-
niego tygodnia trenując na naszym 
torze byli optymistycznie nastawieni 
zapowiadając dobry występ. 

Zawody rozegrano na nowo wybu-
dowanym torze. Treningi jak i czasów-
kę w wspaniałym stylu wygrał Michał, 
a Żaneta była już któryś raz z rzędu 

trzynasta potwierdzając swą wysoką 
formę. 

W pierwszym biegu od samego 
początku do mety Michał nie oddał 
prowadzenia, a Żaneta przekroczyła 
metę jako dwunasta. W drugim biegu 
po starcie Kozera był drugi ale zaraz 
po długiej prostej i ładnym skoku wy-
szedł na prowadzenie, którego już nie 
oddał do samej mety, a jego koleżanka 
klubowa Żaneta zajęła trzynastą pozy-
cję. 

Andrzej Garguliński

Sukcesy młodej Olimpii 
W ubiegłą sobotę rozpoczęły się rozgrywki w kategorii „Orlik Starszy”, w 

których wystartowali młodzi piłkarze Olimpii Nowogard. Młodzi piłkarze 
Olimpii dobrze zainaugurowali piłkarski sezon zajmując drugie miejsce 
w turnieju, w Stargardzie Szczecińskim. 

Rywalami naszych zawodników były 
drużyny: Błękitni Stargard I, Błękitni 
Stargard II i Kluczevia Stargard. Obo-
wiązywał system gry każdy z każdym 
w składach 8 osobowych. Czas trwa-
nia każdego z meczy to 2 x 15 minut. 
Podopieczni Gracjana Golemy musieli 
uznać tylko wyższość pierwszej druży-
ny Błękitnych, z którymi przegrali 3:1 
(0:0). Warto odnotować, iż na koniec 
rundy jesiennej dwa najlepsze zespoły z 
naszej grupy awansują do dalszej rundy 
rozgrywek. Dla chłopców z Olimpii 
były to pierwsze oficjalne mecze w 
karierze. W zespole Olimpii gra ośmiu 
zawodników z Nowogardu, reszta 
pochodzi z Wierzbięcina. Następny 
turniej odbędzie się 4 października o 
godzinie 11:00 w Wierzbięcinie. Ser-
decznie zapraszamy.

Wyniki:
Olimpia Nowogard – Błękitni Star-

gard I  1:3 

Olimpia Nowogard – Błękitni Star-
gard II 0:0, (2:0  w karnych)

Olimpia Nowogard – Kluczevia 
Stargard  2:1 

Kadra Olimpii: Karol Idziak, Szymon 
Rutkowski - Marcel Banach, Rafał Bąk, 
Bartłomiej Bielski, Tomasz Skowyran-
da, Bartłomiej Urbański, Kamil Fedak, 
Piotr Marcinkowski, Sebastian Kolarz, 
Jakub Ninard, Marek Syjud, Marcin 
Zając, Jarosław Iwan (c).

Olimpia posiada także drużynę 
trampkarzy. Jej piłkarze rozegrali już w 
swojej lidze trzy mecze (z Polonią Poty 
5:1, ze Spartą Węgorzyno 1:3). Każde ze 
spotkań było lepsze, a ostatni wyjazd do 
Radowa Małego zakończył się zdoby-
ciem pierwszego punktu. Podopieczni 
Kamila Nieradki zremisowali tam 5:5 
(1:3). Braki dla Olimpii zdobywali: Ad-
rian Płuciennik (3), Damian Kościuk i 
Natan Wnuczyński. 

Marcin Nieradka
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P.H. HURTPOL  
ul. Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni  
magazyniera

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub

tel.091 579 29 18

C M

Rozpoczęcie kursu

27 października 2008 r. godz. 15.30

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty w godz. 9.00 – 14.00

czytaj s. 4 

REKLAMA

Dbaj o siedlisko

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

REKLAMAREKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

foto Jan Korneluk
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Kolegom 
z Koła Łowieckiego „RYŚ” Nowogard 

za ostatnie pożegnanie 
śp. Andrzeja Szymańskiego 

serdeczne podziękowania 
składa 

żona z rodziną

PODZIĘKOWANIA

Dla kogo ten sygnał?

My marzniemy

Sygnały Czytelników

Szanowna Redakcjo!
Bardzo dziwią mnie „sygnały czy-

telników”, ludzi, którzy nie potrafią 
podpisać się pod swoim artykułem, 
oczerniając swoich sąsiadów. Pisze 
w sprawie ostatniego artykułu do-
tyczącego niby „ libacji na osiedlu 
pewnego urzędnika starostwa powia-
towego”. To ewidentna bzdura. Jestem 
sąsiadką tego Pana od niedawna, 
ponieważ raptem kilka miesięcy temu 

został naszym sąsiadem i o dziwo nic 
takiego nie zauważyłam, a mieszkam 
za ścianą. Nie wiem komu zależy na 
skłóceniu sąsiadów. Ludzie opamię-
tajcie się, skąd w Was tyle złośliwości? 
Wiem, że plotka jest stara jak świat, 
ale czy przyjemnie jest krzywdzić 
drugiego człowieka?

Wstyd! 
Z poważaniem Ewa Bartosik

Do Redakcji, zatelefonowała czy-
telniczka z ulicy Zamkowej 6 w No-
wogardzie. Oto co nam powiedziała. 
Telefonuję do Redakcji w imieniu 
moich sąsiadów i wlanym. Nasz 
blok liczy 12 rodzin. 8 rodzin wy-
kupiło sobie mieszkania i należy do 
wspólnoty mieszkaniowej z siedzibą 
w Stargardzie Szczecińskim oddziału 
w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 
(były Żłobek). Cztery rodziny, które 
nie wykupiły mieszkań należą do 
Zarządu Budynków Komunalnych 
w  Nowogardzie. W styczniu br. 
wspólnota nie informując lokatorów 
wywiozła piec do centralnego ogrze-
wania oraz wycięła wszystkie rury. 
O tym fakcie dowiedziałam się od 
naszej sąsiadki. Wierzyłam, podobnie 
jak moi sąsiedzi, że w okresie letnim 
nasze ogrzewanie zostanie podłączo-
ne do nowej kotłowni. Niestety tak się 
nie stało!  Mamy już połowę paździer-
nika, sezon grzewczy, a w naszym 
bloku jest zimno. My marzniemy i 
żadnej reakcji na nasz stan rzeczy. 
Moje dzieci są chore. Zamiast cho-
dzić do szkoły to siedzą pod kocem. 
Czynsz płacę na bieżąco, a grzejemy 
się farelkami i innymi ogrzewaczami. 
Najpierw ogrzewam łazienkę, aby 
można było się wykąpać następnie 
pokój. Od zimnej temperatury woda 
leje mi się po ścianach natomiast 
wyprana odzież nie schnie. Kto 

nam zwróci pieniądze za zapłacone 
ogrzewanie? Byłam w ZBK u Pani 
Grosickiej, która stwierdziła, że to jest 
wina wspólnoty. Zatelefonowałam 
do wspólnoty, gdzie rozmawiałam z 
Jończykiem, który stwierdził, że nam 
współczuje. Zapytałam go zdenerwo-
wana czy o ma w domu ciepło? Na co 
stwierdził: No, tak. Powiedział po-
nadto, że 12 bm powinno być ciepło 
w naszym bloku. 

Zrozumiałam jedynie, że 12 to… 
nie – październik. Ciekawa jestem 
jak w ciągu tygodnia zdążą wstawić 
piec do centralnego ogrzewania i 
podłączyć rury, aby 12 – tego było 
ciepło?! To takie bzdury. Kto za taki 
stan rzeczy odpowie? 

Od redakcji: W dniu 9 październi-
ka próbowaliśmy wyjaśnić sprawę w 
Zarządzie Budynków Komunalnych. 
Kierownik ZBK Wiesław Kaliszewski 
jest żywo zainteresowany problemami 
„swoich” lokatorów. Na bieżąco jest w 
kontakcie z p. Jończykiem. Sytuacja 
jest trudna, ale nie beznadziejna. 
Otóż „Wspólnota” ma kłopoty z zain-
stalowaniem nowej kotłowni gazowej 
ze względu na długie procedury 
załatwiania dokumentacji z dostaw-
cą gazu. Dlatego podjęto decyzje o 
tymczasowym zamontowaniu pieca 
na olej opałowy. Jest nadzieja, że już 
za kilka dni będzie ciepło.

LMM

Mieszkaniec okolic Zakładu Kar-
nego skarży się, że przy bramie 
wjazdowej do ZK zainstalowano 
dzwonek, który jest tak głośny, że 
budzi mieszkańców w najmniej 
oczekiwanej porze. Sugestia Czytel-
nika – dzwonek umieścić w środku 
Zakładu, a nie na zewnątrz.

Od redakcji:
Skontaktowaliśmy się z panem 

Bojanowiczem, oficerem prasowym 
ZK. Oto jego wypowiedź: Sygnał 
włącza się automatycznie tylko 

wówczas gdy otwarta jest brama 
wjazdowa do Zakładu. Samochody 
nie wjeżdżają do nas zbyt często, 
a już bardzo rzadko w godzinach 
nocnych, czy po tzw. godzinach pra-
cy. Sygnał ma wzmocnić czujności 
strażników – taki jest wymóg prze-
pisów bezpieczeństwa. Być może 
dzwoniącemu Czytelnikowi akurat 
przeszkodził w wypoczywaniu, za 
co przepraszam.

Notował LMM

Newralgiczne skrzyżowanie
Ostatnio otrzymaliśmy informację 

od mieszkańców Nowogardu, że 
światła kierujące ruchem ulicznym 
na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej 
i Kościuszki są prawdopodobnie źle 
ustawione, ponieważ osoby prze-
chodzące przejściem dla pieszych 
na tym właśnie skrzyżowaniu na 
zielonym świetle są zaskakiwane na 
pasach przez samochody jadące z ul. 
Warszawskiej. 

Otóż wyjaśnienie problemu jest ta-

kie, że auta z Warszawskiej wjeżdżają 
na dominującym zielonym świetle i 
w sytuacji, gdy z kierunku Płot nie 
ma akurat dużego natężenia ruchu, 
wjeżdżają na przejście dla pieszych, 
na którym również pali się zielone.

Jest to sytuacja jak najbardziej pra-
widłowa, choć niestety nie komforto-
wa dla pieszych. Wymusza ją jednak 
duże natężenie ruchu z kierunków 
Szczecin – Płoty.

ed
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1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m2, 
na działce 2177 m2, cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m2 - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m2 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Gole-
niowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m 2, działka 6300 m 2,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 
w Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m2 na działce o pow. 7000 m2 – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 
m2 na działce o pow. 2200 m2 cena: 435 000 
zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogro-
dzona, z pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m2- cena 375000 zł 

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m2 – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700 m2 w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m2, działka 520 m2 – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 

pow. 77 m2, II piętro + wyposażenie cena: 
295 000 zł

14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu 
pow. 116 m2, działka 323 m2 – cena: 270 000 zł

15. Działka budowlana w Kopicach(do wy-
dzielenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m2 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m2 - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m2 - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m2 - 
cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m2, IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m2 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m2
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136 m2 na działce o pow. 1269 m2 cena: 465 
000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babigosz-
czy pow. od 1000 do 1200 m2 ceny: od 38 
000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970 m2 cena: 
150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637 m2 cena: 39 
000 zł

Sesja rady Miejskiej

Czyżby Sesja prawdy?
Chyba już w środę 15 października dowiemy się kto w tej Radzie gra 

pierwsze skrzypce. Napięcia w koalicji oraz przypadkowa „wpadka” radnego 
Tomasza Szafrana spowodowała konieczność gruntownych zmian – radny 
Szafran straci funkcje zastępcy Przewodniczącego Rady – kto na jego miej-
sce? Radny Krzysztof Kosiński chce być niezależnym i nie będzie przewod-
niczył Komisji Społecznej – kto na jego miejsce?

Radny Andrzej Wasiak zmienia barwy klubowe?
Odpowiedzi na te pytania to jednocześnie wyjaśnienie wątpliwości – wy-

grywają „młodzi gniewni” czy zaplecze burmistrza. Po wyborach będą waż-
ne uchwały o zmianach w budzecie i planie inwestycyjnym. Decydować 
będą nowo ukształtowane konstelacje.

Lesław M. Marek
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie 

quorum.
2. Zgłoszenie wniosków do po-

rządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady 

Miejskiej w dniu 17 września 2008 
roku.

4. Informacje Przewodniczącego 
Rady.

5. Sprawozdanie Burmistrza No-
wogardu z działalności pomiędzy 
sesjami.

6. Interpelacje, wnioski i zapyta-
nia.

7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały (dot. odwoła-

nia i wyboru zastępcy przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie,

b) zmiany uchwały (dot. odwoła-
nia i wyboru przewodniczących sta-
łych komisji Rady),

c) zmiany uchwały (dot. Gminne-

go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej),

d) zmian w budżecie gminy No-
wogard na 2008 rok,

e) zmiany uchwały (dot. Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego 
dla Gminy Nowogard na lata 2008 
– 2010)

f) przyjęcia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych Kanalizacyjnych 
Gminy Nowogard,

g) zatwierdzenia Programu Ob-
chodów 700-lecia lokacji Miasta 
Nowogard,

h) upoważnienia do podejmowa-
nia działań wobec dłużników ali-
mentacyjnych,

i) zmiany uchwały (dot. diet rad-
nych).

8. Odpowiedzi na zgłoszone inter-
pelacje, wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.
10. Zakończenie obrad.

Podziękowania
Dzięki pomocnym i bezinteresownym ludziom mogę uprawiać turystykę 

rowerową  i promować miasto Nowogard. 
Należy do nich Krzysztof Kula.
Serdecznie dziękuję za kolarskie wyposażenie.

Ryszard Gutowski
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Serdeczne 
podziękowania 

za opiekę 
pielęgniarską 
nad chorym ojcem 

Kazimierzem 
Żeglińskim 

pani Elizie Felskiej 
składa 

córka z rodziną

Pani Ewie Kasprzyk 
i całej załodze 

za wspaniałą imprezę weselną 

Joanny i Piotra 
Dobruchowskich 
serdeczne podziękowania 

składają 
Dobruchowscy i Skąpscy

Idźcie przez życie z dobrocią w sercu.
Otoczeni ludźmi, których kochacie,

Silni poczuciem bezpieczeństwa  
i szczęścia – nierozłączni!

Z okazji 
10 rocznicy ślubu

Asi i Darkowi 
Kaczmarek

najserdeczniejsze życzenia
składają 

babcia, mama, Jarek i Janek

ŻYCZENIAŻYCZENIAPODZIĘKOWANIA

Rozstrzygnięcie konkursu 

Zadbaj o siedlisko,  
bo to twoje środowisko

Konkurs został ogłoszony przez Burmistrza Nowogardu. Jak mówi Kie-
rownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa p. 
Zdzisław St. Bogdański: „To była już III edycja konkursu. I trzeba przyznać, 
że konkurs chwycił. Dzięki niemu siedliska na wsiach pięknieją. Zmienia 
się Wojcieszyn, Błotno, Karsk. Co roku zgłaszają się nowe osoby. Ma on 
na celu poprawę estetyki siedlisk wiejskich ale nie tych najnowszych, tylko 
powstałych dzięki modernizacji. Np laureaci tegorocznej edycji zmoder-
nizowali na cele mieszkaniowe oborę!”

W konkursie udział wzięło 18 właścicieli zagród.
I miejsce – Państwo Beata i Piotr Brodzcy z Błotna – nagroda 1000zł;
II miejsce – Państwo Ilona i Jacek Rafińscy z Wojcieszyna – nagroda 700 zł;
III miejsce – Pani Helena Krzewiak z Karska – nagroda 500 zł.
Jury przyznało również sześć wyróżnień uhonorowanych kwotą 300 zł.

Rozmowa z laureatem I miejsca w 
konkursie p. Piotrem Brodzkim.

Pan Piotr przeprowadził się do 
Błotna ze Szczecina. Jest właścicielem 
firmy motoryzacyjnej, zajmuje się 
także nieruchomościami.
Red. – Co skłoniło Pana do opusz-

czenia wielkomiejskiego blichtru ?
P. Brodzki – Zawsze pragnąłem tu 

przyjeżdżać ponieważ mieszkała tu 
kiedyś moja babcia. Będąc członkiem 
klubu 4x4 przyjeżdżałem tu w teren, 
przywoziłem kolegów, aby mogli 
zobaczyć tą piękną okolicę. Poza tym 
mieszkając w Szczecinie poświęcałem 
się jedynie pracy zawodowej i w koń-

cu dojrzałem do tego, aby zająć się 
także rodziną. Stąd pojawiło się moje 
pragnienie powrotu do korzeni.
Red. – Jak powstał Państwa dom?
P. B. – Na początku miał to być do-

mek letniskowy ale w trakcie budowy 
postanowiliśmy zamieszkać w nim na 
stałe. Powstał poprzez modernizację 
obory po babci. Budując go starali-
śmy się zachować najprostszą formę. 
Do budowy użyłem oryginalnej cegły 
holenderskiej i belek. Od środka znaj-
duje się jeszcze cegła zwykła, tak więc 
mur jest bardzo gruby.
Red. – A czym kierowali się Państwo 

projektując teren dookoła domu?

P. B. – Tu również staraliśmy się 
zachować typowo „wiejskie klima-
ty”. Sam teren dookoła domu to 1 h 
ziemi. Przy domu nie będzie żadnych 
tui. Rośnie za to jarzębina, tarnina, 
miłorząb. Obok posesji znajduje się 
kwietna łąka, koszona raz do roku. 
Płot jest kompozycją dzikiej róży z 
tarniną. Na terenie będzie także sad.
Red. – Co skłoniło Pana do wzięcia 

udziału w konkursie?
P. B. – Szczerze mówiąc do wzięcia 

udziału w konkursie zachęcił nas 
sołtys Błotna. Udział w konkursie to 
fajny doping, że ktoś docenia naszą 
pracę. Dzięki temu również miesz-
kańcy wsi zaczęli bardziej się starać 
o wygląd swoich posesji.

Red. – Czy czuje się Pan szczęśliw-
szy mieszkając na wsi?
P. B. – Tak! Zdecydowanie czuję się 

bardziej spełniony. Podczas pracy w 
mieście nie było możliwości nauki 
natury. Mieszkając tutaj mogę się 
także realizować. Ściągam tu moich 
przyjaciół ze Szczecina, dzięki czemu 
łączą się środowiska miejskie i wiej-
skie. We wsi robi się coraz bardziej 
ciekawie. Przed wojną wieś nazywa-
ła się Antonówka. To taka piękna, 
chwytliwa nazwa, dająca możliwość 
rozwoju agroturystyki. Może kiedyś 
uda się ją przywrócić.
Red. – Dziękuję za rozmowę,

Ewa Dziwisz

Przyłącz się!     
Z dniem 3 września 2008 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 

rozpoczęcie VIII edycji Programu „Make a Connection – przyłącz się”.
 Projekt ten realizowany jest od 2001 roku przez PFDiM dzięki wsparciu 

firmy Nokia. Skierowany jest on do młodzieży w wieku 16-22 lata z terenu 
całej Polski. Ma on spierać młodzieżowe projekty lokalne, umożliwiające 
młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne na zasadach 
partnerskich oraz wszechstronny rozwój osobisty. Realizując projekty wedle 
własnych pomysłów, młodzi ludzie nie tylko pomagają innym żyć lepiej i 
ciekawiej, ale także zdobywają cenne umiejętności życiowe, które pomagają 
im w znalezieniu pracy.

Grupy młodzieżowe, których po-
mysły zostaną zaakceptowane, mogą 
otrzymać dotację w wysokości od 
2.000 do 4.500 złotych na realizację 
zaproponowanych przez siebie pro-
jektów na rzecz lokalnej społeczności. 
Istotą programu jest umożliwienie 
młodzieży zorganizowanie we włas-
nym zakresie projektów dla innych 
osób żyjących w ich sąsiedztwie. 
Projekt ma uzmysłowić młodym lu-
dziom, co dzieje się w ich środowisku, 
samodzielnie zaproponować, a na-
stępnie zrealizować działania, które 
sprawią, że ludziom wokół będzie się 
żyło lepiej, przyjemniej, bezpieczniej, 
estetyczniej i ciekawej.
Wszystkich zainteresowanych 

liderów młodzieżowych z naszego 

środowiska zapraszamy na szko-
lenie, które odbędzie się w dniu 
11.10.2008 roku (sobota) o godzinie 
10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy i Miasta Goleniów. Szkole-
nie przeprowadzi przedstawiciel 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzie-
ży z Warszawy. Przewidziany czas 
spotkania do dwóch godzin.

 Więcej informacji na temat Pro-
gramu, znajdą państwo na stronie 
internetowej www.makeaconnection.
pl. 

Kontakty: e-mail: spencer84@
o2.pl , telefon: 0503 878 957 – Artur 
Panek, 

albo - krysiawozniak1@wp.pl, 
telefon  0667 200 065.

Opr. LMM
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P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

P.H. HURTPOL  
ul. Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni  

magazyniera
Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub

tel.091 579 29 18
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Czy w Nowogardzie istnieje 
zagrożenie epidemiologiczne?

Ogólnopolskie media donoszą, że w ściekach ze szpitali płyną prątki 
gruźlicy, wirusy WZW oraz HIV, bakterie coli itp. Drobnoustroje trafiają 
do oczyszczalni ścieków, ale tam nie są zabijane i w konsekwencji trafiają 
do ujęć, z  których czerpiemy wodę pitną.

O tym jak sytuacja wygląda w Nowogardzie rozmawialiśmy z Dyrektorem 
ds. techniczno – eksploatacyjnych PUWiS Panem Piotrem Tomków.
Red. – Jak działa nowogardzka 

oczyszczalnia ścieków?
Piotr Tomków – W oczyszczalni 

zachodzą procesy mechaniczne i 
biologiczne. Sposób mechaniczny 
to wolny przepływ ścieków przez 
piaskownik, osadnik Imhoffa. Części 
stałe osadzają się na dnie i ulegają 
fermentacji a piasek i tłuszcze od-
prowadzane są na składowisko. Po 
przejściu przez osadnik ścieki trafiają 
do reaktora biologicznego, który ma 
za zadanie usunięcie związków bio-
gennych azo i fosforowych.
Red. – Co trafia do naszej kana-

lizacji?
P. T. – Dosłownie wszystko. Ścieki 

ze szpitala miejskiego, wszystkich za-
kładów produkcyjnych i usługowych 
oraz gospodarstw domowych.
Red. – Czyli teoretycznie w tych 

ściekach mogą znaleźć się wirusy 
żółtaczki, HIV, antybiotyki?
P. T. – Może się znaleźć jak mó-

wię wszystko od wirusów i bakterii 
począwszy skończywszy na ściekach 

odprowadzanych np. przez zakłady 
fryzjerskie czy zajmujące się kosme-
tyką paznokcia. 
Red. – Czy nowogardzka oczysz-

czalnia jest w stanie usunąć zagro-
żenia płynące z tego typu substancji 
wprowadzanych do ścieków?
P. T. – Niestety nie. Nie prowa-

dzone są także badania bakteriolo-
giczne ścieków wprowadzanych do 
kanalizacji. Każdy zakład w umowie 
z nami ma klauzulę konieczności 
przeprowadzenia analizy. W praktyce 
trudno to nieraz wyegzekwować, bo 
są to duże koszty.

Bardzo duże niebezpieczeństwo 
dotyczy także pracowników urządzeń 
kanalizacyjnych. Prawo przewiduje 
jedynie obowiązek wyposażenia ich 
w odzież ochronną.
Red. – Dziękuję za rozmowę.
Ewa Dziwisz. 
PS. We wtorkowym wydaniu przed-

stawimy rozmowę na powyższy temat 
z Dyrektorem Szpitala w Nowogar-
dzie oraz epidemiologiem.

Podstępne środki  
psychoaktywne

O tym, że papierosy, alkohol i narkotyki to wrogowie człowieka, mówią 
dzieciom dorośli. Okres dorastania bywa nazywany „trudnym wiekiem”, 
„wiekiem cielęcym” lub też „kryzysem tożsamości”. W tym trudnym dla 
młodego człowieka czasie, gdy nie wiadomo kim jest wspiera go rodzina 
i szkoła. 29 września br., w Zespole Szkół Ogólnokształcących (W Gimna-
zjum nr 2 i w II Liceum Ogólnokształcącym) pedagog Roma Kołodziejska 
zorganizowała warsztaty na temat zagrożeń i konsekwencji wynikających 
z zażywania środków psychoaktywnych. Warsztaty prowadziła nadkomi-
sarz Małgorzata Figura z wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej w 
Szczecinie, z którą już od kilku lat współpracuje Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i szkoły z gminy Nowogard. Koszty 
przeprowadzenia warsztatów zostały pokryte z budżetu Gminy Nowogard 
ze środków „Przeciwdziałania narkomanii”. 

Warsztaty odbyły się w dwóch 
grupach: 

- przedstawiciele uczniów wszyst-
kich klas gimnazjum i liceum,

- przedstawiciele rodziców wszyst-
kich klas gimnazjum i liceum.

Młodzież dowiedziała się, że 
uzależnienie to choroba na całe 
życie. Na materiale filmowym zo-
stał przedstawiony stan człowieka 
już nie w euforii, ale w cierpieniu i 
chorobie, która nastąpiła po zażyciu 
środków psychoaktywnych. Dowie-
dzieli się także, że znikome posia-
danie narkotyku jest nielegalne, za-
bronione i karalne. Zajęcia miały na 
celu przekonanie młodych ludzi, że 
zażywanie przez nich środków psy-
choaktywnych  sprawi, że ich życie 

może się skończyć, zanim na dobre 
się zacznie. Rodzice natomiast nie 
otrzymali prostych i skutecznych re-
cept na to, jak ustrzec dziecko przed 
narkotykami, ale jedno jest pewne:  
im lepszy mają kontakt z dzie-
ckiem tym łatwiej je uchronić 
przed zachowaniami ryzykowny-
mi. Zdobyte informacje i cenne 
wskazówki będą przekazane przez 
reprezentantów na lekcjach wycho-
wawczych i zebraniach klasowych. 
Jak umiejętnie rozpoznawać poja-
wiające się trudności i zagrożenia, 
jak sobie z nimi radzić, aby uniknąć 
życiowej porażki? Dowiedzą się tego 
na następnych warsztatach organi-
zowanych przez szkołę. 

Opr. red. LMM

SP nr 2

„Bezpieczna droga do szkoły”
W ramach prowadzonej akcji „Bądź bezpieczny na drodze i w szkole” 

Szkołę Podstawową 

SP nr 2

Światowy Dzień Zwierząt
W poniedziałek, 6 października w Szkole Podstawowej nr 2 obchodzo-

ny był Światowy Dzień Zwierząt. Zorganizowano wiele konkursów m.in. 
plastyczny, fotograficzny, recytatorski, piosenki oraz ZOO Loterię

W Bibliotece Szkolnej zaprezento-
wano wystawę pod nazwą „Filemon i 
Reksio” czyli psy i koty w literaturze, a 
także okolicznościową wystawę książek 
popularno-naukowych i literatury. 
Ponadto zwiedzający mogli obejrzeć 
przyniesione przez uczniów własne 
zwierzaki – pluszowe i porcelanowe. 
Powodzeniem cieszyło się losowanie 
„kocich” lub „psich” zagadek.

Byli z nami przedstawiciele Lokalnej 

Agendy 21 oraz prezes ZO LOP Marek 
Heiser, który przeprowadził zajęcia na 
temat „Ochrony Środowiska Przyrod-
niczego”.

Przerywnikiem imprezy była czynna 
kawiarenka, gdzie serwowano pysz-
ności.

Za pomoc w organizacji dziękujemy 
niezawodnemu od lat sponsorowi Ma-
ster Foods Polska.

Inf. własna

Nr 2 w Nowogardzie odwiedzili: 
asystent ds. nieletnich i patologii 
Sebastian Źróbek oraz starszy inspek-
tor ds. nieletnich i patologii Klaudia 
Gieryń.

Zaproszeni goście spotkali się z 
uczniami klas pierwszych i mówili o 

bezpieczeństwie w domu, w szkole i 
na ulicy. Cieszy fakt, że po spotkaniu 
dzieci potrafiły prawidłowo odpowia-
dać na zadawane pytania.

Serdeczne podziękowania za wspa-
niałą „bezpieczną” lekcję.

Inf. własna
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Pb98 - 4,67,-    ON   - 4,17,-

Pb95 - 4,29,-    LPG - 2,25,-
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Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Mostach 

poszukuje pracowników pedagogicznych 
na stanowisko wychowawcy grupy dzieci 

w wieku od 3 do 18 roku życia.
Wymagane jest wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe 
(licencjat), kierunek pedagogiczny.

Ponadto poszukujemy pracowników na stanowisko: 
psychologa i pedagoga. 

Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: psychologia 
i pedagogika. 
Kadra pedagogiczna zatrudniana jest na podstawie przepisów ustawy 
Kodeksu Pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numer  
091 418 12 06  w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy 

w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie
Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 149 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 
września 2008 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza ko-
munalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:
1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu 

cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 14 października 
2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1 w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej o godzinie 900.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed rozpoczęciem przetargu 
wadium w wysokości 100 zł (sto 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 40,00 
złotych.

5. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych. 
6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe. 
7. Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć umowę, według 

wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia i wpłacić wylicytowany 
czynsz powiększony o 22 % podatek VAT. 

8. Umowa uprawnia do handlu od dnia 25 października do dnia 3 listopada 2008 r. 
9. 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 przed-
miot, za który wnoszona jest opłata. 

10. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 8 powoduje utratę 
prawa do handlu oraz utratę wadium. 

11. Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wygrania dwóch 
miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy. 

12. Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje miejsce za czynsz 
niższy niż wpłacone wadium zostanie ono zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że dnia 19.10.2008 r. 

organizujemy zawody spławikowe 
na kanale Świniec w Trzebieszewie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 w godz. 10.00 – 18.00, 
w sobotę do godz. 14.00. Startowe 10 zł. 

Zapisy do dnia 17.10.2008 r. 
Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5 Marca

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie

Organizuje w dn. 12.10.2008 r.

Zawody wędkarskie spinningowe z łódki
Spotkanie zawodników o godz. 8.00 na pomoście k/Neptuna.

Zapisy do dnia 10.10.2008 r. w sklepie „Wędkarz”. Startowe 5 zł.

Zarząd

Bicykl 50

Rowerem do Stawna
Z inicjatywy członków Nowo-

gardzkiego Klubu Turystów Rowe-
rowych „BICYCL 50” w ostatnią 
niedzielę tj. 05. października 15 
osobowa grupa zapaleńców i prze-
konanych do słuszności jeżdżenia 
rowerem wzięła udział w imprezie 
organizowanej przez Szczeciński 
Klub Rowerowy „Jantarowe Szlaki”. 
Pomimo późnego startu, który na-
stąpił dopiero o 1000 do Stawna do-
jechaliśmy przed 1200.

Niestety nie zdążyliśmy na kon-
kurs krajoznawczy, a mieliśmy fa-
worytów! W innych konkursach 
walczyliśmy dzielnie i sporo wywal-
czyliśmy.

- w konkursie strzeleckim - 1. i 3. 
miejsce

- w  żółwiej jeździe - 1. i 3. m.
- w rzutach lotkami do tarczy - 1. 

i 2. m.

W rzucie beretem prezesa i w 
rzucie patelnią do prezesa (w wyko-
naniu PAŃ) nie mieliśmy szans, bo 
mieliśmy tylko jedną przedstawi-
cielkę. 

Wszyscy uczestnicy zlotu zjed-
li po grochówce przywiezionej ze 
Szczecina, posmakowali w pieczo-
nych ziemniakach przygotowanych 
przez sołtysa z Tarnówka, a niektó-
rzy pieczonych swoich jabłkach. Był 
też czas na kiełbaskę, ciasto Helenki 
z Tarnówka i pogawędki oraz wspól-
ne śpiewy.

Wróciliśmy do Nowogardu zgod-
nie z założeniem ok. godz. 17., choć 
niektórzy trochę przemoczeni, to 
jednak zadowoleni.

Jak zwykle spotykamy się w nie-
dzielę przed ratuszem o 900.

Do zobaczenia
Ryszard Zagórski
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / kasacja 
gratis

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5-go Marca 7 • Nowogard

PPUH „EDBA” Skład Opału 
ul. Nadtorowa 12 w Nowogardzie 

(za bramą cmentarną 0,8 km) 
oferuje opał (koks, węgiel w różnych asortymentach) 
wysokiej i średniej jakości wyłącznie z polskich kopalń

Zapewniamy dostawę na miejsce wskazane przez klienta
Prowadzimy również sprzedaż ratalną
Ponadto świadczymy również usługi ładunkowe sprzętem specjalistycz-
nym, jak rozładunki wagonów z towarami luzem, usługi dźwigiem 10 to-
nowym
Posiadamy także w sprzedaży samochody samowyładowcze STAR 200 i 2 
multicary – stan dobry

Tel. 091 39 22 329, kom 697 516 145, fax 091 39 20 353

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

HURTOWNIA 
OGRODNICZA
ul. Wojska Polskiego 54

WYPRZEDAŻ 
TULIPANÓW I NARCYZÓW - 30%

Sprzedam 
kombajn kosmetyczny 

12 funkcyjny.
Tel. 607 921 435

PUB U OSKARA
Zaprasza 

na dyskotekę 
w każdą sobotę 
od godz. 20.00

Dla Pań 
 - lampka szampana gratis!

Wstęp 5 zł od osoby

W każdy piątek 
zapraszamy 

od godz. 19.00 
na dobrą muzykę 
z videoklipami 
oraz karaoke
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Zenobia Banaszak (Majewska) - ko-
leżanka z tej samej klasy w liceum, a 
wcześniej ze szkoły w Ostrowążu. Pod-
jęła pracę w Goleniowie i tam „wpadła” 
w objęcia kierownika szkoły Stanisła-
wa Majewskiego - i to dosłownie — bo 
wkrótce została jego żoną. Trochę jej 
zazdrościłem miejsca przydziału, bo 
to jednak miasto i to mile zapamiętane 
z praktyki pedagogicznej, ale decyzja 
dotycząca Wojtaszyc była ostateczna. 

Jan Kwiatkowski - kolega z tej samej 
klasy w liceum. Do Kamienia trafił ze 
szkoły w Wandowie (cztery kilometry 
od Ostrowąża) Otrzymał przydział do. 
Wojtaszyc. Nasza wspólna praca trwała 
krótko -jesienią wcielono go do wojska. 
Po odbyciu służby wojskowej otrzymał 
pracę w Bagnach - pół godziny marszu 
na nogach (wtedy jeszcze pokonywało 
się takie i większe odległości pieszo, 
a własny rower był w sferze marzeń). 
Ożenił się z Marysią (koleżanka Stasz-
ka Sobczaka z liceum szczecińskiego), 
która była nauczycielką w swej rodzin-
nej Dębicy. (Byłem na weselu). 

. Barbara Gajowniczek - trafiła. . . . 
chyba do Zabowa. Kiedy mieszkała w 
Nowogardzie, już jako Fedakowa - u 
niej wynajmowała pokój nasza młod-
sza koleżanka z kamieńskiego liceum - 
Wanda Mosek, późniejsza - Babiarzo-
wa – żona kolegi - Tadeusza Babiarza 
-świetnie grającego w „ szaszki Kopa-
czek” (Byłem na weselu). 

Maria Filipińska -jej przypadło w 
przydziale Błotno. Marysi - kiedy już 
pracowałem w Dąbrowie i pod kie-
runkiem Józia Brodniaka jako reży-
sera przygotowywaliśmy wystawienie 
„Ślubów Panieńskich” - powierzono 
rolę Anieli. „. „Ślubów Panieńskich” 
- ponieważ w tej sztuce Józek zadebiu-
tował jako świetny Albin. Swą grą „po-
pisywał” się także przed nauczycielską 
publicznością powiatu nowogardzkie-
go z okazji inauguracji roku szkolnego 
-chyba-1955/56. 

Przy okazji prób poznałem Jasia 
Styrnę „obsadzonego” w roli Jana i 
Stasię (późniejszą Styrnową) w roli 
Dobrujskiej. (Życie przerosło fikcję i 
wbrew Fredrze Jan poślubił Dobruj-
ską). 

A „nasza gwiazdeczka” - jak Marysię 
nazywał jej (w pewnym okresie) kie-
rownik szkoły - Mundek Flis -praco-
wała w Błotnie długo (a może zastała 
ją tam emerytura?). 

Aniela Ostapczuk - mianowana 
jako nauczycielka i zarazem kierow-
nik szkoły o jednym nauczycielu w 
Korytkowie -dojazd z Noworardu au-
tobusem w kierunku Maszewa. Z cza-

sów liceum pamiętam jej duże i piękne 
- zwłaszcza w świetle odbitego od wód 
kamieńskiej zatoki księżyca -oczy i dy-
skomfort, że byłem takie „ciele „. 

Irena Kachniarz — Jenikowo — na-
stępny, po Korytkowie, przystanek w 
kierunku Maszewa. 

Z Wojtaszyc godzina marszu. Wiem 
- bo często trasę tą pokonywałem, 
chcąc autobusem wyruszyć w „szeroki 
świat”. Tu, w Jenikowie, w 1964 roku, 
znajomy z okresu pracy w Wojtaszy-
cach ksiądz Jeżykowski, związał mnie 
przysięgą małżeńską z Kają - moją, 
jak na razie, jedyną żoną. Chciałoby 
się powiedzieć „to tu Irenko, w twoim 
pierwszym miejscu pracy, dobiegła do 
końca moja kawalerka”. 

Józefa Daj czak - pochodziła z No-
wogardu - ale czy Nowogard był od 
razu jej miejscem pacy -to nie jestem 
pewien. Pamiętam miłe spotkanie ka-
mieńskich absolwentów w jej rodzin-
nym domu. 

(. . . .), (. . . .) - to miejsce na wpisanie 
imienia i nazwiska jeszcze jednej na-
szej koleżanki, których za nic nie mogę 
sobie przypomnieć (wstyd !!). Aby jed-
nak było wiadomo o kogo chodzi to 
wskazuję, że na zdjęciu „kamieńskich 
absolwentów rocznik 1954”, z naszej 
pierwszej konferencji sierpniowej, stoi 
z lewej strony Mariana Roszaka. 

Piszę rocznik 1954, bo jak się okaza-
ło, na ten teren trafili także absolwenci 
z Kamienia rocznik 1953, a prawdopo-
dobnie i 1952. 1 tak w Bagnach praco-
wał (?) Milcz, w Jaroslawkach - Lucyna 
Grabowska, w Radzanku - Marysia 
Janczak, w Nastazinie - Stasia Pawlu-
czuk, w Ostrzycy - Kazia Rudnicka, w 
Maszewie - (?) Martyniuk - literat, brat 
kierownika szkoły z Żabowa. 

Spotkaliśmy się wszyscy na konfe-
rencji sierpniowej inaugurującej rok 
szkolny 1. 954’? 55 (mój pierwszy rok 
pracy). Konferencja trwała dwa dni. 
Pierwszy - to cześć oficjalna z długimi 
przemówieniami i wręczeniem nomi-
nacji nowym nauczycielom. Drugi zaś 
-to instruktaż metodyczny w grupach 
przedmiotowych, a wieczorem wspól-
na zabawa. 

A po zabawie do Wojtaszyc. Tu 
szkołą siedmioklasowa, klasy łączo-
ne, trzech nauczycieli. Pierwsza rada 
pedagogiczna pod przewodnictwem 
kierownika szkoły kolegi Emila Gbu-
ra, przydział obowiązków* i do pracy. 
Kierownik okazał się znajomym z Ka-
mienia, gdzie w liceum zdobywał kwa-
lifikacje pedagogiczne na - wspomnia-
nych wcześniej - kursach. Był bardzo 
przejęty swą rolą kierownika, w której 

Z Ostrowąża do Nowogardu...
mgr Jan Dunaj  /cz. II/

700 LAT Już za pół roku...
wystąpił po raz pierwszy. To ten sam 
Emil, który uprawiając w Wojtaszycach 
na działce szkolnej sporysz, dorobił się 
„Warszawy”. Był wtedy nielicznym, je-
żeli nie jedynym nauczycielem w po-
wiecie posiadającym taki pojazd. 

Przez to swoje „ bogactwo” miał nie 
mało kłopotów - głównie w komitecie 
partii. Kiedy wyprowadzony z równo-
wagi, stanowczym głosem oznajmił, że 
kupił samochód bo uprawiał sporysz, 
a nie propagandę jak towarzysz sekre-
tarz, przestał być, w niedługim czasie, 
kierownikiem. 

Napisałem „ Emil „ - chociaż w rze-
czywistości nigdy tak się do niego nie 
zwracałem. Nie przeszliśmy na „ty”, 
mimo że „sprzyjających okoliczności „ 
było bez liku. Samo „Emil” bez „kole-
ga” - przez gardło nie przechodziło. 

Jeżeli chodzi o sprawy „socjalno - by-
towe” to mieszkanie w budynku szkol-
nym, wikt u „gospodarza”(sympatyczna 
rodzina Heleny i Stanisława Ziółkow-
skich - osadników z Konińskiego) 
a opierunek we własnym zakresie. 
Własne także żelazne łóżko, siennik 
i pościel (czytaj pierzyna), który to 
dobytek wraz ze mną, przywiózł fur-
manką z Radzanka (około 15 kilome-
trów drogi) wujek Bolek.  Pensyjka 
skromna, a potrzeb bez liku - bo to i 
„godny nauczyciela” strój, konieczny 
zegarek(dawanie zegarków na komu-
nię nie było jeszcze w modzie), i wiele 
innych. 

„Wikt u gospodarza” - to była cenna 
rzecz. Opłacenie z góry wyżywienia -
pozbawiało zmartwienia-jak przeżyć 
do pierwszego. Potrzeba dodatkowego 
zarobku (poza godzinami nadliczbo-
wymi) była dość powszechna. Różnie 
sobie radzono - na przykład mój kolega 
robił swetry na drutach. Ponieważ nie 
miałem działki aby uprawiać sporysz, 
ani nie umiałem robić na drutach, po-
stanowiłem wykorzystać umiejętność 
(jakąś tam) gry na klarnecie. Pracu-
jący w Krzemiennej (3 km od Wojta-
szyc) nauczyciel jednoklasówki (. . . .) 
Okińczyc -grał na akordeonie. Z nim 
utworzyliśmy zespół. Na pożyczonych 
instrumentach zagraliśmy na kilku za-
bawach i weselach. Na własnym grał 
tylko bębnista. Był on również właści-
cielem akordeonu, a warunek jego wy-
pożyczenia - to udział w zespole. Tak 
więc, mimo że słuch miał nie najlep-
szy, dyktował tempo. Samo życie!

W składzie - Emil Gbur, Jan Kwiat-
kowski i Jan Dunaj - pracowaliśmy 
trzy miesiące. W grudniu, na miejsce 
powołanego do wojska Janka Kwiat-
kowskiego, przyszedł Marian Kłos i 
pracował tu do końca roku szkolnego. 

Świetny kompan, ale tylko do włas-
nego ślubu. Po nim zamieszkał „ci-
chutko” w swojej Dobrej. 

W nowym roku szkolnym (drugim 
mojej pracy) doszła nowa nauczyciel-
ka — Zosia —młodziutka żona kole-
gi Emila (na weselu, które się odbyło 

w rodzinnym domu pana młodego w 
Długołęce, byłem), i Tadek;Wróblewski 
-kolega z liceum w Kamieniu, gdzie się 
zaprzyjaźniliśmy. Byłem nawet kilka 
dni w jego rodzinnym domu w czasie 
ferii wielkanocnych. 

Z tej samej klasy co Tadek - do No-
wogardzkiego przywędrował: - Adam 
Zamora - (Bagna) -późniejszy inspek-
tor oświaty (byłem na weselu); rok 
później natomiast - Marian Golczyk 
- (Sikorki) - zapamiętany z liceun jako 
świetny Owsianko w „ Końskim nazwi-
sku” - Czechowa; i - Henryk Jackowski 
-(Błotno) - Radost ze „Ślubów” - w re-
żyserii Józka Brodniaka. 

Okres i czas, który wspominam, to 
wielkie zapotrzebowanie na nauczy-
cieli. Przyjmowano chętnych nawet po 
szkole podstawowej. Trudno było cza-
sem odróżnić nauczyciela od ucznia. W 
Wojtaszycach opowiadano, że kiedyś w 
sklepie taki kłopot miała sprzedawczy-
ni. Zwracając się do kolejnego klienta 
-:czego sobie chłopcze życzysz” - spot-
kała się ze zdecydowaną jego reakcją 
-„ja nie jestem żadnym chłopcem, ale 
nauczycielem szkoły podstawowej w 
Wojtaszycach”. Ten młodociany, dziel-
ny nauczyciel, to poznany później mój 
kolega - lgnac Winczewski. . 

i tak by się pracowało w Wojtaszy-
cach do nie wiem kiedy, gdyby nie ar-
mia, która upomniała się o przynależ-
nego jej obrońcę granic. 

Jeżeli wojsko, to przed tym komi-
sja rekrutacyjna. A tu prelegent opo-
wiadający o przyjemnościach tego 
zaszczytnego obowiązku - w osobie 
Staszka Sobczaka. Jak się okazało, ra-
zem z prelegentem zostaliśmy zako-
szarowani (dziś by się powiedziało „ 
wzięci w kamasze”) nie tylko w tym sa-
mym oddziale ale i pododdziale. Jako 
celowniczowie sąsiednich działonów, 
doświadczaliśmy obiecanych przyjem-
ności. 

Ze Staszkiem zaczęliśmy pracę w 
tym samym czasie, a nawet (na co 
wskazuje jedno ze zdjęć) byliśmy na 
konferencji sierpniowej (tej pierwszej 
dla niego i dla mnie) w tej samej gru-
pie przedmiotowej (język polski - u 
pani Nanowskiej -jako metodyczki). 
Bliżej poznaliśmy się dopiero w woj-
sku, gdzie złączyła nas (miedzy inny-
mi) wspólna wigilia przy obieraniu 
ziemniaków, strach przed sierżantem 
Dziubą - wyznaczającym pompki za 
zbyt grube obierki, jak też reakcja star-
szego sierżanta Kapki - na propozycję 
przyszycia kapki na wypaloną w czasie 
nielegalnego suszenia butów - dziurę. 

W Wojtaszycach - wakat po mnie 
- wypełnił powracający z wojska Olek 
Kopitz. Miło, go wspomnieć, bo cho-
ciaż został inspektorem nie przestał 
być życzliwym kolegą (chociaż na we-
selu nie byłem). 

cdn
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Mistrzowskie tytuły 
„Chrabąszczy”

W sobotę 4 października na malowniczej ale trudnej trasie terenowej w 
Szczecibnie przeprowadzono Miedzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w MTB.

Na trasie okrężnej 7x2,5 km sta-
nęło 24 zawodników z 12 klubów 
kolarskich, w tym z tak sławnych 
ośrodków jak Poznań, Tarnowo 
Podgórne, Września, Jarocin, Zło-
tów czy Koźminek.

Nasi kolarze na codzień kolarstwa 
MTB nie uprawiają - traktują bo-
wiem jazdę terenową jako uzupełnie-
nie treningu - a mimo to zanotowali 
wielkie sukcesy. Paweł Kolasiński 
zdobył tytuł Mistrza Okręgu w ka-
tegorii młodzik, pokonując trasę ze 

średnią predkością 36,17 km/godz, a 
Krzysztof  Antczak był trzeci.

Również w klasie open dobrze 
zaprezentowali się Mateusz Magie-
recki (3 miejsce) i Patryk Komisarek 
(miejsce czwarte).

Trasa wyscigu liczyła 10x2,5 km, a 
średnia predkość 37,4 km/godz. 

Kolekcja kolarskich trofeów po-
wiekszyła sie o kolejne dyplomy i 
puchary.

Tak trzymać!
LMM

Udany koniec sezonu – wygrana Liga Torowa i Mistrzostwo w MTB

Na podium Krzysztof Antczak i Paweł Kolasiński po sukcesie na torzeOsińska Mila 
W Zespole Szkół Publicznych im. 

Bronisława Malinowskiego w Osi-
nie odbył się bieg przełajowy „Mila 
Osińska” w ramach XIX Memoriału 
Stanisława Steczka. Uczniowie tej 
Szkoły wzięli udział w trzech kate-
goriach wiekowych: klasy I – III SP 
na dystansie 750 m, klasy IV – VI SP 
na dystansie 1500 m oraz klasy I – III 

Gimnazjum na dystansie 3500 m. Za 
pomoc w organizacji biegów prze-
łajowych organizatorzy serdecznie 
dziękują Uczniowskiemu Klubowi 
Sportowemu „Chrabąszcze”, Policji z 
Osiny, gronu pedagogicznemu oraz 
Radzie Rodziców.

Inf. własna

Halowa liga LZS
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS 

w Nowogardzie zaprasza wszystkie 
chętne zespoły do udziału w Halowej 
Lidze LZS sezonu 2008/2009 w piłce 
nożnej i piłce siatkowej. Zapisy przyj-
mowane będą do 19.10.2008 r pod 
numerem telefonu 0 609 307 315.

Początek rozgrywek w hali Szkoły 
Podstawowej nr 4 pod koniec paź-
dziernika.

Przewodniczący M-G Zrzeszenia 
LZS w Nowogardzie

Jan Tandecki

Radni zapraszają…
…wszystkich mieszkańców z dziećmi  

na plac przy garażach na Osiedlu Gryfitów
w dniu 11.10.2008

W programie:
- godz. 12.00 - pieczenie kiełbasek,  ziemniaków oraz inne atrakcje.
- godz. 14.00 - dyskusja dotycząca naszego otoczenia i powołania Rady 
Osiedla

Radni Rady Miejskiej zapewniają gorącą herbatę

Plac Zabaw jest pierwszą inwestycją zgłoszoną przez radnych, czy chcemy 
następne?
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• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomowy, 

jednopiętrowy, na działce wiata 

na dwa samochody, pomieszcze-

nia gospodarcze, wysoki standard 

i funkcjonalność, Nowogard, ul. 

Żeromskiego. Teraz niższa cena. 

tel. 609 307 327.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX Le-
cia w Gryficach, wyposażenie: okna 
PCV, panele podłogowe, zabudowa 
przedpokoju, zabudowa kuchni, 
cena do uzgodnienia tel: 507 100 
356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod 
zabudowę jednorodzinną lub dzia-
łalność gospodarczą vis a vis ZUK w 
Nowogardzie. Tel. 0603 118 286.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam działki rekreacyjno 

– wypoczynkowe, 5 arowe nad 

jeziorem w Dobrej Nowogardz-

kiej. Cena 11 tys. zł od działki. Tel. 

601 961 572.

• Sprzedam mieszkanie 78,20 m kw, 
2900 zł/ m kw. Tel. 663 517 793.

• Wynajmę, najlepiej pani, pokój z 
używalnością kuchni i łazienki. Tel. 
091 39 22 813.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m kw. Tel. 091 39 26 890.

• Do wynajęcia mieszkanie, I piętro, 60 
m kw. Tel. 691 580 268.

• Szukam do wynajęcia hali powyżej 
100 m kw w Nowogardzie lub oko-
licach. Tel. 501 692 145.

• Kupię mieszkanie ok. 50 m kw na 
terenie gminy Nowogard, może być 
do remontu. Tel. 606 61 84 98.

• Szukam pomieszczenia (lokalu) do 
wynajęcia na salon pielęgnacji psów. 
Tel. 697 380 494.

• Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie o pow. 20 arów. 091 39 
23 231 po 18.00.

• Mieszkanie 67 m kw bezczynszowe 
zamienię na mniejsze. 603 621 840.

• Spokojny, kulturalny mężczyzna w 
średnim wieku poszukuje pokoju do 
wynajęcia. Tel. 692 47 43 47.

• Sprzedam działki budowlane z wa-

runkami zabudowy, Nowogard. Tel. 
608 529 366.

• Kupię halę magazynowo – produk-
cyjną ok. 300 m kw, pow. gruntu 
min. 1500 m kw, obręb Nowogardu, 
Goleniowa lub Szczecina. Kont. 697 
30 69 69; e-mail: aga_miller@yahoo.
com

• Kupię garaż w centrum Nowogardu. 
Tel. 697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie 43,4 m kw, 
Nowogard, ul. 700 Lecia, IV piętro, 
cena 150 tys. zł. Tel. 091 39 26 602, 
609 40 00 73.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
centrum, ul. Warszawska o pow. 67,7 
mkw. Tel. 606 828 614.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• Sprzedam Matiza, 1999 r., z kratką, 
cena 4200 zł. Tel. 609 307 327.

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. 
Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108000km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 44900 zł, ogłoszenie prywatne, 
tel: 0605 522 340,W CENIE DIAGNO-
STYKA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU PRZEZ 
KLIENTA, możliwość wysłania zdjęć 
na maila.

• Sprzedam Fiata Uno, I właściciel, 
2000 r., przebieg 116 tys., cena do 
uzgodnienia. 604 124 623.

• Sprzedam tanio Fiat Fiorino, przegląd 
ważny do IX.2009. Tel. 787 408 316.

• Kupię żuka skrzyniowego. 
603 353 789.

• Sprzedam Honda Civic 1,4, 1997 r., 
5 drzwi, elektryczne szyby, lusterka, 
wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, alufelgi, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 600 228 038.

• Sprzedam opony zimowe plus fel-
gi R13/175/65. Stan bardzo dobry, 
cena 400 zł. Tel. 603 03 89 44.

• Sprzedam Volkswagen Transporter 
T4, 1,9  diesel, 1996 r., atowy, mały 
przebieg, książka serwisowa. Cena 
13 tys. zł. Tel. 0696 079 880.

• Sprzedam Daewoo Matiz, 2000 r., 
cena 7,5 tys. zł. Tel. 600 26 22 31.

ROLNICTWO

• Sprzedam kucyka. 607 73 98 66.

• Sprzedaż ziemniaków jadalnych. 
Orzechowo 9. 091 39 109 70.

• Sprzedam części do ciągnika MTZ – 
82. Tel. 091 39 106 21, 0783 838 082.

• Sprzedam młode kurki nioski. 091 39 
22 990.

• Ziemniaki jadalne odmiana Astra 
sprzedam, możliwość dowozu. Tel. 
091 39 18 059 po 20.00.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam pług PHX 5/5 skib, cena 

do uzgodnienia i mieszalnik pasz 
1000 kg, cena do uzgodnienia. Tel. 
693 344 667.

• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 091 

39 25 967. Olchowo 16.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 
79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tynko-
wanie, montaż okien i drzwi, parape-
ty, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 30 10.
• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Nauka i korepetycje j. niemiecki. 

607 617 844.
• Usługi budowlane, remonty, wy-

kończenia mieszkań, kładzenie 

płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
stawianie ścian z płyty kartonowej, 
ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097, 696 945 713.

• Nie masz czasu napisać: podania, 

wniosku, odwołania do firm lub 

urzędu. Dzwoń 603 379 927.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 

dojazdu do miejsca zamieszkania. 

601 580 277.

• Lakiernictwo, blacharstwo, kon-

serwacja podwozi. 661 283 227.

• Nowa myjnia automatyczna i ręcz-

na przy ul. Armii Krajowej 46 w 

Nowogardzie zaprasza codzien-

nie od 9.00 do 18.00 oraz w nie-

dziele od 12.00 do 16.00. Tel. 0691 

189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. 
Polecam tanio. 1 zł za km, po-
wyżej 200 km 0,80 zł za km. Tel. 
514 740 538.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPILA-

CJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Transport – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Język polski – pisanie prac matu-

ralnych i zaliczeniowych, itp. Tel. 
508 179 089.

• Do wynajęcia zagęszczarka płytowa, 
diesel, 200 kg. Nowogard i okolice 
transport. Tel. 508 179 089.

• Docieplenia budynków i regipsy. 
664 189 336.

• Remonty mieszkań od A do Z. 
667 435 942.

• Szpachlowanie, malowanie, podwie-
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

szane sufity, ścianki, panele podło-
gowe. Tel. 519 861 186.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi ogólnobudowalne, docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 600 626 268.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa Zachodnia. 071 385 20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRYKA 

OKIEN I DRZWI „OKNO” NOWO-

GARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, 

kelnera. Tel. 503 045 960.

• Przyjmę budowlańców do budo-

wy i wykończeń budynków. Tel. 

607 083 845, 693 925 093.

• Zatrudnię kierowców z prawem jaz-
dy kat. D (z ważną karta tachografu). 
Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię księgową, najchętniej ren-
cistkę lub emerytkę, może być 1/ 2 
etatu, Nowogard. Tel. 091 39 20 371.

• Zatrudnię pana – wykształcenie 
średnie lub wyższe techniczne, może 
być rencista lub emeryt. Tel. 091 39 
20 371. 

• Podejmę się pracy biurowo-księ-

gowej w godzinach popołudnio-

wych, również ubezpieczenia; 

j.angielski, obsługa komputera, 

tel: 0668-698-354.

• Zatrudnię do montażu płyt regipso-
wych. Tel. 888 603 612.

• Zatrudnię mechanika i lakiernika sa-
mochodowego. Tel. 091 39 20 303.

• Zatrudnię fachowca do dociepleń. 

Tel. 782 860 130.

• Potrzebny mężczyzna do pomocy 
w gospodarstwie rolnym z umie-
jętnością pracy na ciągniku. Tel. 
502 853 573.

• Przyjmę dekarza i pomocników. 
601 864 739.

• Szukam tłumaczki języka angielskie-
go, praca dorywcza, dobrze płatna, 
mozliwość nabrania doświadczenia 
w prowadzeniu biznesu, pomoc w 
kontakcie z biurami i urzędami w 
Polsce oraz inne zajęcia (bez prowa-
dzenia dokumentacji). Świetna ofer-
ta dla studentki. Kontakt w języku 
angielskim. Tel. 603 313 037, e-mail: 
jn@kbp-entreprise.dk

• Zaopiekuję się dziećmi w swoim 
domu na wsi, 10 km od Nowogardu. 
Duże podwórko. Tel. 601 182 905.

INNE

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne rozmiary 

także nietypowe długości, wy-

sokości, do mieszkania, domku, 

warsztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 

900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 

woda, (dwufunkcjyne), cena 1200 

zł, gwarancja serwisowa, tel. 0691 

686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemieckiej 

Vaillant, wersja świeczkowa, 450 

zł, mało używane, gwarancja ser-

wisowa. Tel. 0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe ga-

baryty, moc 18-21 kW, ekonomicz-

ne, idealne do domku, warsztatu, 

baru, gastronomii, cena od 150 zł. 

Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-

we zasobnikowe podgrzewacze 

wody, firmy niemieckiej Vaillant, 

130, 160, 190 l., stojące, idealne 

gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 

komfort ciepłej wody w domu, 

koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja 

serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 0691 

686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową używa-

ną. Tel. 091 39 22 783, 0784 792 270.
• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub 

papierówkę. Tel. 091 38 53 018.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą, 
ok. 1000 szt. oraz dwie beczki plasti-
kowe z przykryciem zakręcanym. Tel. 
091 39 22 349, 660 457 090.

• Sprzedam grobowiec. Tel. 091 39 
26 890.

• Sprzedam szczeniaka Yorka Yor-

kshire Terrier – 1 piesek. Tel. 

513 157 299.

• Sprzedam tanio piec co opalany 
drzewem, stan bardzo dobry. Tel. 
787 408 316.

• Sprzedam krajalnicę do wędlin. Tel. 
600 695 546.

• Owczarki niemieckie – szczenię-
ta czarno podpalane po rodzicach 
rodowodowych, ojciec – wnuk po-
dwójnego zwycięzcy świata – sprze-
dam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam lodówkę Bosch, wys. 1,70. 
Tel. 693 522 002.

• Sprzedam piec Vaillant dwubiego-
wy, rok 2003, kaloryfery – 80cm x 50 
cm i 130 cm x 50 cm (konwektory). 
Cena 1500 zł. Tel. 600 62 62 68.

• Sprzedam meble kolor dębowy + 
sofa ze skóry (czarna), cena 300 zł. 
Tel. 793 736 050.
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KURY NIOSKI
1,5-roczne WYPRZEDAŻ 
od 15 września 2008 r.

Gospodarstwo Drobiarskie
ŻABOWO 13 

tel. 091 39 106 66

I.N.K. VOLT
USŁUGI ELEKTRYCZNE

     - tanio
 - szybko
  - solidnie

Tel. 504 005 800
Nowogard ul. Wartcka 1

WIELKA 
PRZECENA

likwidacja stanów magazynowych
cały asortyment
wystroje łazienek 

– panele podłogowe

w PAŹDZIERNIKU 
i LISTOPADZIE
Zapraszamy!
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 Witamy wśród nas...

Córka Pauli Wójcik 

ur. 2.10.08 

ze Szczecina

Córka Jowity Łukasz 

ur. 2.10.08 

z Nowogardu

Córka Karoliny 

Ogiewa i Mariusza 

Skrajdy ur. 3.10.08 

z Glicka

Zosia córka Ewy 

Wieczorkiewicz 

ur. 5.10.08 

ze Stargardu Szcz.

Córka Joanny 

i Daniela 6.10.08 

z Żabowa

Syn Anny Bobek 

ur. 7.10.08 z Dobrej

Ponadto w Szpi-
talu w Nowogar-
dzie urodziło się 1 
dziecko

Zdjęcie oraz 
dane personal-
ne nie zostały 
opublikowane ze 
względu na brak 
zgody rodziców

W obiektywie Jana Korneluka  - Rzuć palenie!

My tylko piszemy,               a w Brazylii pokazują...

Znaleziono  - do odbioru w redakcji

Klucze pozostawio-

ne w sklepie przy ul. 

Warszawskiej.
Klucze pozostawione 

w taksówce.Okulary lecznicze.
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20 października 2008 r. godz. 16.30

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, że 

10 października 2008 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

„Pszczółki” z Przedszkola  
nr 3 - starszakami

W poniedziałek 29 września 2008 
roku w Przedszkolu Publicznym nr 
3 taktami Walca rozpoczęła się uro-
czystość pasowania grupy „Pszczó-
łek” na Starszaka. Zaszczytu pasowa-
nia na starszaka dostąpiło 26 dzieci, 
którym w tej uroczystej chwili towa-
rzyszyli rodzice i młodsi koledzy.

      Ta wzruszająca tradycja jest 
ważną lekcją dla  dzieci i dorosłych. 
Do tej ważnej uroczystości dzieci 
przygotowywały się od 1 września, 
utrwalały tańce, piosenki, wiersze, 
aktywnie uczestniczyły w przygo-
towaniu dekoracji. Poprzez prezen-
tację montażu słowno-muzycznego 

dzieci pokazały rodzicem i młod-
szym kolegom jak wiele potrafią. 
Żegnając słoneczną pogodę roz-
poczęły podróż do krainy wiedzy i 
podjęcia obowiązków związanych z 
rozpoczęciem nauki w szkole.

      Po części artystycznej nadszedł 
długo oczekiwany moment. Starsza-
ki z powagą na honor polskiej flagi 
złożyły tekst ślubowania, a rodzice 
z łezką w oku obserwowali swo-
je pociechy. Po słowach przysięgi, 
pani dyrektor dokonała Pasowania 

na Starszaka dotykając olbrzymim 
ołówkiem ramienia, następnie dzie-
ci otrzymały znaczki i dyplomy oko-
licznościowe. Dla przypieczętowa-
nia przysięgi, każdy starszak wypił 
szklankę mleka.

      Na koniec dyrektor Ewa Wró-
bel życzyła dzieciom i rodzicom  
samych sukcesów w odkrywaniu ta-
jemnic wiedzy.

Nauczycielka grupy starszaków 
Mgr Anna Wołosewicz

REKLAMA
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 38

Rozwiązania krzyżówki nr 38 – MIMOZAMI 
JESIEŃ SIĘ ZACZYNA – nadesłali: 

Alicja Wypych, Jerzy Siedlecki, Justyna Andrzej-
czak, Ryszard Gutowski, Mirosława Rutkowska, Ur-
szula Skwron, Iwona Kochelska, Franciszek Palenica, 
Krystyna Wojtkiewicz, Krystyna Porada, Bogdan 
Krystkiewicz, Teresa Powalska, Halina Kawczyńska, 
Jerzy Zawadzki, Grażyna Jurczyk, Bogumiła Czu-
pryńska, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, 

Władysław Kubisz, Bogumiła Urtnowska, Dorota 
Puszcz.

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Urszula Skowron, 
- Iwona Kochelska,
- Jerzy Zawadzki.

Gratulujemy!

NIUDACZNIK

Zaszła w ciążę. Na ustach
Jego wykwitł uśmiech błogi:
„Nareszcie coś zrobiłem,
Co ma ręce i nogi!”

CUDY NA PUDY

Czasami ktoś tam spośród ludu,
O cudach głosi wieści świeże,
Niektórzy twierdzą „Nie ma cudów”
Nie wiem jak kto ? Ja w cuda wierzę.
Pewna księgowa , babka śmiała,
Listy płac zwiększała sumy brutto,
Część brała w kieszeń – reszta grała,
Więc ja się pytam: czy nie cud to?
Ktoś z tego świata zgładził teścia,
Sąd materiały zebrał z trudem,
Gagatek dostał lat dwadzieścia –
Po pięciu... wyszedł jakimś cudem.
Gość chory był nieuleczalnie,
W końcu posłuchał rady czyjejś:
Dziś leczy się w ubezpieczalni,
I mimo wszystko... cudem żyje.
Skąd to stwierdzenie po wyborach,
Że naród nasz jest niedojrzały.
Prawdzie w oczy spojrzeć pora,
 Na cuda dał się nabrać procent mały.
Więc gdy zapyta mnie ktoś z ludu,
To mu odpowiem całkiem szczerze,
Że oficjalnie nie ma cudów.
Ale prywatnie w cuda wierzę!

REGUŁA

Tego się nie zmieni –
Jedni mają siano w głowie,
Inni mają siano w kieszeni.

ZMIANA RÓL

Wszystko – powiadał – dobrze się stało,
Gdyby ode mnie to zależało.
Teraz od niego wiele zależy.
Czy wszystko stoi ? Niestety, leży ! 
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

 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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 pra-
codawcy o wolnych 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 związ-
kową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrudnie-
niem osoby lub powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany uzyskać od niej 
pisemne oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych poszu-
kujących 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 zatrud-
nieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej

Nowogard 09.10.2008r.
OFERTY PRACY PUP 

GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD
1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Stolarz meblowy
4.   Pomocnik przy produkcji okien 

PCV
5.  Pracownik zieleni
6.   Kucharz, recepcjonistka
7.  Pomocnik dekarza 
8.  Kosmetyczka
9.   Kasjer
10.  pracownik produkcji
11. Technik mechanik
12. szwaczka
13. Kucharz, recepcjonista, sprze-

dawca 
14.  Mechanik samochodowy
15.  ślusarz – spawacz
16.  Pracownik terenów zielonych 
17.  Traktorzysta
18.  Nauczyciel matematyki
19.  Pielęgniarka

OFERTY PRACY Z REJONU
1.  Kierowca kat. C+E (Gryfice) 

(Szczecin)
2. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
3.   Inżynier w dziale R&D (Gryfice)
4.  Pracownik produkcji (Szczecin 

– Dąbie)
      

SZKOLENIA
1. FLORYSTKA
2. MALARZ - TAPECIARZ
3. ELEKTRYK

Eugeniusz Rossa, lat 78, cere-
monia pogrzebowa odbyła się 
8.10 w kościele w Węgorzy;
Witold Chróścicki, lat 54, ce-
remonia pogrzebowa odbyła się 
8.10 w kościele w Świerczewie;
Władysław Kuczyński, lat 91, 
ceremonia pogrzebowa odbyła 
się 8.10. w Nowogardzie
Informacje uzyskano z Firmy 
Jerzego Furmańczyka
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Okręgówka juniorów

Vielgovia Szczecin – Wielgowo – Pomorzanin Nowogard 1:2

Dwie bramki Kasprzyka

NALP

Dziś ostatni dzień zgłoszeń
Dziś mija termin zgłoszeń drużyn do Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Pił-

karskiej. Rozgrywki rozpoczną się 19 października i odbywać się będą w hali 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Również dziś należy wpłacić wpisowe, co jest równoznaczne z  potwierdzeniem 
udziału w rozgrywkach. Zespoły, które tego nie zrobią nie będą brały udziału w 
lidze, nawet jeśli w terminie wpisały się na listę chętnych. Natomiast już jutro o 
godzinie 17.00 w pubie „Pasadena” odbędzie się spotkanie przedstawicieli drużyn 
biorących udział w rozgrywkach i losowanie. 

Chętne zespoły powinny zgłaszać się pod numerem telefonu 694 281 784.  Or-
ganizatorem tegorocznej edycji  NALP są Wiejskie Kluby Sportowe.

Andrzej Garguliński

UKS „Dwójka” najlepszy  
w biegach przełajowych

Na stadionie miejskim w Nowogardzie rozegrano miejsko-gminne mi-
strzostwa w biegach przełajowych szkół podstawowych i gimnazjów.

Wśród chłopców w kategorii szkół podstawowych zwycieżyła Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w sród dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 4. Wśród gimnazja-
listów w kategorii chłopców zwycieżyło Gimnazjum nr 3 a wśród dziewcząt 
Gimnazjum nr 2.

Siatkarska halówka WKS
WKS wzięły się ostro do roboty i poza halowymi rozgrywkami piłkarski-

mi organizują ligę siatkową.
Mecze odbywać się będą w hali Szkoły Podstawowej nr 1. Chętne zespoły 

powinny zgłaszać się do Andrzeja Kanii pod numer telefonu 603 198 104. 
Termin zgłoszeń upływa 20 października. Rozgrywki wystartują 26 paź-
dziernika.

Andrzej Garguliński

Pomorzanin na szczycie,  
Olimpia na wyjeździe

Po dwutygodniowej pauzie do gry wraca Olimpia, która będzie miała 
stosunkowo łatwe zadanie jakim jest gra z przedostatnim zespołem w tabe-
li. Znacznie trudniejsze zdanie czeka Pomorzanin, który w meczu na szczy-
cie zmierzy się z  Dąbrovią Stara Dąbrowa. 

Pomorzanin: Frąckowiak – Grzej-
szczak, Fijałkowski, Wojciechowski, 
Jutkiewicz (75’ Idziak), Ogiewa (30’ 
Antonyk), Langner, Kasprzyk, A. Ży-
wica (55’ D. Żywica), Pozierak (85’ 
Kubicki),Kurek

Bramki dla Pomorzanina: Kasprzyk 
– 2.

Meczu młodzieżowców Vielgowi 
i Pomorzanina, a szczególnie pierw-
sza połowa, mógł się podobać. Obie 
drużyny konstruowały składne akcje, 
ale skuteczniejsi byli nasi gracze. W 
23. akcja prawą stroną zakończyła się 
dośrodkowaniem do Kasprzyka, któ-
ry zdobył pierwszą bramkę.  Kolejne 
minuty to wymiana ciosów, z której 

zwyciesko wyszedł Pomorzanin. W 38 
minucie Kurek podaję do Kasprzyk, 
który mając przed sobą tylko bramka-
rza podwyższa prowadzenie. Kapitan 
zespołu obie swoje bramki zadedyko-
wał swojej dziewczynie Justynie.

W drugiej połowie Vilegovia pró-
bował odrabiać straty, a Pomorzanin 
starał się bronić korzystnego wyniku. 
W 60. minucie gospodarze zdobywa-
ją bramkę kontaktową. Pomorzanin 
chcąc uniknąć nerwowej końcówki 
próbował zdobyć kolejną bramkę, lecz 
ani Kurkowi ani Langnerowi, ani na-
wet Grzejszczakowi, który wykonywał 
rzut karny  sztuka ta nie udała się i 
mecz zakończył się wynikiem 2:1. 

Pomorzanin z siedemnastoma punk-
tami zajmuje drugie miejsce w tabeli i 
jedynie stosunkiem bramek wyprzedza 
swojego sobotniego rywala. Oba zespo-
ły w tym sezonie zanotowały po jednej 
porażce. Pomorzanin na inauguracje 
uległ na wyjeździe Mewie Resko 0:1 na-
tomiast Dąbrovia również na wyjeździe 
i również tylko jedną bramką przegrała 
z drugim zespołem polickiego Chemi-
ka. Szykuje się wiec piłkarskie święto.

Mecz odbędzie się w sobotę, Począ-
tek o godzinie 14.00.

Łatwiejszy przeciwnik czeka na 
drugi nowogardzki zespół czyli Olim-
pię. Podopieczni Pawła Kaczmarka 
zagrają na wyjeździe z przedostatnim 
zespołem grupy czwartej B-klasy Zie-
lonymi Wyszobór. Rywal ten w pięciu 
dotychczasowych meczach wywalczył 
zaledwie trzy punkty pokonując u sie-
bie Komarex Komarowo 3:2. 

Mecz odbędzie się również w sobo-
tę. Początek o godzinie 15.00

Pozostałe mecze klasy okręgowej:
sobota: 15:00  Masovia Maszewo 

- Fagus Kołbacz, 15:00  Mewa Resko - 
Ehrle Polska Dobra Szczecińska, 15:00  
Radowia Radowo Małe - Vielgovia 
Szczecin-Wielgowo, 15:00  Wicher 
Brojce - Światowid Łobez.

niedziela: 14:30  Ina Ińsko - Koro-
na Stuchowo, 15:00  Promień Mosty 
- Flota II Świnoujście, 15:30  KP Che-
mik II Police - Pogoń II Szczecin.

Pozostałe mecze B-klasy:
sobota: 15:00  Kasta Szczecin-Majo-

we - Pomorzanin Przybiernów, 15:00  
Komarex Komarowo - Orły Kliniska.

Niedziela: 16:00  OKS Goleniów - 
Zryw Kretlewo.

Andrzej Garguliński

Klasyfikacja końcowa:
Szkoły podstawowe
Chłopcy:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 - opie-

kun G. Górczewski
2. Szkoła Podstawowa nr 4 - opie-

kun W. Buczyński
3. Szkoła Podstawowa w Wierz-

bięcinie - opiekun J. Korkosz
4. Szkoła Podstawowa nr 1 - opie-

kun B. Wawryczuk
5. Szkoła Podstawowa w Orzecho-

wie - opiekun A. Pluta
6. Szkoła Podstawowa w Strzele-

wie - opiekun W. Kondraciuk
7. Szkoła Podstawowa w Długołę-

ce - opiekun R. Urtnowski
8. Szkoła Podstawowa nr 3 - opie-

kun P. Kazauba
9. Szkoła Podstawowa w Żabowie 

- opiekun A. Kucharczyk
Dziewczęta:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 - opie-

kun W. Buczyński
2. Szkoła Podstawowa nr 2 - opie-

kun G. Górczewski
3. Szkoła Podstawowa w Orzecho-

wie - opiekun A. Pluta
4. Szkoła Podstawowa w Długołę-

ce - opiekun R. Urtnowski
5. Szkoła Podstawowa nr 1 - opie-

kun A. Ziółkowska
6. Szkoła Podstawowa nr 3 - opie-

kun M. Pietruszewska
7. Szkoła Podstawowa w Strzele-

wie - opiekun W. Kondraciuk
8. Szkoła Podstawowa w Żabowie 

- opiekun Kucharczyk
Gimnazja
Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta:
1. Gimnazjum nr 3 - opiekun B. 

Sobolewski
2. Gimnazjum nr 1 - opiekun B. 

Zdanowicz
3. Gimnazjum nr 2 - opiekun I. 

Szymańska
Chłopcy:
1. Gimnazjum nr 2 - opiekun J. 

Jackowski
2. Gimnazjum nr 1 - opiekun B. 

Zdanowicz
3. Gimnazjum nr 3 - opiekun B. 

Sobolewski
ag

Wśród szkół podstawowych w ka-
tegorii chłopców zwycięzyła Szkoła 
Podstawowa nr 2 w składzie: Jor-
dan Zaborowski, Patryk Kryst-
kiewicz, Damian Krystkiewicz, 
Mateusz Kot, Paweł Królik, Patryk 
Zięba, Mateusz Łapa, Dariusz Ja-
rzębiński, Tomasz Warzecha, Prze-
mysław Kubiak. Opiekun Grzegorz 
Górczewski.
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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•

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

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

REKLAMA REKLAMA

place
magazyny
warsztaty

Pb98 - 4,67,-    ON   - 4,17,-

Pb95 - 4,29,-    LPG - 2,25,-

Czytaj s. 2, foto s. 7foto Jan Korneluk

VIII Dzień Papieski

GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
- Indywidualne w gabinecie 

- Grupowe pracowników na zlecenie pracodawcy

BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

P.H. HURTPOL  
ul. Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni  
magazyniera

Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub

tel.091 579 29 18

W dniu Edukacji Narodowej
najlepsze życzenia sukcesów 

w trudnym procesie kształcenia 
i wychowania młodego pokolenia Polaków 

oraz pomyślności w życiu prywatnym wszystkim pedagogom
życzy wydawca i zespół redakcyjny DN
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VIII Dzień Papieski
Dnia 12 października uroczyście 

obchodziliśmy w naszym mieście 
Dzień Papieski. Organizatorami były 
nowogardzkie parafie pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego i WNMP. Obowiązki 
koordynatora przyjął na siebie ks. 
Marek Gajowiecki i młodzież naszego 
miasta. Ideą Dnia Papieskiego były 
wspomnienia o Ojcu Świętym Janie 
Pawle II, jego nauczaniu i życiu. Był 
to Dzień Papieskich manifestacji. 
Przybycie na spotkanie w centrum 
miasta było ogromnym przeżyciem, 
Jan Paweł II jednoczy, jest zawsze 
wychowawcą młodych. Zbierane 
zostały do puszek dary, które  prze-
znaczono dla dzieci ubogich. Dzień 
Papieski rozpoczął się Mszą Świętą 
o 18.00, w której młodzież wyraziła 
słowa, gesty oraz śpiewała. Po Mszy 
św. procesją przeszliśmy do centrum 
miasta trzymając w rękach światła, 
które zostały poświęcone pamięci 
Jana Pawła II. Tysiąc balonów wznio-
sło się do nieba zakreślając inicjały 
J P II. Każdy z uczestników Dnia 
Papieskiego mógł wziąć i wypuścić 
balon. Kolejną atrakcją były występy 
teatralne – Jan Paweł II wychowawca 
młodych a także występ lidera Arki 

Noego, który był bardzo zachwyco-
ny młodzieżą nowogardzką. Odbył 
się także koncert rokowy  -  kapela 
chrześcijańska, zespół 2TM 2,3 z 
Poznania,  który wykonywał pieśni 
kościelne. Młodzież była bardzo za-
chwycona występem, podtrzymywała 
ideał ludzkości. Wszystkim ludziom 
podobał się koncert, starszym oso-
bom również  choć trochę na prze-
szkodzie stało nagłośnienie, huk w 
uszach ale mimo tego też słuchano  z 
zainteresowaniem . Rozdawane były 
kremówki. Było bardzo dużo innych 
ciekawych atrakcji, których szkoda 
pominąć. Do organizacji Dnia Papie-
skiego przyłączyły się:  Urząd Miasta 
i Gminy, Dom Kultury i przedsiębior-
cza młodzież. W rozmowie ze mną 
ksiądz Marek dziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do organiza-
cji, a  szczególnie całej młodzieży, 
która   przyczyniła się do wspólnego 
działania i uczestniczenia w  tym 
pięknym dniu. Dziękuję młodzieży z 
obydwóch Parafii za wszystko, za to 
że są –zakończył ksiądz Marek.

Edyta Wasilewska.
Foto Jan Korneluk 

Kronika policyjna 

Reakcje Czytelników.
Jedna z Czytelniczek w imieniu nowogardzian opiekujących się grobami 

bliskich usytuowanych w kwaterach VIII i IX zwróciła się do nas z pyta-
niem czy postępowanie administratora cmentarza jest zgodne z prawem. 
Problem w tym, że między wspomnianymi kwaterami istniała alejka wy-
raźnie rozgraniczająca obydwie kwatery i jednocześnie ograniczała wiel-
kość kwater. Obecnie administrator dokonuje pochówków na tejże alejce 
– kwatery zwiększą się utrudniając dostęp do grobów bliskich, a z biegiem 
czasu doprowadzi do ich połączenia.

Od redakcji:
W piątek 10 października prze-

prowadziłam rozmowę z Admini-
stratorem Jerzym Furmańczykiem 
na temat VIII i IX kwatery Cmenta-
rza Komunaknego w Nowogadzie.
Red. Czy pomiędzy kwaterami 

nr VII i IX istnieje alejka?  
J. Furmańczyk – Powierzchnia 

kwater nr VIII i IX jest podzielona 
teoretycznie. Alejka między tymi 
sektorami będzie pokryta grobami. 
Zgodnie z projektem cmentarza to 
jest jeden plac grzebalny. W trakcie 
otwarcia tych kwater odkryto fun-
damenty po byłym wiatraku młyna, 
co zasugerowało zrobienie alejki. 
Red.Czy złożył Pan pismo o po-

zwolenie pochówku na tzw. „alej-
ce”?

J. Furmańczyk - Tak, złożyłem do 
Burmistrza Miasta Nowogardu Kazi-
mierza Ziemby wniosek o zrobienie 
na tych fundamentach miejsca do 
chowania urn ze szczątkami. Dwu-

krotnie został ogłoszony przetarg na 
projektora. W indywidualnych za-
pytaniach pięciu projektów, nikt się 
nie zgłosił. Także w tym roku ściana 
urnowa nie powstanie. W wyniku 
brakujących miejsc nieubłagalnie 
zbliżającego się końca cmentarza 
około 2009-2010 otrzymałem pismo 
od zastępcy Burmistrza nakazujące 
wykorzystywać wszystkie możli-
we rezerwy na tym cmentarzu. W 
związku z tym proszę być cierpli-
wym i wyrozumiałym w powyższej 
sprawie. 

Korzystając z okazji chciałbym 
podziękować wszystkim ludziom, o 
dbałość, czystość na grobach swoich 
najbliższych. Dzięki temu miło jest, 
że pamiętamy o naszych zmarłych, 
których szczególnie odwiedzamy w 
zbliżające się święto jakim jest Świę-
to Zmarłych -  Dzień 1 listopada.

Red. Dziękuje za rozmowę.
Edyta Wasilewska    

Czy w Nowogardzie  
istnieje zagrożenie  
epidemiologiczne? Cz.II

W poprzednim numerze przedstawiliśmy rozmowę na ten temat z Dyrek-
torem PUWiS w Nowogardzie. Dzisiaj prezentujemy opinię drugiej strony, 
czyli podmiotu stanowiącego ewentualne zagrożenie epidemiologiczne. 

Rozmowa z Panem Janem Słabym 
Dyrektorem ds. Administracyjno- 
Technicznych Szpitala w Nowo-
gardzie.

Red. – Proszę powiedzieć, czy szpital 
posiada swoją oczyszczalnię ścieków, 
czy też są one odprowadzane bezpo-
średnio do kanalizacji?

 Jan Słabuń – Nie oczyszczamy 
swoich ścieków, gdyż zgodnie z 
ustawą zobowiązane są do tego tylko 
szpitale zakaźne. Skoro Państwowy 
Inspektor Sanitarny nie stawia nam 
takich wymagań, na razie nie mamy 
takiego problemu.

Red. – Czy nie wydaje się Panu, 
że odprowadzane przez szpital ścieki 
mogą stanowić zagrożenie epidemio-
logiczne? Przecież mogą znajdować się 
tam różnego rodzaju wirusy, bakterie 
czy antybiotyki, których nie są w sta-
nie zniszczyć procesy zachodzące w 
oczyszczalni ścieków.
J. S. – Wirusy mogą być wszędzie. 

Mogą pochodzić np. z gospodarstwa 
domowego, w którym przebywała 
osoba zakażona. My ze swojej strony 
zachowujemy maksymalne zabezpie-
czenia. Odpady medyczne w ilości 
ponad 300 kg miesięcznie odsyłamy 
do specjalnego zakładu utylizacyj-
nego. Ponadto używamy specjali-

stycznych środków dezynfekcyjnych. 
Więc jak salowa myje podłogę, to nie 
jest tak, że wpuszcza do kanalizacji 
wirusy. One już są zabite.

Red. – Wspomniał Pan, że „na ra-
zie” nie macie tego problemu?
J. S. – Tak. Ponieważ w nowym 

kompleksie planujemy utworzenie 
specjalistycznej sali zakaźnej. A 
wtedy na pewno staniemy przed 
zadaniem utworzenia komory na-
świetleniowej, w której będą ginęły 
wszystkie wirusy i bakterie.

Dziękuję za rozmowę
Ewa Dziwisz 

PS. Również pani Edyta Pałkowska 
– Ślipek – pielęgniarka epidemiolo-
giczna potwierdza punkt widzenia 
Dyrektora Słabego: „Stosujemy środ-
ki o szerokim spektrum działania. 
Są to środki bakteriobójcze, profi-
laktyczne. Prowadzimy racjonalną 
gospodarkę odpadami medyczny-
mi. Słowem robimy wszystko, aby 
zagrożenie było zminimalizowane. 
Oficjalne stanowisko Stacji Sani-
tarno – Epidemiologicznej jest takie: 
Ścieki szpitali, które nie prowadzą 
oddziałów zakaźnych, są traktowane 
jak ścieki komunalne”. 

Wtorek 7 października
Tego dnia pewien mężczyzna 

zgłosił kradzież samochodu cię-
żarowego ze stacji HL. Mężczyzna 
zaparkował go tam miesiąc temu 
ponieważ na terenie swojej posesji 
w Golczewie nie posiadał dosta-
tecznej ilości miejsca. Policja pro-
wadzi dochodzenie w tej sprawie.
Czwartek 9 października
Zgłoszono kradzież roweru o 

wartości 200 PLN. Do zdarzenia 
doszło przy ul. Piłsudskiego w No-
wogardzie. 

Kilka godzin później podobna 
sytuacja miała miejsce przy ul. Za-
mkowej gdzie z klatki schodowej 
w budynku mieszkalnym skra-
dziono rower o tej samej wartości.
Piątek 10 października
W tym dniu w godzinach przed-

południowych na posterunek po-

licji przyszedł dziwnie zachowu-
jący się mężczyzna.  Był pijany i 
bardzo zaniedbany. Po krótkiej 
rozmowie policjanci dowiedzieli 
się, że jest ze Szczecina. Wracał on 
do domu po 5-miesięcznym poby-
cie w Szwecji gdzie pracował. W 
Świnoujściu spotkał on kilku lu-
dzi, z którymi zabrał się na okazję. 
W drodze wszyscy zaczęli spoży-
wać alkohol. Mężczyzna przyby-
ły na nowogardzki posterunek 
przyznał, że niewiele pamięta. Po 
wszystkim obudził się na jednym 
z kompleksów działkowych w No-
wogardzie skąd przybył na policję. 
W związku z tym, że mężczyzna 
ten był pod wpływem alkoholu, 
został przekazany rodzinie. Po 
wytrzeźwieniu zaś zgłosił zaginię-
cie mienia. 

ps
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REKLAMA

Komisja Społeczna

Pracowite posiedzenie
W poniedziałek 13 października już o godzinie 8.30 zebrali się człon-

kowie Komisji Społecznej Rady Miejskiej aby przygotować się do zapla-
nowanej na środę 15 października Sesji Rady. 

Oprócz omawiania projektów 
uchwał zbliżającej się Sesji radni 
wysłuchali informacji o postępach 
prac nad budową obwodnicy Nowo-
gardu oraz o stanie i planowanych 
pracach na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych.

Informacja o obwodnicy przed-
stawiona przez kierownika Wydzia-
łu Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
Marcinkowskiego zrodziła u rad-
nych wiele wątpliwości, wracano 
też do sprawy obwodnicy południo-
wej oraz o możliwościach budo-
wy „mini obwodnic”, aby połączyć 
ulicę Poniatowskiego np. z węzłem 
obwodnicy północnej w Olchowie 
lub z drogą na Wojcieszyn.

Powodów do zadowolenia nie do-
starczyła również informacja przed-
stawiona przez Tadeusza  Fiejdasza  
w sprawie dróg lokalnych. Według 
zapewnień Dyrekcji  Dróg Woje-
wódzkich w Koszalinie Nowogard 
otrzyma w przyszłym roku około 
400 tysięcy złotych . Radni będą 
podejmować decyzję co za te pie-
niądze zrobić – są rozpatrywane 
dwie możliwości: poprawa warun-
ków bezpieczeństwa w rejonie ul. 
Poniatowskiego lub budowa chod-
nika wzdłuż ul. Kościuszki. Drogi 
powiatowe są naprawiane i moder-
nizowane w porozumieniu ze Sta-
rostwem i niestety do pieniędzy po-
wiatowych musimy dokładać także 
nasze gminne. Środków nie ma zbyt 
wiele i znowu radni zdecydują czy 
przebudować ulicę Bema czy ulicę 
Radosława.

Kontrowersji nie wzbudziły pro-
jekty zmian uchwał w sprawie od-

wołania zastępcy przewodniczącego 
Rady Miejskiej Tomasza Szafrana 
i przewodniczących dwóch komi-
sji stałych Rady – przewodniczą-
cego (póki co) Komisji Społecznej 
Krzysztofa Kosińskiego i Komisji 
Mieszkaniowej Andrzeja Wasiaka.

Przewodniczący Rady Marek 
Krzywania poinformował, że w 
dniu 2 października wpłynęły do 
niego w/w wnioski podpisane przez 
6 radnych (jest to liczba 1/4 składu 
Rady wymagana statutowo). Wnio-
ski nie muszŕ zawieraă uzasadnie-
nia!? Nie spodobało się to radne-
mu Kosińskiemu i prawdopodob-
nie ten zapis statutu gminy będzie 
zmieniany, a trwa to kilka miesięcy. 
Przewodniczący Krzywania poin-
formował również, że wyboru i od-
wołania Przewodniczącego Rady i 
zastępców Przewodniczącego Rady 
dokonuje się w głosowaniu tajnym, 
a przewodniczących komisji w gło-
sowaniu jawnym.

W głosowaniu nad projektami 
tych uchwał Komisja Społeczna nie 
zajęła stanowiska – 1 głos Za, 1 głos 
Przeciw i 3 głosy Wstrzymujące się.

Dla informacji dodam, że człon-
kami społecznej są:  Krzysztof  Ko-
siński, Tomasz Szafran, Michał Bo-
ciarski, Jerzy Kubicki i Lech Jurek. 
Jak będą głosować w środę?

Posiedzenie Komisji opuściłem 
(obowiązki w redakcji) grdy radni 
wspólnie ze skarbnikiem Marcinem 
Marchewką zaczęli „przeytrawiqać” 
propozycje zmian w budzecie i wie-
loletnim planie inwestycyjnym.

LMM

W dniu 11.10.2008 roku na osied-
lu Gryfitów radni Rady Miejskiej 
zorganizowali piknik – przewi-
dziano wiele atrakcji. Zgromadziło 
się dużo dzieci, które zaczęły piec 
kiełbaski. Można było napić się go-
rącej herbaty, a także kawy - wedle 
życzenia. Dzieci dostawały słodycze, 
ciastka i przeróżne gadżety.

Można było jeździć na gokartach, 
skakać na dmuchanych zamkach, 
zapoznać się z wyposażeniem karet-
ki pogotowia. 

O godz. 14.00 miała rozpocząć się 
dyskusja dotycząca otoczenia i infra-
struktury osiedla i powołania Rady 
Osiedla Gryfitów. Niestety dysku-

sji nie było, nie wybrano też Rady 
Osiedla, Nie dopisała frekwencja,

mieszkańcy nie okazali zaintereso-
wania. Większość przybyłych osób 
to personel PRAXISA świadczący 
bezpłatne badania ciśnienia krwi 
i poziom cukru. Radny Krzysztof 
Kosiński organizator tego spotkania 
był zawiedziony niską frekwencją 
mieszkańców świadczącą o braku 
zainteresowania problemami i zmia-
nami na osiedlu mieszkaniowym 
Gryfitów. Podobne zdanie wyrazili 
również radni Andrzej Wasiak i Jan 
Mularczyk. 

Edyta Wasilewska
Foto LMM

Piknik na Gryfitowie

Atrakcje dla dzieci były, 
ale Rady Osiedla Gryfitów 
nie powołano!
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Z okazji 

urodzin i imienin 

Jadwidze Teresie 
Skulskiej 

samych słonecznych dni, 
wiele uśmiechu oraz 

spełnienia najskrytszych 
marzeń 

życzy brat z rodziną

ŻYCZENIA

700 LAT Już za pół roku...

Z Ostrowąża do Nowogardu...
mgr Jan Dunaj (cz. 3)

Rok 1957 (kto by nie pamiętał daty 
zakończenia służby wojskowej) i skie-
rowanie dó^. szkofy podstawowej w 
Dąbrwie. Tu kierownik Józef Brodniak 
i cala gama wspólnych spraw - po-
cząwszy od wspólnego mieszkania do 
wspólnego (w początkowym okresie) 
łoża. Nie, nie tak jak w wierszu Zału-
ckiego „nic nas nie łączy, wszystko nas 
dzieli, z wyjątkiem wspólnej pościeli” 
- bo pościel każdy miał swoją. Zresztą 
- sytuacja ta przyśpieszyła przejście na 
„ty”, bo ile razy można było pytać przed 
zaśnięciem - „czy panu kierownikowi 
nie będzie przeszkadzało, jak się od-
wrócę tyłem?”. 

Szkoła siedmioklasowa o czterech 
nauczycielach, klasy łączone. Oprócz 
już wspomnianych (kierownik i ja) 
pracowała tu także (...) Jaguś i Ludwika 
Wrzeszcz. W Dąbrowie zająłem się dość 
intensywnie harcerstwem. Muszę tu 
podkreślić mobilizację ze strony „sta-
rego harcmistrza” Mundka Flisa, który 
prowadził aktywnie działającą drużynę 
w Słotnie. Tam był także kierowni-
kiem szkoły. Zorganizowaliśmy wiele 
wspólnych biwaków, obozów a nawet 
rowerowych wycieczek. Jedną nawet, 
do odległego o czterdzieści kilometrów, 
Kamienia Pomorskiego. W obozach i 
biwakach towarzyszył nam w roli nie-
zastąpionego kwatermistrza - Marian 
Pędziszczak z pobliskiego Trzechla, 
gdzie był kierownikiem szkoły. 

Z Dąbrowy do Nowogardu - sześć 
kilometrów - a więc około godziny 
marszu. Rowerem szybciej, ale trzeba 
go kupić - a to już była inwestycja. 

W jej dokonaniu pomogła kapela 
Gabrysiaków, która chętnie przyjęła 
klarnecistę. 

Wymarzony rower - nowiutka, 
czerwona półwyścigówka - był mój. 
Wkrótce identyczny kupił sobie Józek. 
Jeszcze czuję ten przyjemny szum w 
uszach, gdy po lekcjach suniemy w 
„siną dal”. Wszystkie bliższe i dalsze 
miejscowości, gdzie pracowały nasze 
koleżanki i koledzy, były w naszym 
zasięgu. Głównie jednak Nowogard, a 
w nim, wszystkie z miastem związane, 
przyjemności. 

W początkowym okresie pracy w 
Dąbrowie, często odwiedzanym (jesz-
cze na pożyczonych, „brzydkich” rowe-
rach) kolegą a prawdę mówiąc, kolegą 
Józka, był Antoni Rudawski (inspektor 
oświaty), z którym łączyło ich, dopiero 
co odbyte, przeszkolenie wojskowe. 
I to były wyjazdy do Nowogardu. 
Dalsze miejscowości zaś, to głównie 
Orzechowo, a tu kierownik szkoły Jan 
Seweryniak - drugi z kolegów Józka 
ze wspomnianego przeszkolenia. (Jak 
to wojsko łączy ludzi !). Wkrótce jego 
koledzy stali się też moimi, w czym 
„sprzyjające okoliczności” okazały się 
wielce pomocne. 

Zresztą - Orzechowe - to nie tylko 
Jasiu - kierownik. W tym czasie roz-
poczynały tu pracę dwie młode absol-
wentki liceum (nie, nie z Kamienia). 
Jedna z nich to Mieczysława Broda. 
Zapamiętałem jej nazwisko bo kojarzy 
się z nazwiskiem Józka, i imię, bo też mi 
się kojarzy z Józkiem - mówiąc Mięcia 
-zacierał ręce, a na twarzy pojawiał się 

charakterystyczny dla niego, półuśmie-
szek, i to - za co ręczę - bez żadnych 
podtekstów. 

Po dwóch latach te wspólne wypra-
wy miały się zakończyć. Józek przyjął 
propozycję pracy w Wydziale Oświaty 
w Nowogardzie. Mnie zaś skierowano 
na kurs kierowników szkół, z zamiarem 
powierzenia tej funkcji w Dąbrowie. 
Zamiar jednak nie doszedł do skutku. 
Po owocnej wizycie u kuratora oświaty 
- Bolesława Sadaja - (że też zdobyłem 
się na odwagę !) otrzymałem urlop 
płatny w celu podjęcia nauki w Studium 
Nauczycielskim nr 2 w Szczecinie, na 
kierunku wychowanie muzyczne (a 
może śpiew z muzyką). 

Urlop płatny nie był wtedy czymś 
wyjątkowym i nie dotyczył tylko mnie. 
Na roku buło nas trzech z niego korzy-
stających. (Jednym z tej trójki okazał 
się kolega z klasy w liceum - Edek 
Wojciechowski, przy którego grze na 
akordeonie odbywała się większość 
szkolnych potańcówek). Udzielanie 
go nauczycielom chętnym do studio-
wania śpiewu z muzyką, świadczyło 
o docenieniu roli tego przedmiotu 
w kształceniu dzieci i młodzieży i 
potrzebie przygotowana nauczycieli 
do jego nauczania. Dotychczas licea 
pedagogiczne tego nie czyniły. Gra 
na instrumencie była przedmiotem 
nadobowiązkowym i przeznaczo-
no na nią pół godziny tygodniowo. 
Praktycznie z tego przedmiotu nikt 
nie korzystał. Nawet chętnymi, którzy 
przyjechali z własnymi instrumentami 
(ja ze skrzypcami), nikt się nie zajął. 
SN-y (Studia Nauczycielskie) miały te 
braki nadrobić i według mnie, zrobiły 
to bardzo dobrze. Dwa lata - to okres 
nie zbyt długi, ale wystarczający - aby 
przygotować nauczyciela do właściwe-
go realizowania programu nauczania. 
Tym bardziej, że na ten kierunek szli 
ludzie mający już kontakt z muzyką i 
grający na jakimś instrumencie. 

Pozytywny efekt pracy tych uczelni 
- myślę, że nie tylko w zakresie wycho-
wania muzycznego - był widoczny dość 
szybko. Kończących je nauczycieli czy-
niono instruktorami metodycznymi. Ci 
-poprzez instruktaż, lekcje pokazowe, 
kursy i hospitacje - nieśli pomoc uczą-
cym. W roku 1962 lub 63, w Nowogar-
dzie, w „Harcówce” - zorganizowaliśmy 
taki kurs wakacyjny dla nauczycieli 
województwa szczecińskiego. Jednym 
z wykładowców był profesor Kazimierz 
Sikorski - autor popularnego podręcz-
nika do nauki harmonii. Na lekcjach 
śpiewu zaczęto prowadzić naukę gry 
na instrumentach. Głównie fletach 
prostych, które można było tanio kupić. 
Wielkim zwolennikiem i propagatorem 
tej formy muzykowania był kierownik 
sekcji wychowania muzycznego Wo-
jewódzkiego Ośrodka Doskonaleni 
Kadr Oświatowych w Szczecinie - (...) 
Gabrysiewicz. W szkołach zaczęły się 
pojawiać, jak grzyby po deszczu, chóry. 

Na szczeblu powiatowym, a potem wo-
jewódzkim, przeprowadzano dla nich 
eliminacje. Jako instruktor metodyczny 
- sam takie eliminacje w powiecie 
nowogardzkim organizowałem, a jako 
członek komisji sędziowskiej, uczest-
niczyłem w nich, w innych powiatach. 
Także licea pedagogiczne, które jeszcze 
działały, poświęcały tym przedmiotom 
znacznie więcej czasu i uwagi. Wzrosło 
zapotrzebowanie na specjalistów. Do 
liceum pedagogicznego w Kaliszu, 
jako nauczyciel metodyki, chóru i gry 
na instrumencie, ‘trafiłem zwerbowany 
na jednej z wojewódzkich konferencji 
przedmiotowych, przez Stanisława 
Mateckiego - kierownika sekcji wy-
chowania muzycznego PODKO w 
Poznaniu - znanego z prowadzonej, w 
ogólnopolskim programie radiowym, 
nauki piosenek dla dzieci młodszych. 

Pierwsi absolwenci SN nr 2 w Szcze-
cinie z kierunku śpiew z muzyką, 
poszli do szkół w 1960 roku. (Wtedy 
ukończyłem pierwszy rok studiów). 
Spośród nich Nowogard, jako miejsce 
pracy, wybrał - Konstanty Spurgiasz. 
Tu, w Szkole Podstawowej nr 2, pod-
jął fachową realizację programu tego 
przedmiotu. Po roku wsparłem go ja, 
czyniąc to samo w Szkole Podstawowej 
nr l, oraz jako instruktor metodyczny - 
pomagając innym, wyznaczonym przez 
kierowników szkół, do prowadzenia 
tego przedmiotu (był w programie i 
ktoś musiał go prowadzić). Te zmiany 
na lepsze, o których wspominałem, 
objęły także Nowogard i jego powiat. 
Wysoki poziom osiągnął wtedy chórek 
dzieci młodszych w szkole w Kulicach. 
Szkoda, że pamięć nie pozwala wymie-
nić imienia i nazwiska kolegi, który 
go prowadził. A Kostek mieszka ze 
swą Stasia (byłem na weselu) do dziś i 
myślę, że szczęśliwie, bo zachowałem 
go w pamięci jako człowieka bezkon-
fliktowego. 

Dwa lata studiów a w między czasie 
Józek poślubił Marysię Kopaczewską 
(byłem na weselu). 

Dyplom ukończenia „półwyższych” 
studiów i przydział do pracy - tym ra-
zem w samym !! Nowogardzie.  cdn

Kapitał Ludzki – Realizacja Projektu dla Dzieci 

niepełnosprawnych intelektualnie

W dniu 13.10 br. w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
odbyła się konferencja inauguracyj-
na projektu WENI, czyli Wsparcie 
Edukacyjne Niepełnosprawnych 
Intelektualnie. Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy wziął udział w kon-
kursie na projekt unijny ogłoszony 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie. Projekt nosi nazwę Ka-
pitał Ludzki. Jak mówi koordynator 
Elżbieta Ceranka: „Projekt uzyskał 
akceptację Komisji i otrzymał środki 
na realizację od 1 września do końca 
roku. Budżet projektu , to kwota 239 
tys. złotych. Bierze w nim udział 14 
nauczycieli prowadzących zajęcia 
pozalekcyjne. Zaangażowany jest 
specjalista ds. promocji, ewaluacji 

oraz księgowa rozliczająca finanse”.
Spotkanie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem nauczycieli, dy-
rektorów szkół oraz przedstawicieli 
starostwa powiatowego. Zadawano 
liczne pytania dotyczące realizacji 
projektu. Na zakończenie przygo-
towano dla wszystkich uczestników 
smakowity poczęstunek.

Jakie korzyści płyną z projektu? 
- pomoce dydaktyczne dla dzieci;
- środki materialne, typu: projektor, 

aparat fotograficzny, komputery; 
- opłacone wycieczki do teatru  i 

wycieczki krajoznawcze,
- gadżety promujące projekt, tj. 

koszulki, czapki, długopisy.
Ewa Dziwisz
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

           Szanowni Nauczyciele,
                   Urząd Miejski w Nowogardzie 

                     składa najserdeczniejsze 
                   życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej 

                      dla wszystkich nauczycieli.
Życzymy Wam by Wasza praca Szanowni Nauczyciele 

przyczyni się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, 
rodziców i środowiska lokalnego, ogromna jest, 

bowiem rola pedagogów, którzy swoją postawą potrafią 
kształtować młode pokolenia.

Życzymy Państwu wielu sukcesów w nauczaniu 
i wychowywaniu młodzieży, aby mądrość, uczciwość       .

i odpowiedzialność były ich dewizą życiową.
Z wyrazami szacunku

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba oraz 
Zastępca Burmistrza Artur Danilewski

ZDARZYŁO  SIĘ W SZKOLE…
Pierwszego października 2008 w naszej szkole odbyły się wybory do Sa-

morządu Szkolnego. Komisja w składzie: Michał Urbaniak, Andrzej Kurpa, 
Przemysław Rojek, Paweł Wojdyło i Kamila Skrzypa stwierdziła, że w wy-
borach wzięło udział 436 uczniów z 800 osób uprawnionych do głosowania. 
Dziesięć głosów zostało unieważnionych. Do samorządu zostały wybrane 
następujące osoby: 

1. Marika Zając
2. Łukasz Marszałek
3. Katarzyna Wagner
4. Iwona Karaś
5. Marcin Kulesza
6. Łukasz Szkutnik
7. Bartłomiej Bartkowiak
8. Dawid Olejniczak
9. Michał Jarosiewicz
10. Żaneta Piwowarczyk
11. Jakub Bartkowiak
12. Dawid Lasek
13. Mateusz Młynarski
14. Wioleta Osowska
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym 

2008/2009.

W piątek 10 października w Parafii P.W. Rafała Kalinowskiego rozpo-
częły się obchody Dnia Papieskiego, w uroczystości wzięli udział ucznio-
wie naszej szkoły. Relacje zamieścimy w następnym wydaniu „WBREW”.  
 

DZIŚ DZIEŃ NAUCZYCIELA

HOROSKOP
Baran – Ten tydzień będzie należał do Ciebie. Korzystaj z dobrej passy ile tylko się da. 

Baw się oraz szalej z przyjaciółmi i razem z nimi poznawaj nowych ludzi, których warto 
będzie zaprosić do paczki. Wniosą wiele dobrego. 
Byk – Udzielaj się towarzysko, bo znajomi liczą na Ciebie tak jak jeszcze nigdy dotąd. 

Poza tym większość Twoich kolegów i koleżanek sądzi, że dzień bez Ciebie jest dniem 
straconym, więc nie opędzisz się od zaproszeń na wszelkie imprezy. 
Bliźnięta – Czujesz, że potrzebujesz zmian. Masz rację. Rozejrzyj się dookoła i pomyśl 

w czym najlepiej byś się sprawdził. Być może powinieneś zapisać się na jakieś zajęcia 
związane z Twoimi zainteresowaniami? Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki.
Rak – Zapomnij czasem o regułach i złam zasady. Czasem zbyt surowo traktujesz sa-

mego siebie. Potrzebujesz więcej rozrywki, dlatego posłuchaj rad najbliższych i pozwól 
sobie na odrobinę szaleństwa. Każdy w końcu musi się trochę rozerwać, a Ty potrzebujesz 
tego właśnie teraz.
Lew – Daj sobie na razie spokój z tym, aby na siłę wpajać komuś swoje własne racje. 

Co prawda wiesz, że Twoje zdanie jest słuszne, ale niektórzy potrzebują więcej czasu, aby 
odczytać w nim same dobre intencje oraz troskę. Spokojnie czekaj.
Panna – Czas najwyższy, aby przestać myśleć o niebieskich migdałach. Musisz poważ-

nie zastanowić się nad tym jak uporządkować sprawy osobiste nie ingerując tym samym 
w cudze życie. Poradzisz sobie, bo sam najlepiej wiesz, jak to wszystko rozegrać.
Waga – Jeśli masz jakiś problem, wiedz, że nie musisz męczyć się z nim sam. Masz 

przyjaciół. Zwróć się do nich z prośbą, a oni z chęcią i zaangażowaniem pomogą Ci się z 
nim uporać. Nie wolno Ci w nich wątpić w takiej chwili. 
Skorpion – Brakuje Ci odwagi na to, aby odsłonić przed kimś swoje prawdziwe „ja”. 

Nie warto udawać kogoś innego. Pamiętaj, że każdy człowiek jest interesujący na swój 
sposób. Jesteś wartościową osobą, dlatego nie staraj się ukrywać swojej osobowości.
Strzelec – Niby wszystko jest w porządku, a jednak podświadomie odczuwasz niepo-

kój. Czekają Cię ogromne zmiany, a co za tym idzie pojawiają się wątpliwości. To zupeł-
nie normalne. Jesteś tylko człowiekiem. Jednakże poradzisz sobie i szybko wyjdziesz na 
prostą.
Koziorożec – Nie ufasz ludziom. Trzymasz się tej zasady już od dawna. Masz grono 

zaufanych przyjaciół i to Ci wystarczy. Dobrze się z tym czujesz. Twoja nieufność tym 
razem zostanie wynagrodzona, ale Ty na szczęście nigdy nie dowiesz się w jaki sposób. 
Wodnik – Zawsze masz ochotę na zabawę, jednak tym razem musisz zająć się obo-

wiązkami. W przeciwnym razie poniesiesz konsekwencje. Co prawda człowiek uczy się 
na błędach, ale w Twoim przypadku wszelkie problemy możesz zadusić w zarodku.  
Ryby – Odzyskałeś pogodę ducha i cieszysz się każdą aktywnie spędzoną chwilą. Ko-

rzystaj z tego błogiego stanu i nabieraj sił do dalszego działania. W pracy będziesz niedo-
ścigniony. Ponadto czeka Cię miła niespodzianka tuż pod koniec tygodnia. 

Ci, co kształcą serca i umysły młode, 
Ci, co ścieżki życia pokoleń torują, 

Tylko z kwiatu wdzięczności mogą mieć nagrodę,
Tylko z postępków, których przykłady wskazują. 

Słowo miłość - za Ich troski, 
Słowo wdzięczność - za Ich trud. 
Dar to skromny, dar uczniowski, 

Wyśpiewany z serc jak z nut. 

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest 
w stanie nas pozbawić”. 

W podziękowaniu, za trudną pracę 
i wskazanie właściwej drogi 
życzymy dużo wytrwałości, 

sukcesów zawodowych, 
jak również uśmiechu każdego dnia...

ŻYCZENIA
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że dnia 19.10.2008 r. 

organizujemy zawody spławikowe 
na kanale Świniec w Trzebieszewie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 w godz. 10.00 – 18.00, 
w sobotę do godz. 14.00. Startowe 10 zł. 

Zapisy do dnia 17.10.2008 r. 
Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5 Marca

Sprzedam 
kombajn kosmetyczny 

12 funkcyjny.
Tel. 607 921 435

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

Rozpoczęcie kursu
20.10.2008 r. godz. 17.00

Dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kultury 

zaprasza 
na otwarte spotkanie 

dotyczące 
funkcjonowania 
domu kultury,
które odbędzie się 

w dniu 16.10.2008 r. (czwartek) 
o godz. 16.00 

w sali widowiskowej.

TANIE 
PRZEWOZY 

INDYWIDUALNE
- praca, lotniska i inne
500 826 464

Firma 
Ogólnobudowlana 

z Goleniowa 

zatrudni 
pracowników 

do pracy w zawodach: 

murarz, dekarz, 

pomocnik dekarza. 

Dobre zarobki. 

tel. kontaktowy 601 708 659

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Mostach 

poszukuje pracowników pedagogicznych 
na stanowisko wychowawcy grupy dzieci 

w wieku od 3 do 18 roku życia.
Wymagane jest wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodo-

we (licencjat), kierunek pedagogiczny.
Ponadto poszukujemy pracowników na stanowisko: 

psychologa i pedagoga. 
Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: psycholo-

gia i pedagogika. 
Kadra pedagogiczna zatrudniana jest na podstawie przepisów ustawy 

Kodeksu Pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numer  

091 418 12 06  w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.



714-16.10.2008 r.  (Dzień Papieża Jana Pawła II)

 W obiektywie  Jana Korneluka - VIII Dzień Papieski 
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomo-

wy, jednopiętrowy, na działce 

wiata na dwa samochody, po-

mieszczenia gospodarcze, wyso-

ki standard i funkcjonalność, No-

wogard, ul. Żeromskiego. Teraz 

niższa cena. tel. 609 307 327.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX 
Lecia w Gryficach, wyposażenie: 
okna PCV, panele podłogowe, za-
budowa przedpokoju, zabudowa 
kuchni, cena do uzgodnienia tel: 
507 100 356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw 
pod zabudowę jednorodzinną 
lub działalność gospodarczą vis a 
vis ZUK w Nowogardzie. Tel. 0603 
118 286.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m 
kw.Tel. 721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB 
W OKOLICACH NOWOGARDU 
(MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ 
UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ CE-
NIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam działki rekreacyjno 

– wypoczynkowe, 5 arowe nad 

jeziorem w Dobrej Nowogardz-

kiej. Cena 11 tys. zł od działki. 

Tel. 601 961 572.

• Sprzedam mieszkanie 78,20 

m kw, 2900 zł/ m kw, I piętro, 

4 pokoje, po remoncie. Tel. 

663 517 793.

• Wynajmę, najlepiej pani, pokój z 
używalnością kuchni i łazienki. Tel. 
091 39 22 813.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m kw. Tel. 091 39 26 890.

• Do wynajęcia mieszkanie, I piętro, 
60 m kw. Tel. 691 580 268.

• Szukam do wynajęcia hali powyżej 
100 m kw w Nowogardzie lub oko-
licach. Tel. 501 692 145.

• Mieszkanie 67 m kw bezczyn-
szowe zamienię na mniejsze. 
603 621 840.

• Spokojny, kulturalny mężczyzna w 
średnim wieku poszukuje pokoju 
do wynajęcia. Tel. 692 47 43 47.

• Sprzedam działki budowlane z 
warunkami zabudowy, Nowogard. 
Tel. 608 529 366.

• Kupię halę magazynowo – produk-
cyjną ok. 300 m kw, pow. gruntu 

min. 1500 m kw, obręb Nowogar-
du, Goleniowa lub Szczecina. Kont. 
697 30 69 69; e-mail: aga_miller@
yahoo.com

• Kupię garaż w centrum Nowogar-
du. Tel. 697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie 43,4 m kw, 
Nowogard, ul. 700 Lecia, IV piętro, 
cena 150 tys. zł. Tel. 091 39 26 602, 
609 40 00 73.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w centrum, ul. Warszawska o pow. 
67,7 mkw. Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia mieszkania 3 poko-
jowe i 4 pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam 5 z 8 wydzielonych dzia-
łek z warunkami zabudowy pod 
domki jednorodzinne w trakcie 
uzbrajania, za szkołą nr 3 w Nowo-
gardzie o pow. 1100 m kw, 1147 m 
kw, 1200 m kw, 1253 m kw, 1200 m 
kw. Tel. 602 52 16 71.

• Sprzedam mieszkanie 33 m kw po 
kapitalnym remoncie, III piętro. Tel. 
663 026 093.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszka-

nie własnościowe w Dobrej, cena 

80 tys. zł. Tel. 091 39 25 087.  

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108000km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, komplet-
ny rozrząd, opony letnie 16”, duży 
przegląd klimatronic, bezwypad-
kowy, cena 44900 zł, ogłoszenie 
prywatne, tel: 0605 522 340,W CE-
NIE DIAGNOSTYKA STANU TECH-
NICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możli-
wość wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam tanio Fiat Fiorino, 
przegląd ważny do IX.2009. Tel. 
787 408 316.

• Sprzedam opony zimowe plus fel-
gi R13/175/65. Stan bardzo dobry, 
cena 400 zł. Tel. 603 03 89 44.

• Sprzedam Daewoo Matiz, 2000 r., 
cena 7,5 tys. zł. Tel. 600 26 22 31.

ROLNICTWO

• Sprzedaż ziemniaków jadalnych. 
Orzechowo 9. 091 39 109 70.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 
091 39 25 967. Olchowo 16.

• Sprzedam kaczki francuskie. 091 
39 501 40.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Nauka i korepetycje j. niemiecki. 

607 617 844.
• Usługi budowlane, remonty, wy-

kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowa-
nie, stawianie ścian z płyty karto-
nowej, ocieplanie poddaszy, pane-
le, itp. 693 021 097, 696 945 713.

• Nie masz czasu napisać: poda-

nia, wniosku, odwołania do firm 

lub urzędu. Dzwoń 603 379 927.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 

dojazdu do miejsca zamieszka-

nia. 601 580 277.

• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz w 

niedziele od 12.00 do 16.00. Tel. 

0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLA-

NY – wszelkiego rodzaju remon-

ty. Solidnie, dokładnie, tanio. 

Tel. 607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. 
Polecam tanio. 1 zł za km, po-
wyżej 200 km 0,80 zł za km. Tel. 
514 740 538.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Transport – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, komplek-

sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Język polski – pisanie prac matu-
ralnych i zaliczeniowych, itp. Tel. 
508 179 089.

• Do wynajęcia zagęszczarka pły-
towa, diesel, 200 kg. Nowogard i 
okolice transport. Tel. 508 179 089.

• Docieplenia budynków i regipsy. 
664 189 336.

• Remonty mieszkań od A do Z. 
667 435 942.

• Szpachlowanie, malowanie, pod-
wieszane sufity, ścianki, panele 
podłogowe. Tel. 519 861 186.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi ogólnobudowalne, docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i 
terakota, hydraulika, regipsy i pod-
łogi. Tel. 600 626 268.

• Usługi elektryczne. 607 084 596.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRYKA 

OKIEN I DRZWI „OKNO” NOWO-

GARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 
92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Przyjmę budowlańców do budo-

wy i wykończeń budynków. Tel. 

607 083 845, 693 925 093.

• Zatrudnię kierowców z prawem 
jazdy kat. D (z ważną kartą tacho-
grafu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Podejmę się pracy biuro-

wo-księgowej w godzi-

nach popołudniowych, 

również ubezpieczenia;  



914-16.10.2008 r.  (Dzień Papieża Jana Pawła II)
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(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

HURTOWNIA 
OGRODNICZA
ul. Wojska Polskiego 54

WYPRZEDAŻ 
TULIPANÓW I NARCYZÓW - 30%

j.angielski, obsługa kompute-

ra, tel: 0668-698-354.

• Zatrudnię do montażu płyt regip-
sowych. Tel. 888 603 612.

• Zatrudnię mechanika i lakierni-
ka samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię fachowca do docie-

pleń. Tel. 782 860 130.

• Przyjmę dekarza i pomocników. 
601 864 739.

• Szukam tłumaczki języka an-
gielskiego, praca dorywcza, do-
brze płatna, mozliwość nabrania 
doświadczenia w prowadzeniu 
biznesu, pomoc w kontakcie z 
biurami i urzędami w Polsce oraz 
inne zajęcia (bez prowadzenia 
dokumentacji). Świetna oferta dla 
studentki. Kontakt w języku an-
gielskim. Tel. 603 313 037, e-mail: 
jn@kbp-entreprise.dk

• Zaopiekuję się dziećmi w swo-
im domu na wsi, 10 km od No-
wogardu. Duże podwórko. Tel. 
601 182 905.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 

721 383 983.

• Zatrudnię sprzedawcę, recep-
cjonistkę, kucharkę. Restauracja 
Oskar. 602 474 266, 091 39 20 091.

INNE

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne rozmia-

ry także nietypowe długości, wy-

sokości, do mieszkania, domku, 

warsztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, nie-

mieckie, wiszące, ogrzewanie, 

cena 900 zł oraz ogrzewanie + 

ciepła woda, (dwufunkcjyne), 

cena 1200 zł, gwarancja serwi-

sowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemie-

ckiej Vaillant, wersja świecz-

kowa, 450 zł, mało używane, 

gwarancja serwisowa. Tel. 0691 

686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe 

gabaryty, moc 18-21 kW, ekono-

miczne, idealne do domku, war-

sztatu, baru, gastronomii, cena 

od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-

we zasobnikowe podgrzewacze 

wody, firmy niemieckiej Vaillant, 

130, 160, 190 l., stojące, idealne 

gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 

komfort ciepłej wody w domu, 

koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja 

serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 

0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową uży-

waną. Tel. 091 39 22 783, 0784 
792 270.

• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 38 

53 018.

• Sprzedam grobowiec. Tel. 091 
39 26 890.

• Sprzedam szczeniaka Yorka 

Yorkshire Terrier – 1 piesek. 

Tel. 513 157 299.

• Sprzedam tanio piec co opalany 
drzewem, stan bardzo dobry. 
Tel. 787 408 316.

• Sprzedam krajalnicę do wędlin. 
Tel. 600 695 546.

• Owczarki niemieckie – szcze-
nięta czarno podpalane po ro-
dzicach rodowodowych, ojciec 
– wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam lodówkę Bosch, wys. 
1,70. Tel. 693 522 002.

• Sprzedam piec Vaillant dwu-
biegowy, rok 2003, kaloryfery 
– 80cm x 50 cm i 130 cm x 50 
cm (konwektory). Cena 1500 zł. 
Tel. 600 62 62 68.

• Sprzedam okna plastikowe ot-
wierane 96-96, nieotwierane 
stałe dł. 2,27, szer. 90; drzwi szer. 
90, wys. 212. Tel. 091 39 110 51, 
507 023 035.

• Sprzedam wózek dziecięcy 
wielofunkcyjny Firkon, zielony, 
mało używany, cena 350 zł. Tel. 
091 39 25 644.

• Sprzedam lodówko- zamrażar-
kę, wysoka, AMICA, w bardzo 
dobrym stanie, cena 300 zł. Tel. 
516 310 809.

• Kupię wózek dziecięcy w do-
brym stanie. Tel. 693 989 760.

Ksero 

KOLOROWE
Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

 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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

Ksero 

KOLOROWE

Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 13.10.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Operator maszyn do produkcji 
szkła zespolonego

2. Nauczyciel informatyki
3. Nauczyciel matematyki
4. Pracownik ogólnobudowlany
5. Mechanik samochodowy
6. Ślusarz-spawacz
7. Konserwator terenów zielonych
8. Kierowca kat.”B” i „T”
9. Pielęgniarka
10. Pomocnik przy produkcji 

okien PCV +pr.jazdy „B”
11. Inżynier / technik mechanik
12. Kucharz,recepcjonista,sprzed

awca
13. Sprzedawca-księgowy
14. Pracownik produkcji (akt. ksią-

żeczka zdrowia)

OFERTY PRACY Z REJONU
1.  Kierowca C+E (Sz-n ),(Gryfice)
2. Przedstawiciel handlowy
                                   

OFERTY SZKOLEŃ
1.Malarz-tapeciarz

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucji ryn-
ku 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 zawodowe-
go. Informując o wolnych miejscach 
zatrudnienia lub miejscach przygoto-
wania zawodowego, pracodawcy nie 
mogą formułować wymagań dyskry-
minujących kandydatów ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, pochodzenie etniczne, narodo-
wość, orientację seksualną, przeko-
nania polityczne i wyznanie religijne 
lub względu na przynależność związ-
kową.”

Art. 36 ust.6 ,  „ Pracodawca przed 
zatrudnieniem osoby lub powierze-
niem jej innej pracy zarobkowej jest 
obowiązany uzyskać od niej pisemne 
oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych  
poszukujących pracy, a osoba podej-
mująca pracę jest obowiązana złożyć 
takie oświadczenie.” 

Art. 36 ust. 7, „ Pracodawca jest 
obowiązany zawiadomić w formie pi-
semnej, w okresie do 5 dni, właściwy 
powiatowy urząd pracy o zatrudnie-
niu osoby zarejestrowanej jako bez-
robotna lub o powierzeniu jej innej 
pracy zarobkowej
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Trójka najlepsza
UKS Trójka Nowogard zwyciężyła w organizowanym w naszym mieście  

XI Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Młodziczek. 

LUKS TOP Wierzbięcin

Sukcesy młodych tenisistów
Ostatni miesiąc przyniósł niekwestionowane sukcesy – Bartosz Jemie-

lianowicz wygrał Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetów i awanso-
wał do turnieju strefowego w Czarnkowie.

Tam spotkali się najlepsi zawod-
nicy z czterech województw (po 6 
zawodników z  województwa Po-
morskiego, Kujawsko-Pomorskiego, 
Wielkopolskiego i Zachodniopo-
morskiego). Bartosz wygrał 7 po-
jedynków i awansował do turnieju 
ogólnopolskiego, który zostanie ro-
zegrany w Jastrzębiu Zdroju.

Równie dobrze spisał się młodszy 
brat Bartosza – Sebastian, który w 
Turnieju Wojewódzkim Młodzików 
zajął III miejsce.

W rozgrywkach drużynowych  w 
III lidze zespół z Wierzbięcina od-
niósł dwa zwycięstwa pokonując 
Champion Police 7:3 i Salos szcze-
cin 6:4.

Zespół gra w następującym skła-
dzie – Magdalena Gargulińska, Łu-
kasz Owczarek, Mateusz Witkowski, 
Bartosz Jemilianowicz i Sebastian 
Jemilianowicz.

Gratulujemy!
Opr. LMM

Halowa liga LZS
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Nowogardzie zaprasza wszystkie chętne 

zespoły do udziału w Halowej Lidze LZS sezonu 2008/2009 w piłce nożnej 
i piłce siatkowej. Zapisy przyjmowane będą do 19.10.2008 r pod numerem 
telefonu 0 609 307 315.

Początek rozgrywek w hali Szkoły Podstawowej nr 4 pod koniec paździer-
nika.

Przewodniczący M-G Zrzeszenia LZS w Nowogardzie
Jan Tandecki

Turniej odbywał się w minio-
ny weekend w hali ZSO. Pod-
opieczne Rafała Rożka pokonały 
wszystkie rywalki. Najłatwiejsze 
zadanie miały w meczu otwar-
cia gdzie rozbiły zawodniczki ze 
szczecińskiego Gimnazjum nr 
8 aż 85:16. Najbardziej zacięty 
przebieg miał pojedynek z UKS 
Trops Kartuzy wygrany zaledwie 
jednym koszem 42:41.

Końcowa klasyfikacja:
1. UKS Trójka Nowogard,
2. UKS Trops Kartuzy,
3. Herkules Biaogard,
4. Kotwica 50 Kołobrzeg,
5. UKS 16 Koszalin,
6. Gimnazjum nr 8 Szczecin.
Sponsorem turnieju był Urząd 

Miejski w Nowogardzie, Staro-
stwo Powiatowe w Goleniowie 
oraz prywatni sponsorzy. 

ag

Klasa B

Olimpia w czołówce
 
Wyniki ostatniej kolejki:

7 kolejka
Kasta Szczecin-Majowe - Pomorzanin Przybiernów 3 - 2 
Zieloni Wyszobór - Olimpia Nowogard 2 - 3 
Komarex Komarowo - Orły Kliniska 3 - 3 
OKS Goleniów - Zryw Kretlewo 2 - 2 
B klasa gr.4 2008/2009 
                                                               mecze  pkt  Z   R  P   bramki
1.  Kasta Szczecin-Majowe  5  15  5  0  0  20 / 3 
2.  Olimpia Nowogard  5  12  4  0  1  14 / 7 
3.  Pomorzanin Przybiernów  5  9  3  0  2  20 / 9 
4.  Zryw Kretlewo  5  7 2  1  2  10 / 14 
5.  Komarex Komarowo  5  7  2  1  2  13 / 12 
6.  Orły Kliniska  6  7  2  1  3  9 / 13 
7.  Zieloni Wyszobór  6  3  1  0  5  10 / 27 
8.  OKS Goleniów  5  1  0  1  4  6 / 17 

Opr. LMM

Klasa okręgowa gr.1 2008/2009     
                                                               mecze  pkt  Z   R  P   bramki
1.  Korona Stuchowo                        9  21   7   0   2   21 / 13 
2.  Pomorzanin Nowogard                9  20  6  2  1  23 / 7 

3.  Ehrle Polska Dobra Szczecińska 9  17  5  2  2  19 / 12  
4.  Dąbrovia Stara Dąbrowa             9  17  5  2  2  19 / 12  
5.  Mewa Resko                                9  15  4  3  2  11 / 5  
6.  Pogoń II Szczecin                        9  15  4  3  2  25 / 14  
7.  Flota II Świnoujście                     9  15  5  0  4  27 / 22  
8.  KP Chemik II Police                    9  14  4  2  3  12 / 11  
9.  Wicher Brojce                              9  13  4  1  4  21 / 18 
10.  Ina Ińsko                                     9  13  4  1  4  21 / 17  
11.  Promień Mosty                           9  11  3  2  4  14 / 21 
12.  Światowid Łobez                        9  10  3  1  5  15 / 19 
13.  Fagus Kołbacz                            9  8  2  2  5  7 / 14 
14.  Masovia Maszewo                      9  8  2  2  5  15 / 21 
15.  Radowia Radowo Małe              9  4  1  1  7  9 / 32 
16.  Vielgovia Szczecin-Wielgowo   9  2  0  2  7  8 / 29

Opr. LMM

Kolejny mecz Pomorzanin rozegra na wyjeździe z Ehrle Polska Dobra 
Szczecińska.

Aktualna tabela “okręgówki”
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Rozpoczęcie kursu

27 października 2008 r. godz. 15.30

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

20 października 2008 r. godz. 16.30

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl
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 Polak

na Stolicy

Piotrowej

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

REKLAMAREKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

foto Jan Korneluk
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REKLAMA

XXIII Sesja Rady Miejskiej

„Niepokorni” przegrywają...
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w środę 15 

października przewidywał podjęcie kilku kluczowych uchwał w sprawie 
budżetu, wieloletniego planu inwestycyjnego, wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obchodów 700-le-
cia lokacji miasta Nowogard.  Przebieg dyskusji nad tymi projektami po-
przedziły jednak uchwały personalne i one ukierunkowały dalszy przebieg 
sesji.

Uchywały personalne:
- Tomasz Szafran został odwołany 

z funkcji zastępcy Przewodniczące-
go Rady Miasta – na jego miejsce 
wybrano Roberta Czaplę z Klubu 
Radnych Lewicy.

- Z funkcji przewodniczącego Ko-
misji Społecznej odwołano Krzysz-
tofa Kosińskiego. Komisji przewod-
niczył będzie Michał Bociarski z 
Klubu PSL.

- Z funkcji przewodniczącego 
Komisji Mieszkaniowej odwołano 
Andrzeja Wasiaka ,na  nową prze-
wodniczącą została wybrana Anna 
Szkołuda radna niezależna.
Wieloletni plan inwestycyjny:
- Budowa placu zabaw przy kąpie-

lisku miejskim – 300 tys. zł.
- Przebudowa al. Promenady 

– 600 tys. zł.
- Wykonanie asfaltowej nawierzch-

ni boiska przy SP 2 – 130 tys. zł.

- Budowa chodnika przy ul. Leś-
nej – 106 tys. zł.

- Kompleksowa modernizacja 
oświetlenia dróg gminnych w No-
wogardzie – 76 tys. zł.

Pieniądze na te inwestycje radni 
uchwalili na Sesji w dniu 17 września 
br. Realizacja niektórych inwestycji 
jest już wdrożona (czytaj Decyzje 
podjęte przez Burmistrza w okresie 
między Sesjami - strona 4)

 Zmiany w budżecie gminy:
W wyniku dokonanych przenie-

sień zmniejszono wydatki budżeto-
we o kwotę 1 milion 727 tysięcy 259 
złotych. Zabrano 303 tysiące złotych 
z kanalizacji sanitarnej, 100 tys. zł z 
budowy chodnika w Karsku, 110 tys. 
zł przeznaczone na modernizacje 
Przedszkola nr 1, 118 tys. zł z placu 

zabaw przy ul. Kowalskiej, 100 tys. 
zł z funduszu stypendiów szkolnych, 
690 tys. złotych przeznaczonych 
jako wkład własny w budowę boi-
ska Orlik, 141 tys. złotych z rezerw 

Prezydium Sesji w nowym 

składzie – w miejscu Tomasza 

Szafrana zasiada Robert Czapla.

celowych w działach Oświata oraz 
wychowanie edukacyjne.

Uzyskane środki  (całą kwotę 
1 727 259 zł.) rozdzielono następu-
jąco: na drugi etap budowy drogi w 
Karsku – 300 tys. zł, na inwentary-
zacje kanalizacji deszczowej w No-
wogardzie – 131 tys. zl. , dotację dla 
Przedszkola nr 3 (remont dachu i 
wyposażenie oddziału integracyjne-
go) – 82 tys. zł., dotacja dla Szpitala 
na zakup aparatury medycznej – 
46 746 zł, wynagrodzenia pracowni-
ków w Gimnazjach – 450 523 zł, wy-

nagrodzenia w Liceum – 174 716 zł, 
wynagrodzenia w podstawówkach, 
zerówkach i świetlicach – ok.46 
500 zł. Podaję tylko większe kwoty 
– inne liczone w tysiącach złotych 
oraz uzasadnienie przekazane przez 
skarbnika i burmistrza podamy w 
kolejnym wydaniu DN. We wtorko-
wym wydaniu również preliminarz 
wydatków związanych z 700 – le-
ciem lokacji miasta Nowogard oraz 
plan rozbudowy i modernizacji sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej.

tekst i foto: LMM 

Przewodniczacy Komisji 

Społecznje Michał Bociarski

Przewodniczaca Komisji 

Mieszkaniowej Anna Szkołuda

Kiedy zagrają? 
Właściwie organy już grają, 

choć nadal trwają prace wy-
kończeniowe. W minionym 
tygodniu zostały przywiezio-
ne 4 największe piszczałki. 
Największa z nich ma wyso-
kość 5 m i średnicę 250x200 
mm, a każda kolejna jest o 25 
cm krótsza. Najmniejsza dla 
porównania ma długość 19 
mm i średnicę 4mm. Organy 
będą posiadać dokładnie 1834 
piszczałki. Zmienił się system 
organowy z pneumatycznego 
na w pełni mechaniczny, zgodny ze 
światowymi trendami. Nowogardz-
kie organy posiadają 26 głosów, dwa 
manuały i system pedałów. Firma 
zajmująca się budową instrumen-
tu, zajmuje się tym już od czterech 
pokoleń. W pracę zaangażowani są 
wszyscy członkowie rodziny. Każ-
dy ma jakieś określone zadanie. Jak 
mówi właściciel Firmy Budowa i 
Rekonstrukcja Organów Włady-
sław Cepka: „Aby tworzyć organy, 
trzeba posiadać wszystkie zawody. 
Trzeba być muzykiem, stolarzem, 
ludwisarzem, stroicielem. Każdy 
instrument ma swój własny cha-
rakter, swoją duszę. Dopracowany 
musi być każdy szczegół. Organy 

powstają z różnych rodzajów drew-
na, stopów praktycznie wszystkich 
metali, także złota i srebra. Mają 
także elementy wykonane z ko-
ści słoniowej. Jest to najbardziej 
skomplikowany instrument na 
świecie. Król instrumentów”.

Budowa organów trwa około roku. 
Nowogardzkie będą spełniać wymo-
gi koncertowe i liturgiczne. Inaugu-
racyjny koncert jest planowany na 
koniec listopada br. 

Trwają także prace na frontonie 
wieży. Pewne prace podejmowa-
ne są także i we wnętrzu wieży. W 
związku z tymi pracami w tygodniu 
główne wejście do kościoła nie jest 
czynne.

tekst i foto: Ewa Dziwisz
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1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m2, 
na działce 2177 m2, cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m2 - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m2 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Gole-
niowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m 2, działka 6300 m 2,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 
w Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m2 na działce o pow. 7000 m2 – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 
m2 na działce o pow. 2200 m2 cena: 435 000 
zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogro-
dzona, z pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m2- cena 375000 zł 

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m2 – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700 m2 w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m2, działka 520 m2 – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 

pow. 77 m2, II piętro + wyposażenie cena: 
295 000 zł

14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu 
pow. 116 m2, działka 323 m2 – cena: 270 000 zł

15. Działka budowlana w Kopicach(do wy-
dzielenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m2 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m2 - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m2 - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m2 - 
cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m2, IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m2 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m2
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136 m2 na działce o pow. 1269 m2 cena: 465 
000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babigosz-
czy pow. od 1000 do 1200 m2 ceny: od 38 
000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970 m2 cena: 
150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637 m2 cena: 39 
000 zł

16. 10. 2008 rok

30 rocznica wyboru  
Jana Pawła II

„W cieniu Ojca” – te słowa Jana Pawła II charakteryzujące szczególny 
stosunek Boga – Ojca do ludzi, wyjątkowo zarazem pasują aby krótko 
określić ten czas, w którym pokolenia Polaków odczuwały na co dzień 
błogosławioną obecność Papieża pochodzącego z kraju nad Wisłą. Także 
dzisiaj, gdy Karola Wojtyły nie ma już wśród nas, stale otrzymujemy 
nowe świadectwa osób doznających w swoim życiu wstawiennictwa 
sługi Bożego Jana Pawła II. Wczoraj przypadła  30 rocznica wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. Senat RP uczcił tą wyjątkową 
datę specjalną uchwałą, w której podkreślono zwłaszcza wymiar hu-
manistyczny pontyfikatu, szczególną wrażliwość Papieża na człowieka, 
jego wyjątkową godność i centralne miejsce w świecie stworzonymi. Nasz 
Papież  pozostanie też w historii jako kapłan, który potrafił nawiązać 
niespotykany kontakt z młodzieżą. Oto cytat z  ostatniego numeru Biu-
letynu Duszpasterskiego naszej Parafii WNMP. „Jan Paweł II nieustan-
nie kształtował nowe pokolenie. Traktował je jako nadzieję Kościoła i 
przyszłość świata. Apelował do młodych, aby nie lękali się młodości, 
głębokich pragnień szczęścia, prawdy i piękna, aby własne powołanie 
życiowe budowali na poszanowaniu prawdy, godności i praw osoby 
ludzkiej, aby wreszcie poszukiwali Chrystusa i kochali Go jako Tego, 
który nigdy nie zawodzi”. 

Tak jak Chrystus tak i Jan Paweł II nigdy nas nie zawiódł, abyśmy i 
my jak najmniej zawodzili Tego, który na co dzień roztacza nad nami 
ojcowską opiekę.

Marek Słomski   
PS. Foto na okładce przedstawia fragment witraża nowogardzkiego kościoła  

pw. św. Rafała Kalinowskiego na os. Gryfitów.

NDK zaprasza…
- 19.10.2008 r. (niedziela), Zakład 

Karny w Nowogardzie oraz Nowo-
gardzki Dom Kultury organizują za-
mknięty koncert zespołu „HURT”.
- 25.10.2008 r. (sobota), godz. 

17.00, sala widowiskowa - Nowo-
gardzki Dom Kultury zaprasza na 
koncert w wykonaniu Beaty Krzy-
żanowskiej pt. „Nic dwa razy się nie 
zdarza” do tekstów: Wiesławy Szym-
borskiej, Edwarda Stachury i Beaty 
Krzyżanowskiej. Wstęp wolny.

Opr. LMM

Uwaga 

wędkarze!
Zarząd Miejsko-Gminnego Koła 

PZW organizuje w dniu 26 paź-
dziernika zawody spławiko-
we  w Kamieniu Pomorskim. 
Wyjazd na łowisko  z ul. 5 Marca o 
godz. 7.00

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 
24.10.08.

Zarząd
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Miłości Ty moja wspaniała
Miłości Ty moja oczekiwana
Miłości piękna jak marzenie

Miłości jak poranny kwiat – przebudzenie

Tylko Ty jedyna w moim się życiu liczysz
Tylko Ty jedyna ból w sercu zniszczysz
Tylko Ty jedyna po cichu się skradniesz 

Tylko Ty jedyna przy moim boku zostaniesz

Żonie Wiolecie 
w I Rocznicę Ślubu 

mąż Janusz

ŻYCZENIA

Decyzje Burmistrza  
podjęte miedzy Sesjami
W zakresie spraw gospodarki 

komunalnej, mieszkaniowej i 
ochrony środowiska:

1. W dniu 14 października 2008 roku odbył 
się przetarg na dzierżawę miejsc do handlu 
zniczami i kwiatami przy cmentarzu. Wy-
dzierżawiono 32 stanowiska. W okresie od 
25 października do 3 listopada 2008 roku na 
ulicach przyległych do cmentarza zostanie 
wprowadzana czasowa zmiana organizacji 
ruchu. 

2. Z dniem 1 października zakończyła się ak-
cja zbierania odpadów wielkogabarytowych, 
udział w akcji brało miasto Nowogard i 14 
sołectw. Zebrano 325 m3 odpadów.

3. Podpisano umowę na kompleksową 
identyfikację zwierząt domowych z firmą 
GEULINCX Poland Sp. z o.o. ze Szczecina na 
kwotę 22.936,00 zł brutto.

4. Podpisano umowę na zakup pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów „dzwon” na 
szkło i papier z firmą Eko Centrum z Piotrowa 
Pierwszego na kwotę 35.013,00 zł brutto.

5. Podpisano umowę na zakup 22 szt. po-
jemników siatkowych do zbiórki butelek typu 
PET z Panem Andrzejem Świtek – Zakład 
Ślusarski z Białogardu na kwotę 14.654,64 
zł brutto.

6. Podpisano umowę na wycinkę 11 szt. 
drzew na terenie gminy Nowogard z firmą 
Domel z Nowogardu na kwotę 8.800,00 zł 
brutto.

7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
wykonanie przebudowy ul. Promenady w 
Nowogardzie od Placu Szarych Szeregów  do 
ul. Woj. Polskiego do kąpieliska miejskiego o 
łącznej długości 819 m.

8. Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
przebudowę chodnika na ul. Leśnej w Nowo-
gardzie  w km roboczej 0+0,000 – 0+405,80 
tj. na odcinku o długości 405,80 m wraz z 
dojściem do budynków mieszkalnych od nr 
1 do 6.

9. Ustawiono wiatę przystankową dla 
przewozów szkolnych we wsi Olchowo gm. 

Nowogard. Dostawą wiaty jest „BIN” Sp. z o. 
o. z Aleksandrowa Kujawskiego, Kujawskiego 
wykonawcą płyty fundamentowej była firma 
AZBUD z Nowogardu. Koszt całości zadania 
wynosi 5.250,77 zł brutto.

10. W dniach 19-21 września 2008 r. odbyła 
się ogólnoświatowa akcja „Sprzątanie Świata 
– Polska 2008” do akcji zgłosiły się wszystkie 
szkoły z terenu gminy oraz Rada Osiedla nr 3. 
Nieodpłatną zbiórkę oraz transport odpadów 
zapewnił ZUK a Regionalny Zakład Gospo-
darki Odpadami CZG R – XXI zagwarantował 
600 szt. worków , jednorazowych rękawic oraz 
nieodpłatnie przyjmie na składowiska odpa-
dów w Słajsinie wszystkie odpady.

W zakresie inwestycji i re-
montów:

1. Modernizacja budynku Ratusza Miej-
skiego przy pl. Wolności 1 w Nowogardzie. 
Nowogardzie dniu 8.10.2008 r. wszczęto 
postępowanie o udzielenie zamówienia pub-
licznego na wykonanie prac remontowych. 
Termin składania ofert do 29.10.2008 r.

2. Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem 
Nowogardzkim. W dniu 9.10.2008 r. zostało 
wszczęte postępowanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego na budowę placu zabaw 
przy Kąpielisku Miejskim. Termin składania 
ofert 31.10.2008 r.

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ko-
walskiej w  Nowogardzie. W dniu 29.08.2008 
r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego, do dnia 22.09.2008 r. zo-
stały złożone dwie oferty. Po dokonaniu oceny 
ofert wybrano firmę PLAN IPRO POLSKA z 
Koszalina, która zaproponowała wykonanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
za wynagrodzenie w wysokości 119.560,00 
zł. Zgodnie z procedurami ustawy Prawa 
zamówień publicznych podpisanie umowy 
nastąpi w dniu 20.10.2008 r. Termin realizacji 
przedmiotu zamówienia wynosi 10 miesięcy 
(III kw. 2009 r.). 

Opr. Edyta Wasilewska

„Widoczny Uczniak” 
W ubiegły czwartek zakończyła się akcja policji po 

nazwą „Widoczny Uczniak”.
Przeprowadzona przez policję akcja miała na celu po-

kazanie najmłodszym jak najbezpieczniej poruszać się po 
drodze, m.in. co należy zrobić zanim przejdzie się przez 
jezdnię itp. Szkolenie polegało na spotkaniu uczniów z 
policjantem, który w formie gawędy zaznajamiał ich z 
podstawowymi przepisami ruchu drogowego,w tym za-
sadami, których powinien przestrzegać przechodzień  

Ważnym elementem było również zwrócenie uwagi 
na zagrożenia panujące nie tylko na drodze ale i na po-
dwórku. W ramach tego dzieci uczone były w jaki sposób 
zachowywać się wobec osób sobie nieznanych bądź jak 
reagować na agresywne zwierzęta.

Zapytałem uczniów klasy I B szkoły podstawowej nr 4 
przy ul. Gen. Bema. Czego nauczyli się podczas szkole-
nia

Karol Kolles: Nauczyłem 
się jak przechodzić przez pasy 
– trzeba obejrzeć się w prawo, 
w lewo. Nauczyłem się jak się 
zachowywać kiedy zaatakuje 
mnie groźny pies. Dostałem ta-
kie fajne odblaski żebym mógł 
być widoczny wieczorem. 

Dawid Druciarek: Kiedy 
przechodzi się przez jezdnię 
trzeba się rozejrzeć czy nie je-
dzie jakiś samochód. Dostali-
śmy takie świecidełka, żeby wi-
dzieli nas kierowcy samocho-
dów. Nauczyłem się też, że jeśli 
pies mnie zaatakuje to muszę 
stać nieruchomo. A jak jakiś 
obcy chce mnie zaprowadzić 
do domu to mówię – nie.

Miłosz Żabecki: Nauczyłem 
się jak przechodzić przez pasy, 
co zrobić gdy zaatakuje mnie 
pies. Dostaliśmy specjalne świe-
cidełka, teraz będą widzieli nas 
kierowcy.

Ola Słabiak: Dowiedziałam 
się, że jak pies nas zaatakuje to 
trzeba zrobić żółwika – skulić 
się albo trzeba położyć się i za-
kryć uszy i szyję. Pan policjant 
powiedział, że mamy też nie 
otwierać drzwi jak ktoś obcy 
zapuka do domu.

Jak widać uczniowie byli 
bardzo uważni. Z pewnością akcja ta odniesie pożądane 
skutki wśród najmłodszych, którzy są najbardziej nara-
żeni na różnego typu niebezpieczeństwa. 

ps
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P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

P.H. HURTPOL  
ul. Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni  

magazyniera
Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub

tel.091 579 29 18
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Od wielu lat się kochacie, dzieci czwórkę ładną macie
Wnuków stadko całkiem liczne, i jak dotąd życie śliczne!

Czego więcej Wam potrzeba? Chyba tylko łaski nieba,
Aby w zdrowiu iść przez lata, i podziwiać piękno świata!

W 25 rocznicę ślubu

Grażynie i Zbigniewowi 
WIPPLINGER

życzą: 
Agnieszka z mężem i dziećmi, 

Karolina z Marcinem, Monika z Rafałem, 
syn Marcin oraz brat Edward z rodziną

ŻYCZENIA

W ramach naszego nowego cyklu publikacji , postaramy się przedstawić 
działania prowadzone na terenie Gminy Nowogard w zakresie pomocy 
dzieciom i młodzieży upośledzonej oraz młodzieży trudnej z różnych śro-
dowisk społecznych.

 

bliskiej osoby, młodzieży anorek-
tycznej, bulimicznej, z wszelkimi 
zaburzeniami emocjonalnymi.
Red. –Widzę, że macie bardzo 

szerokie spektrum działania?
B. K. – Tak. Mamy bardzo dużo 

osób korzystających z naszych usług. 
Rodziców dorastających adolestan-
tów, tj. nastolatków sprawiających 
największe kłopoty wychowawcze. 
Prowadzimy treningi dla całych 
rodzin. Za tydzień rozpoczynamy 
trening dla nauczycieli, doskonalący 
umiejętności wychowawcze i inter-
personalne.
Red. – Dużo się teraz mówi o 

zmianach w przepisach dotyczących 
obowiązku szkolnego pięcio i sześcio-
latków. Co Pani sądzi na ten temat?
B. K. – Rzeczywiście dotychczaso-

we przepisy w tym zakresie straciły 
ważność z dniem 3 października br. 
Na razie obowiązuje trzyletni okres 
przejściowy, tzn. rodzice mają decy-
dować czy wysłać dziecko do szkoły 
czy nie. Po tym okresie prawdopo-
dobnie będzie to obowiązkiem.

A co ja o tym myślę? Zastana-
wiam się dlaczego, ktoś zaczął nagle 

uważać, że dzieci w tym wieku stały 
się dojrzałe do szkoły. Na obecnym 
etapie szkoły nie są w stanie wy-
wiązać się z obowiązku opieki nad 
takimi maluszkami. Dziecko na 
takim poziomie rozwoju emocjo-
nalnego potrzebuje więcej nauki 
niż zabawy, musi mieć zachowany 
stały rytm dnia, posiłki o określo-
nych porach, wyjście na powietrze, 
sen. Niebagatelne też są problemy z 
wymową wyrównywane na etapie 
przedszkolnym.
Red. – Czy robicie coś aby uspokoić 

rodziców w tym zakresie?
B. K. – Od 15 bm. tworzymy 

rotacyjne punkty konsultacyjne w 
poszczególnych szkołach. Będą one 
funkcjonowały około trzy tygodnie 
w każdej szkole, a ich działalność 
związana będzie także z ustawą do-
tyczącą  5 i 6 latków. Pierwszy punkt 
będzie utworzony w SP nr 3. Kolejne 
ustalimy z dyrektorami szkół. Wiele 
zależy tu od finansów, ale postaramy 
się być w każdej szkole wiejskiej, 
łącznie z Gminą Osina.

Dziękuję za Rozmowę
Ewa Dziwisz  

Gdy dziecko potrzebuje pomocy...

W dzisiejszym artykule rozmo-
wa z Dyrektorem  Specjalistycznej 
Poradni Terapeutycznej Dla Dzieci  
Młodzieży I Ich Rodzin Panią Bo-
żeną Kawicką.
Red.- Czym zajmuje się Porad-

nia?
Bożena Kawicka – Nasza Po-

radnia podlega dwóm instytucjom. 
Mianowicie bezpośrednio pod 
Starostwo Powiatowe, a w zakresie 
merytorycznym pod Kuratora Za-
chodniopomorskiego. W zamyśle 
poradnie powstały na potrzeby szkół 
dla dzieci upośledzonych umysłowo. 
Dziś to bardzo się zmieniło. Zaj-
mujemy się potrzebami rodziców, 
dzieci, młodzieży oraz wszystkich 
instytucji zajmujących się dziećmi 
i młodzieżą.

Przede wszystkim zajmujemy się 
diagnozowaniem, terapią, profilak-
tyką i doradztwem zawodowym. Te 
kierunki wymuszają na nas opinio-
wanie w różnych sprawach. Po spo-

rządzeniu przez nas diagnozy rodzic 
decyduje, co z tym dalej zrobić, czy 
zastosować się do naszych zaleceń 
np. posyłając dziecko do określonej 
placówki, czy też nie. 
Red. – Czyli wystawiana przez 

Was decyzja nie jest wiążąca dla 
rodzica?
B. K. – Dla rodzica nie, ale sta-

nowi podstawę  przyjęcia do danej 
placówki. I tak np. wszystkie dzieci 
z przedszkola zintegrowanego trafiły 
tam, dzięki naszym decyzjom.
Red. – Jak wygląda taki proces 

decyzyjny?
B. K. – Działamy w oparciu o 

przepisy oświatowe i rozporządzenia 
o pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej. Początek jest taki, że rodzice 
na podstawie posiadanych doku-
mentów, np. orzeczeń lekarskich 
składają do nas wniosek. My robimy 
diagnozę psychologiczno – logope-
dyczną i sugerujemy skierowanie 
dziecka do jakiejś placówki. Także 
w przypadku chęci wysłania dziecka 
rok wcześniej do szkoły niezbędna 
jest nasza opinia, oceniająca rozwój 
emocjonalno – społeczny.
Red. – Czym jeszcze się zajmu-

jecie?
B. K. – Jak wspomniałam wcześ-

niej zajmujemy się także terapią. 
Jesteśmy jedną z zaledwie trzech 
takich specjalistycznych poradni w 
Polsce. Prowadzimy min.:

- terapię indywidualną;
- terapię grupową;
- rodzinną;
- małżeńską;
- terapię dziecka w oparciu o 

rodzinę. 
Może to być terapia dzieci po 

próbach samobójczych, po śmierci 

Zawody spinningowe członków M-G Koła PZW

Kazimierz Rybak najlepiej 
„biczował”!

W dniu 12 października rozegrano 
wędkarskie zawody spinningowe z 
łodzi.

Na połowy wypłynęło 19 zawod-
ników. Po czterech godzinach zma-
gań okazało się, że  najlepszym 
zawodnikiem jest Kazimierz Rybak. 
Drugie miejsce „wyłowił” Jan Muca, 

a trzecie Jan Przystupa. Czołowa 
trójka zawodników otrzymała pa-
miątkowe puchary. Tradycyjnie już 
Zarząd Miejsko – Gminnego Koła 
PZW zadbał o nagrody – sprzęt 
wędkarski trafił do ośmiu najlepszych 
zawodników.

Tekst i foto Henryk Szczupak



717-20.10.2008 r. 

Rozpoczęcie kursu

27 października 2008 r. godz. 15.30

C
M
Y
K

Pb98 - 4,67,-    ON   - 4,17,-

Pb95 - 4,29,-    LPG - 2,25,-



8 M - Nr 81 (1718)

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Mostach 

poszukuje pracowników pedagogicznych 
na stanowisko wychowawcy grupy dzieci 

w wieku od 3 do 18 roku życia.
Wymagane jest wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe 
(licencjat), kierunek pedagogiczny.

Ponadto poszukujemy pracowników na stanowisko: 
psychologa i pedagoga. 

Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: psychologia 
i pedagogika. 
Kadra pedagogiczna zatrudniana jest na podstawie przepisów ustawy 
Kodeksu Pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numer  
091 418 12 06  w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

PRD POL-DRÓG NOWOGARD SA
zatrudni pracowników na stanowiska:

operator koparko-ładowarki
operator walca

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
1. Operator koparko-ładowarki
- uprawnienia do obsługi sprzętu
- doświadczenia na stanowisku operatora
- dyspozycyjności
2. Operator walca
- uprawnienia do obsługi sprzętu kl. III
- doświadczenia na stanowisku operatora
- dyspozycyjności 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
Wszystkie aplikacje powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacyjnego, zgodnie 
z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z poź. zm.)”. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego, wraz ze wska-
zaną wyżej klauzulą oraz CV, kserokopii posiadanych uprawnień na adres: 
PRD POL-DRÓG NOWOGARD SA, 72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1

bądź e-mailem na adres: info@prd-nowogard.com.pl
Szczegółowych informacji na temat ofert pracy udziela 

Dział KGR pod nr tel. 0668431309.

UWAGA ZNICZE!
Zawiadamiamy wszystkich PT. Klientów, 

że jak co roku 
Hurtownia Chemii Gospodarczej i Kosmetyków „WITTER” 

ul. Fabryczna 1, tel. 091 39 26 569 
prowadzi sprzedaż klientom indywidualnym:
- lampionów długopalących
- zniczy szklanych i plastikowych
- wkładów do zniczy szklanych i plastikowych
- preparatów do czyszczenia i pielęgnacji nagrobków

Sprzedaż ww. produktów odbywa się w cenach producenta
Dla odbiorców hurtowych udzielamy wysokich rabatów a dla sta-
łych kontrahentów korzystne terminy płatności!

Zapraszamy!
poniedziałek – piątek w godz 8.00 - 16.00

w październikowe soboty od godz. 9.00 - 14.00

Firma 
Ogólnobudowlana 

z Goleniowa 

zatrudni 
pracowników 

do pracy w zawodach: 

murarz, dekarz, 

pomocnik dekarza. 

Dobre zarobki. 

tel. kontaktowy 601 708 659

Centrum Języków Obcych
„Effekt”

zatrudni lektora
języka angielskiego

tel. 091 407 23 77 lub
500 189 050

REKLAMA

Sukces motocrossowców  
w Koszalinie

Na torze motocrossowym w Koszalinie odbyła się VII runda strefy za-
chodniej w motocrossie klasy młodzik. „KM Cisy” reprezentowali najlepsi 
zawodnicy klubu Żaneta Zacharewicz i Michał Kozera.

Oboje zaliczani są do grona fawo-
rytów strefy zachodniej i spełnili po-
kładane w nich nadzieje. Żaneta Za-
charewicz rywalizowała w osobnym 
biegu w gronie dziewięciu zawodni-
czek. Po wspaniałym starcie wyszła 
jako druga z maszyny startowej, by 
ostatecznie przekroczyć linię mety 
jako pierwsza z trzystu metrową 
przewagą. Było to jej pierwsze zwy-
cięstwo w krótkiej karierze. Michał 
ukończył czasówkę jako drugi. W 
pierwszym biegu po niezłym starcie 
w zakręt wchodzi jako drugi, lecz 
długa prosta pozwoliła mu wyjść na 
prowadzenie którego nie oddał już 
do mety. W drugim biegu spóźnio-

ny start i 
pogoń za 
czołówką 
w efekcie 
dała mu 
d r u g i e 
miejsce.

26 paź-
dziernika 
w Obornikach odbędzie się ostatnia 
runda strefy zachodniej. Michał, 
mimo spowodowanej kontuzją ab-
sencji w dwóch wyścigach, w klasy-
fikacji generalnej jest trzeci, a  Żane-
ta zajmuje dziewiątą pozycję.

Andrzej Garguliński
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / kasacja 
gratis

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5-go Marca 7 • Nowogard

Przyjmę pracownika 
gospodarczego, 

do zajmowania się pracami 
w obejściu domowym, 

może być emeryt lub rencista 
tel. 091 579 29 18

HURTOWNIA 
OGRODNICZA
ul. Wojska Polskiego 54

WYPRZEDAŻ 
TULIPANÓW I NARCYZÓW - 30%

Zarząd Koła PZW „Tęczak” 

informuje, że dnia 19.10.2008 r. 

organizujemy zawody spławikowe 
na kanale Świniec w Trzebieszewie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim „Tęczak” 
ul. Waryńskiego 12 w godz. 10.00 – 18.00, 
w sobotę do godz. 14.00. Startowe 10 zł. 

Zapisy do dnia 17.10.2008 r. 
Wyjazd o godz. 6.30 z ul. 5 Marca

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości, 
że w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie 

przy ul. Dworcowej 1 oraz budynku b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie na 
tablicy ogłoszeń została podana informacja 

o wykazaniu do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych 
przy ul. Zamkowej 2 w obrębie 3 miasta Nowogard 

na rzecz Najemców.

Nowogard ul. Wartcka 1
WIELKA 

PRZECENA
likwidacja stanów magazynowych

cały asortyment
wystroje łazienek 

– panele podłogowe

w PAŹDZIERNIKU 
i LISTOPADZIE
Zapraszamy!

TANIE 
PRZEWOZY 

INDYWIDUALNE
- praca, lotniska i inne
500 826 464
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Obchody Dnia  
Edukacji Narodowej

W Urzędzie Stanu Cywilnego 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
dnia 14 października o godz. 11:30 
odbyło się uroczyste spotkanie z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Na spotkaniu Burmistrz Kazimierz 
Ziemba wymieniając szkoły, któ-
re osiągają dobre wyniki w nauce 
i sporcie powiedział: „Chciałbym, 
aby dobre wyniki były powszech-
ne we wszystkich szkołach Gminy 
Nowogard ale do tego potrzebuje-
my dobrych nauczycieli, takich jak 
Państwo jesteście oraz dobrych ucz-
niów”.

Jednocześnie poinformował, iż w 
naszej gminie mamy 210 nauczy-
cieli szkół podstawowych. Aż 122 
nauczycieli to nauczyciele dyplomo-
wani, około 70 osób, to nauczyciele 
mianowani, a pozostali nauczyciele 
pracują na podstawie kontraktu. 
Toczą się rozmowy na temat wyna-
grodzenia dla nauczycieli, jak rów-
nież rozpoczęcia nauczania dzieci 
-  sześciolatków. Burmistrz w swoim 
wystąpieniu podkreślił, iż te spra-
wy nie są jeszcze rozstrzygnięte, a 

w szczególności temat uczęszczania 
dzieci do szkół w wieku sześciu lat,  
których rodzice boleśnie przeżywają 
ten problem. Szkoły nowogardzkie 
są dobrze przygotowane pod wzglę-
dem edukacyjnym. Zapewniane są 
dojazdy do danej placówki, a szcze-
gólnie zapewniona jest opieka nad 
dziećmi bo ona jest najważniejsza. 
W Nowogardzie dużo dzieci uczęsz-
cza do przedszkoli. W tym roku 
zostało otwarte przedszkole integra-
cyjne, którego dyrektorem jest Pani 
Ewa Wróbel. Mamy szkoły podsta-
wowe, gimnazja, licea a także licea 
prywatne.  Jest nawet szkoła wyższa. 
Burmistrz Nowogardu podzięko-
wał serdecznie nauczycielom za to 
wszystko co robią na co dzień, za ich 
wysiłek włożony w edukację dzieci. 
Podziękował dyrektorom za nad-
zór i prowadzenie szkół, opiekę nad 
dziećmi oraz związany z tą pracą co-
dzienny stres. Na spotkaniu zostały 
wyróżnione osoby za trud, 

Poświęcenie,  wysokie zaangażo-
wanie w podnoszenie wiedzy i roz-
wój intelektualny dzieci. 

Nagrody Burmistrza Nowogardu otrzymali: 
- Leszek Becela – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
- Beata Biniecka – nauczycielka nauczania zintegrowanego w SP nr 1
- Anna Buczyńska – nauczycielka języka polskiego w SP nr 2
- Wiesław Buczyński – nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 4 i Gim. nr 3
- Aleksandra Demkowicz – nauczycielka matematyki w Gim. nr 1
- Renata Fusik – dyrektor SP w Orzechowie
- Marek Gajowiecki – nauczyciel religii w ZSO
- Helena Izdebska – nauczycielka religii w SP nr 1
- Jolanta Jackowiak – dyrektor Przedszkola nr 1
- Irena Juszczyk – dyrektor Gim. nr 3 
- Piotr Kazuba – dyrektor SP nr 3
- Izabela Koladyńska – nauczycielka języka polskiego i filozofii w ZSO – II LO
- Aldona Kopycińska – nauczycielka historii w ZSO – II LO
- Józef Korkosz – dyrektor SP w Wierzbięcinie
- Danuta Kowalczyk – dyrektor SP w Żabowie
- Janina Lendzion – nauczycielka biologii w Gim nr 1
 - Anna Łysiak – dyrektor Gim. nr 1 
- Małgorzata Łysiak – nauczycielka matematyki w ZSO – Gim nr 2
- Elżbieta Majchrzak – dyrektor Przedszkola nr 4
- Grażyna Marcinkowska – v-ce dyrektor SP nr 3, nauczycielka matematyki i informatyki
- Bożena Piotrowska – nauczycielka nauczania zintegrowanego w SP w Długołęce
- Andrzej Pluta – nauczyciel nauczania zintegrowanego w SP w Orzechowie 
- Janusz Raczyński – nauczyciel wychowania fizycznego w Gim nr 1
- Ewa Radecka – nauczycielka języka polskiego w Błotnie
- Bogdan Sobolewski – nauczyciel wychowania fizycznego w Gim. nr 3
- Anna Tracz – nauczycielka nauczania zintegrowanego w SP nr 1
- Lidia Wiznerowicz – Gliwna – dyrektor SP nr 2 
- Ewa Wróbel – dyrektor Przedszkola nr 3
- Magdalena Zarębska – Kulesza – dyrektor SP nr 4
- Danuta Ziółkowska – dyrektor SP w Długołęce
- Tomasz Żelazowski – dyrektor SP w Błotnie

Po zakończeniu wystąpień i przyznaniu wyróżnień wzniesiono symbolicz-
ną lampkę szampana z okazji Dnia Nauczyciela.

Edyta Wsilewska
foto. Ewa Dziwisz 

SP Strzelewo

Doceniono trud nauczycieli

Dnia 14 października (wtorek) w 
Szkole Podstawowej w Strzelewie od-
była się uroczysta akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W obcho-
dach uczestniczyło Grono Pedago-
giczne, dyrekcja, obsługa szkoły oraz 
emerytowani nauczyciele tejże pla-
cówki.

Dzieci z klas IV-VI, przygotowane 
przez opiekuna Samorządu Uczniow-
skiego oraz Kółka Teatralnego, panią 
Małgorzatę Kurzawę, zaprezentowały 
swoje umiejętności w skeczach, wier-
szach oraz scenkach z życia szkolnego. 
Występ uczniów wywołał nie tylko 
gromkie brawa, ale przede wszystkim 
szeroki uśmiech na twarzach ogląda-
jących. 

Po części artystycznej dyrektor 
szkoły, pani Agnieszka Forgiel, złoży-
ła nauczycielom i obsłudze życzenia, 
dziękowała za trud, cierpliwość i wy-
trwałość. 

Po pani dyrektor głos zabrała prze-
wodnicząca Rady Rodziców, pani Re-
nata Langner, która życzyła wszystkim 
pracownikom szkoły radości, spokoju, 
pogody ducha i wiele cierpliwości. 

Samorząd Uczniowski oraz Grono 
Pedagogiczne składają serdeczne po-
dziękowania Radzie Rodziców za oka-
zaną pomoc i trud włożony w przygo-
towanie Dnia Nauczyciela.

Inf. własna
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Tu - etat w szkole podstawowej nr 
l (wychowanie muzyczne, fizyka, che-
mia), instruktor metodyczny w Powia-
towym Ośrodku Doskonalenia Kadr 
Oświatowych (kierownik - Tadeusz 
Babiarz), nauczyciel fizyki i chemii 
(„ na godzinach”) w wieczorowym 
liceum ogólnokształcącym (dyrektor 
- Stefan Czerw iński). 

Gro zajęć to jednak szkoła „Jedyn-
ka”. A tu - wspaniałe grono pedago-
giczne - życzliwi, koleżeńscy, pełni 
radości i poczucia humoru koledzy - 
przyjaciele (określenie to dotyczy obu 
płci). Nic dziwnego, ze przerwy stawa-
ły się dla nas stanowczo za krótkie (nie 
powiem, że lekcje za długie, bo to nie-
pedagogiczne). Patrząc na wykonane 
w tamtym czasie zdjęcie, chciałoby się 
zawołać-„Mordeczki moje kochane - 
kocham Was”. 

Opis relacji ze wszystkimi razem i 
z każdym osobno, wymagałby powie-
ści, a zatem wymienię tylko imiona i 
nazwiska w kolejności jak na zdjęciu. 
I tak siedzą od lewej: Marysia Bylina, 
Stasia Kucharczyk, Ula Keller, Mundek 
(Jasiu) Flis, Sabinka Gańczak, Tereska 
Szcześniak, Ala Nykiel, Ela Kamińska, 
Stoją od lewej: Marysia Chmielewska, 
Jasiu Dunaj (ja), Halinka Adamczew-
ska, Tadek Babiarz, Renia Wierna, 
Władek Drabik i Zosia Zgieb. 

Brakuje na tym zdjęciu - a na pewno, 
jak nie w tym to w następnych latach 
ze mną pracowali - kierownika Jasia 
Walczaka, pani Marii Błażyńskiej, pani 
Reginy Korościuk, (. . . .) Sadło, Maryli 
(. . . .)-(niska, zawsze starannie uczesa-

ne jasne włosy, mężatka, mieszkała po 
lewej stronie ulicy Armii Czerwonej, 
oczywiście bardzo miła). . sekretarek 
szkoły - (. . . .)Żeteckiej i Maryli Doro-
bowej, A także „dyrektora” Adamczy-
ka - niezastąpionego woźnego i jego 
żony -kucharki w szkolnej stołówce 
(cenna instytucja !). 

Nowogard tamtego kresu, koja-
rzy mi się głównie z sympatycznymi 
kontaktami z ludźmi. Nawet proble-
my mieszkaniowe przestały już być 
problemem. W końcu siedmiokrotna 
zmiana mieszkania w ciągu trzech lat 
to już nie problem a osiągnięcie. Trzy, 
spośród tych zmienianych mieszkań, 
to wynajem za pomoc w nauce (nie 
dzieciom, a dokształcającym się na 
wieczorówkach, dorosły m). Kończy-
ła się potrzeba pomocy - kończyło się 
mieszkanie. Kolejne to pokój na pod-
daszu u pani Galińskiej - dobry, ale 
tylko w sezonie nie grzewczym. Na-
stępne - „Harcówk”(pomoc dyrektora 
ogólniaka -Edwarda Chudzińskiego w 
czasie ostrej zimy) a tu wspólny pokój 
ze Staszkiem Steczkiem, Staszkiem 
Sobczakiem i Henrykiem Lewandow-
skim. Przyjemnie, koleżeńsko i bardzo 
wesoło, ale nadmierne zagęszczenie. 
Nie długo też mieszałem w kolejnej 
kwaterze u Władka Drabika - (bar-
wna postać nowogardzkiego nauczy-
cielstwa). Mimo, że na okoliczność 
wspólnego zamieszkania napalił „zor-
ganizowanym” węglem, to i tak obu-
dziliśmy się w wychłodzonym pokoju 
i nawianym, przez szpary w drzwiach 
i oknach, śniegiem. Doświadczony w 

700 LAT Już za pół roku...
przeprowadzkach znów zmieniłem 
siedzibę, a Władek trwał tam aż do 
końca chorobą pracy. Zmarł w swych 
rodzinnych stronach, gdzieś w cen-
tralnej Polsce. W mej i innych pamię-
ci pozostał jako serdeczny, uczynny, 
wrażliwy -jednym słowem - dobry 
kolega. I wreszcie, pod koniec pobytu 
w Nowgardzie, komfort - mieszkanie 
na ulicy Armii Czerwonej u pani Ma-
linowskiej. 

Prawdopodobnie, gdybym wówczas 
otrzymał przydział na jakieś przyzwo-
ite mieszkanie, mój pobyt w Nowogar-
dzie trwałby do dziś. 

Nowogard to początki zainteresowa-
nia motoryzacją. Na modnych wtedy, 
czerwonych WFM - kach, jeździli -bu-
dząc zazdrość - Mundek Flis, Staszek 
Steczek i Staszek Sobczak. Mundek 
swój motor kupił pracując jeszcze w 
Słotnie. Pamiętam, bo przyjeżdżał do 
nas do Dąbrowy, a przejażdżka na nim 
kosztowała mnie cenę lampy, która nie 
wytrzymała kontaktu ze źrebakiem. 

Po kilku miesiącach licznych zajęć, 
które pozwoliły na skromne oszczęd-
ności, kupiłem na raty „Jawę CZ 175”. 
W tym samym, mniej więcej czasie, 
taką samą kupił Tadek Babiarz. Dłu-
go trwająca (wyjątkowo) zima, nie 
pozwoliła na natychmiastowe jazdy. 
Stały więc nasze motory w budynku 
szkolnym przy zejściu do piwnicy, 
gdzie była pracownia zajęć praktycz-
nych, i z wymalowanymi - wprawną 
ręką Tereski Szcześniak - numerami 
rejestracyjnymi na przednich błotni-
kach, czekały na spłynięcie śniegu. Po 
pierwszej przejażdżce, w zimowych 
jeszcze warunkach, długo musieliśmy 
się rozgrzewać. Nie pamiętam czym, 
ale musiało to być coś grzanego i na 
pewno u Eli Kamińskiej -na podda-
szu. 

Pod koniec mego pobytu w Nowo-
gardzie „Jawę” skradziono i to skutecz-

nie. Odszkodowanie z ubezpieczenia 
poszło na własne wesele (czytaj wódkę 
- a właściwie spirytus z miodem, w 
którego przygotowaniu pomógł chęt-
nie przyszły wujek - Antoni Szałkie-
wicz). Przyznam, że wujek znał się na 
tym doskonale. 

Po weselu zapakowaliśmy z żoną 
swój dobytek w walizki i do. . . . . Ka-
lisza. 

Ale to już inny okres do ewentual-
nych wspomnień -jeżeli Staszek zapała 
miłością do Kalisza, w którym również 
znalazł swoje miejsce pracy i życia - i 
mnie do nich nakłoni. 

Przeniesienie do Kalisza nie ozna-
czało i dalej nie oznacza zerwania z 
Nowogardem. Powodów do żywych 
kontaktów nie brakuje. Stamtąd prze-
cież pochodzi moja żona Kazimiera z 
domu Szałkiewicz. . Tam są groby jej 
rodziców i wujka „Tośka” - Antoniego 
Szałkiewicza - nauczyciela - pracowni-
ka wydziału. oświaty. Tam mieszka jej 
brat - Roman - emerytowany dyrektor 
Stacji Nasiennej, a w pewnym okresie 
- Wójt Gminy Nowogard, i jej siostra 
Janeczka Galińska - synowa znanej 
nauczycielki - Marii Galińskiej. W 
pobliskim Szczecinie mieszka druga 
siostra - Hania Bystroń. Jej mąż -Bro-
nek, w pewnym okresie uczył fizyki 
w nowogardzkim ogólniaku. Aby to 
wszystko „uprościć” dodam, że żona 
Romana - Ula - to także nauczycielka, 
a liceum pedagogiczne kończyła w Ka-
liszu, gdzie w klasie maturalnej byłem 
jej nauczycielem metodyki nauczania 
wychowania muzycznego. 

Tak więc przemija czas, zachodzą 
epokowe zmiany, a ja jak dorabiałem 
do „pensyjki” w socjalizmie, tak dora-
biam do „emeryturki” w kapitalizmie. 
I tylko przeszłość - choć z czasem co-
raz barwniejsza - pozostaje ta sama. 

Kalisz, maj -czerwiec 2008

 SP 3

Święto drzewa w Zielonej Kuźni
10 października 2008 r. w Polsce obchodzona była VI edycja „Święta Drze-

wa”, która jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja, realizowanym 
od 2003 roku. Celem programu jest zainspirowanie młodych ludzi do podej-
mowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony 
drzew. Partnerem tego programu są Lasy Państwowe.

Dlatego właśnie my - uczniowie z 
klasy IV B wraz z naszą wychowaw-
czynią- p. A. Białczak, zwróciliśmy 
się z prośbą do Nadleśnictwa w No-
wogardzie o udostępnienie sadzonek 
drzew, a także aby posłużyło pomocą 
swojego specjalisty- p. R. Maruszew-
skiego, celem przeprowadzenia zajęć 
terenowych w „ Zielonej Kuźni” w 
Płotkowie.

Zajęcia rozpoczęły się od posadze-
nia drzewek przy „Zielonej Kuźni” 

pod okiem fachowca. Pan Rafał do-
kładnie wytłumaczył nam technikę 
sadzenia i my młodzi leśnicy- bo tak 
można nas już chyba nazwać- zabra-
liśmy się do pracy. Niektórym naszym 
kolegom tak się to spodobało, że prze-
ścigali się w ilości posadzonych drze-
wek, a zadanie wbrew pozorom wcale 
nie było takie łatwe! 

Następnie zebraliśmy kasztany na 
konkurs pod hasłem „Najciekawszy 
ludzik” oraz liście klonu, celem przy-

gotowania jesiennych bukietów. Na 
koniec zebraliśmy się przy wspólnym 
ognisku,  aby upiec kiełbaski i posilić 
się po ciężkiej pracy , a także na pola-
nie by urządzić zawody sportowe. 

Zajęcia były dla nas niezapomnia-
nym przeżyciem, wykonaliśmy „ka-
wał” dobrej roboty. Przede wszystkim 
świadomość ekologiczna każdego z 
nas w zakresie ochrony przyrody na 
pewno została podniesiona- możemy 
bowiem zapewnić, że nigdy nie znisz-
czymy żadnego drzewa i będziemy 
przestrzegać przed tym innych. No 
a w skali globalnej wspólne sadzenie 
drzew przyczyniło się do zwiększenia 
zalesienia oraz zadrzewienia, a także 
do zmniejszenia skutków zmian kli-
matycznych na Ziemi.

  Klasa IV B 
ze Szkoły Podstawowej nr 3

Ps. Ta cudowna lekcja nie odbyłaby 
się bez uprzejmości Nadleśnictwa No-
wogard, pana Rafała Maruszewskiego 
i jego kolegów oraz państwa Beaty  i 
Jarosława Gawrońskich- za co bardzo 
dziękujemy!

 

Z Ostrowąża do Nowogardu...
mgr Jan Dunaj - cz. IV
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• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomo-

wy, jednopiętrowy, na działce 

wiata na dwa samochody, po-

mieszczenia gospodarcze, wyso-

ki standard i funkcjonalność, No-

wogard, ul. Żeromskiego. Teraz 

niższa cena. tel. 609 307 327.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX 
Lecia w Gryficach, wyposażenie: 
okna PCV, panele podłogowe, za-
budowa przedpokoju, zabudowa 
kuchni, cena do uzgodnienia tel: 
507 100 356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw 
pod zabudowę jednorodzinną 
lub działalność gospodarczą vis a 
vis ZUK w Nowogardzie. Tel. 0603 
118 286.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m 
kw.Tel. 721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam działki rekreacyjno 

– wypoczynkowe, 5 arowe nad 

jeziorem w Dobrej Nowogardz-

kiej. Cena 11 tys. zł od działki. 

Tel. 601 961 572.

• Sprzedam mieszkanie 78,20 

m kw, 2900 zł/ m kw, I piętro, 

4 pokoje, po remoncie. Tel. 

663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m kw. Tel. 091 39 26 890.

• Do wynajęcia mieszkanie, I piętro, 
60 m kw. Tel. 691 580 268.

• Mieszkanie 67 m kw bezczyn-
szowe zamienię na mniejsze. 
603 621 840.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki do 
wynajęcia. Tel. 692 47 43 47.

• Kupię halę magazynowo – produk-
cyjną ok. 300 m kw, pow. gruntu 
min. 1500 m kw, obręb Nowogar-
du, Goleniowa lub Szczecina. Kont. 
697 30 69 69; e-mail: aga_miller@
yahoo.com

• Kupię garaż w centrum Nowogar-
du. Tel. 697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w centrum, ul. Warszawska o pow. 
67,7 mkw. Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia mieszkania 3 pokojo-
we i 4 pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam 5 z 8 wydzielonych dzia-
łek z warunkami zabudowy pod 
domki jednorodzinne w trakcie 
uzbrajania, za szkołą nr 3 w Nowo-
gardzie o pow. 1100 m kw, 1147 m 
kw, 1200 m kw, 1253 m kw, 1200 m 
kw. Tel. 602 52 16 71.

• Sprzedam mieszkanie 33 m kw po 
kapitalnym remoncie, III piętro. Tel. 
663 026 093.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
własnościowe, bezczynszowe, I 
piętro, ul. Leśna. Tel. 091 39 23 405, 
604 992 962.

• Zamienię mieszkanie 4 pokojowe, 
mały czynsz, własne c.o. na 2 poko-
jowe. Tel. 887 479 882.

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie 
2 pokojowe do 150 000 lub 3 poko-
jowe do 170 000. Tel. 663 366 848.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie, 
55 m kw. Tel. 781 622 973.

• Sprzedam działki budowlane z wa-
runkami zabudowy, Nowogard. Tel. 
608 529 366.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108000km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w Pol-
sce i w Niemczech, w Polsce od lutego 
2008, NOWE: klocki i tarcze hamul-
cowe przód i tył, kompletny rozrząd, 
opony letnie 16”, duży przegląd klima-
tronic, bezwypadkowy, cena 44900 zł, 
ogłoszenie prywatne, tel: 0605 522 
340,W CENIE DIAGNOSTYKA STANU 
TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możliwość 
wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam tanio Fiat Fiorino, 
przegląd ważny do IX.2009. Tel. 
787 408 316.

• Sprzedam używane drzwi garażo-
we blaszane uchylne, wymiary 215 
x 257, cena 250 zł. Tel. 501 333 075.

• Sprzedam Fiat 126 p, 1993 r., 
przegląd, ubezpieczenie, cena do 
uzgodnienia. Tel. 783 820 706.

• Sprzedam 2 nowe opony 6.50R16C 
co-met za 240 zł. Tel. 606 879 329.

• Sprzedam Audi 80, 1979 r., poj. 
1,3 + gaz, spalanie 8-10 l/ 100 
km, cena 500 zł. Tel. 506 073 456, 
790 454 752.

ROLNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 

091 39 25 967. Olchowo 16.
• Sprzedam kaczki francuskie. 091 

39 501 40.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Nauka i korepetycje j. niemiecki. 

607 617 844.
• Usługi budowlane, remonty, wy-

kończenia mieszkań, kładzenie pły-
tek podłogowych, ściennych, re-
gipsy, malowanie, szpachlowanie, 
stawianie ścian z płyty kartonowej, 
ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097, 696 945 713.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 

dojazdu do miejsca zamieszka-

nia. 601 580 277.

• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz w 

niedziele od 12.00 do 16.00. Tel. 

0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. Pole-
cam tanio. 1 zł za km, powyżej 200 
km 0,80 zł za km. Tel. 514 740 538.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Transport – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, komplek-

sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Język polski – pisanie prac matu-
ralnych i zaliczeniowych, itp. Tel. 
508 179 089.

• Do wynajęcia zagęszczarka płyto-
wa, diesel, 200 kg. Nowogard i oko-
lice transport. Tel. 508 179 089.

• Docieplenia budynków i regipsy. 
664 189 336.

• Remonty mieszkań od A do Z. 
667 435 942.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi ogólnobudowalne, docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i 
terakota, hydraulika, regipsy i pod-
łogi. Tel. 600 626 268.

• Usługi elektryczne. 607 084 596.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

• Remonty, wykończenia. 696 07 07 
08.

• Dachy. 696 07 07 08.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRYKA 

OKIEN I DRZWI „OKNO” NOWO-

GARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Przyjmę budowlańców do budo-

wy i wykończeń budynków. Tel. 

607 083 845, 693 925 093.

• Zatrudnię kierowców z prawem 
jazdy kat. D (z ważną kartą tacho-
grafu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Podejmę się pracy biurowo-księ-

gowej w godzinach popołudnio-

wych, również ubezpieczenia; 

j.angielski, obsługa komputera, 

tel: 0668-698-354.

• Zatrudnię do montażu płyt regip-
sowych. Tel. 888 603 612.

• Zatrudnię mechanika i lakierni-
ka samochodowego. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię fachowca do docie-

pleń. Tel. 782 860 130.

• Przyjmę dekarza i pomocników. 
601 864 739.

• Szukam tłumaczki języka angiel-
skiego, praca dorywcza, dobrze 
płatna, mozliwość nabrania do-
świadczenia w prowadzeniu bizne-
su, pomoc w kontakcie z biurami i 
urzędami w Polsce oraz inne zaję-
cia (bez prowadzenia dokumenta-
cji). Świetna oferta dla studentki. 
Kontakt w języku angielskim. Tel. 
603 313 037, e-mail: jn@kbp-entre-
prise.dk

• Zaopiekuję się dziećmi w swoim 
domu na wsi, 10 km od Nowogardu. 
Duże podwórko. Tel. 601 182 905.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 

721 383 983.

• Zatrudnię sprzedawcę, recepcjo-
nistkę, kucharkę. Restauracja Oskar. 
602 474 266, 091 39 20 091.

• Podejmę pracę w butiku lub inne 
propozycje. Tel. 0605 85 80 85.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 091 39 
21 828.

INNE

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne rozmia-

ry także nietypowe długości, wy-

sokości, do mieszkania, domku, 

warsztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 

900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 

woda, (dwufunkcjyne), cena 

1200 zł, gwarancja serwisowa, 

tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemie-

ckiej Vaillant, wersja świecz-

kowa, 450 zł, mało używane, 

gwarancja serwisowa. Tel. 0691 

686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe 

gabaryty, moc 18-21 kW, ekono-

miczne, idealne do domku, war-

sztatu, baru, gastronomii, cena 

od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-

we zasobnikowe podgrzewacze 

wody, firmy niemieckiej Vaillant, 

130, 160, 190 l., stojące, idealne 

gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 

komfort ciepłej wody w domu, 

koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja 

serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 

0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową uży-

waną. Tel. 091 39 22 783, 0784 
792 270.

• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 38 

53 018.

• Sprzedam grobowiec. Tel. 091 39 
26 890.

• Sprzedam szczeniaka Yorka 

Yorkshire Terrier – 1 piesek. Tel. 

513 157 299.

• Sprzedam tanio piec co opalany 
drzewem, stan bardzo dobry. Tel. 
787 408 316.

• Sprzedam piec Vaillant dwubiego-
wy, rok 2003, kaloryfery – 80cm x 
50 cm i 130 cm x 50 cm (konwekto-
ry). Cena 1500 zł. Tel. 600 62 62 68.

• Sprzedam wagę elektro-

niczną sklepową – tanio. Tel. 

721 383 983.

• Sprzedam okna plastikowe ot-
wierane 96-96, nieotwierane 
stałe dł. 2,27, szer. 90; drzwi szer. 
90, wys. 212. Tel. 091 39 110 51, 
507 023 035.

• Sprzedam wózek dziecięcy wie-
lofunkcyjny Firkon, zielony, mało 
używany, cena 350 zł. Tel. 091 39 
25 644.

• Sprzedam pralkę Whirpool używa-
ną pół roku, stan idealny. Cena 600 
zł do negocjacji. Tel. 790 454 752.
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AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

KINESIOTAPING 

– nowe narzędzie 
w pracy fizjoterapeuty

609 386 075 • ul. Dworcowa 4

Jak działa kinesiotaping?
- zmniejsza ból i nienaturalne odczucia 
   skóry i mięśni
- usuwa zastoje i obrzęki limfatyczne
- wspomaga pracę mięśni
- koryguje niewłaściwą pozycję stawu

Rozpoczęcie kursu
20.10.2008 r. godz. 16.30

20 października 2008 r. godz. 16.30

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A
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W obiektywie Jana Korneluka  - Taniec ognia

 Witamy wśród nas...

Córka Sylwi i Rafała 

Kłys ur. 8.10.08 

z Wyszomierza

Syn Marleny 

Michalskiej ur. 

9.10.08 z Dobropola

Syn Danuty 

Dzikowskiej ur. 

11.10.08 z Krzęcina

Córka Małgorzaty 

Mularczyk ur. 

11.10.08 z Bezrzecza

Syn Magdaleny 

Szeląg 

ur. 11.10.08 

ze Szczecina

Córka Sylwi 

Zielińskiej 

ur. 11.10.08 

z Nowogardu

Córka Katarzyny 

Drapikowskiej ur. 

12.10.08 z Grzęzna

Syn Agnieszki 

Morzyc-Soroka ur. 

13.10.08 ze Sikorek

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie uro-
dziło się 1 dziecko

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zo-
stały opublikowane 
ze względu na brak 
zgody rodziców
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„Są ludzie wielcy duchem i czynem...!” 
Słowa poety Adama Asnyka, wypowiedziane przez Magdalenę Zarębską 

– Kuleszę, rozbrzmiały w hollu naszej szkoły 14 października 2008 roku. Tam, 
bowiem o godzinie 9: 00 rozpoczęły się uroczystości z okazji Święta Szkoły, 
której patronem jest Jan Paweł II i Dnia Edukacji – święta wszystkich pra-
cowników szkoły. Było nam bardzo miło, że uroczystość uświetnili swoją obec-
nością mili goście – ks. Proboszcz Ireneusz Kamionka, przewodnicząca Rady 
Rodziców - Anna Nejman oraz radny Gminy Nowogard - Andrzej Wasiak. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w kościele parafialnym pod we-
zwaniem MATKI BOSKIEJ FATIM-
SKIEJ. Homilia przygotowana przez 
księdza Ireneusza Kamionkę nawiązy-
wała do WIEDZY i WIARY.  Po Mszy 
Świętej uczniowie wraz z wychowaw-
cami przeszli do szkoły, gdzie kon-
tynuowano uroczystości szkolne. Za 
słowo o Janie Pawle II odpowiedzialni 
byli Elżbieta Spór i Edward Tychoniec 
wraz z uczniami klasy szóstej. 

A potem popłynęły ciepłe słowa 
skierowane do nauczycieli i pracow-
ników szkoły przez panią dyrektor, 
która m.in. powiedziała „[…] Na-
sza praca powinna uszlachetniać serc 
ludzkich rolę. Rzucamy, bowiem w 
grunt zdrowe ziarna, pielęgnujemy je, 
aby wydały plon.[…]”. Współczesny 
nauczyciel ma niezwykle trudną rolę 
do spełnienia, przez całą karierę za-
wodową musi ustawicznie podnosić 
kwalifikacje, uczyć się, nabywać no-

wych umiejętności. Wymaga się od 
nas odpowiedzialności, kompetencji, 
cierpliwości a jednocześnie wrażli-
wości, delikatności. Tylko najbardziej 
wytrwali, pasjonaci zawodu, każdego 
roku podejmują wyzwania i obsiewają 
ziarnem wiedzy nowe pola[…].

Podczas części poświęconej Dniu 
Edukacji swój debiut mieli najmłodsi 
uczniowie szkoły – klasa 0, której wy-
chowawczynią jest mgr Ewa Sawicka i 
klasy: Ia (wych. mgr Małgorzata Dra-
bik) i Ib ( wych. mgr Beata Siedlecka). 
Duże wrażenie na zebranych zrobiła 
nauka tańca, którą to poprowadziły 
dzieci z klasy 0, a ich uczniami tym 
razem byli nauczyciele.

Na koniec zajęć wychowawczych 
wszyscy zgromadzeni zostali za-
proszeni na grochówkę, za którą to 
dziękujemy Andrzejowi Wasiakowi i 
wszystkim Paniom, które ją gotowały. 
BYŁA SMACZNA!

Inf. wlasna
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NR 39

HASŁO CWANIAKA

Do każdej z ustaw
Chytrze się ustaw!

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Praworządność – w praktyce
I co to daje?
Że Polska jest państwem prawa?
Tak się nam tylko wydaje.
W labiryncie kodeksów
Obywatele tracą głowy,
Bo sprawiedliwością w kraju
Wciąż rządzą „święte krowy”.
Prawo nasze działa jak pajęczyna,
Bąk przez nią przeleci,
Ale muchę zatrzyma.
Próby mówienia o złym prawie
Niczego nie zmieniają,
Bo możni tego świata 
Bezkarnie je olewają.
Sprawiedliwości, jak kowal ,
Nie da się wyklepać,
Przecież każdy z nas widzi,
Że Temida jest ślepa!

POŻEGNANIE LATA

To,  pa, lato! Smutniej dzisiaj …
Z działki czmychnął jeż,
Zrudział sad jak kita lisia –
Jesień… Rób, co chcesz!

PARTYJNA KULTURA

Patrzyli z góry, gdy odnotowali
Spadek poparcia dla swych rywali.
Więc gdy skończyli wielką przegraną,
To też dobrego kopa im nie żałowano.

PO WYBORACH

Tacy byli mili, świetni,
Lecz się czuję omamioną:
Choć dano sto obietnic
Żadnej nie spełniono.

JESIENIĄ

O tej porze roku – gąska,
Maślaki i kurki są w modzie
W krzewach słowik już nie kląska…
Zachodzą zmiany w przyrodzie.

Rozwiązania krzyżówki nr 38 – ÓSMY DZIEŃ 
PAPIESKI – nadesłali:

Alicja Wypych, Teresa Powalska, Tamara Bo-
rowska, Krystyna Porada, Halina Stefańska, Adam 
Stefański, Teresa Januszonek, Józef Górzyński, 
Barbara Bartosik, Halina Szwal, Andrzej Czarnow-
ski, Krystyna Tretiak, Zdzisława Chorążyczewska, 
Franciszek Palenica, Jerzy Siedlecki, Władysław 
Kubisz, Konrad Słomki, Danuta Sabinka, Bogu-
miła Urtnowska, Andrzej Leszczyński, Krystyna 

Piaszczyk, Elżbieta Lewandowka, Bogumiła Czu-
pryńska, Krystyna Wojtkiewicz, Ryszard Gutowski, 
Maria Gortat

Prenumeraty DN na listopad wylosowali:
-  Barbara Bartosik
- Maria Gortat
- Krystyna Wojtkiewicz

Gratulujemy!
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 pra-
codawcy o wolnych 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 związ-
kową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrudnie-
niem osoby lub powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany uzyskać od niej 
pisemne oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych poszu-
kujących 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 zatrud-
nieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej

Nowogard 16.10.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Ślusarz – spawacz
5. Konserwator terenów zielonych + 

kat.”B”
6. Kierowca B,T
7. Pielęgniarka
8. Pomocnik przy produkcji okien 

PCV
9. Nauczyciel Informatyki
10.  Kucharz, recepcjonista
11.  Sprzedawca
12.   Konserwator – mechanik
13.  Pomocnik stolarza meblowego
14.  Pomocnik magazyniera operator 

urządzeń i sprzętu budowlanego 
15.  Pracownik utrzymania czystości
16.  Osoba do przyjmowania zakła-

dów 

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca C+E (uprawnienie na 

dźwig HDS )  - Płoty
2. Operator produkcji - Stargard 

Szczeciński
3. Pracownik produkcji - Szczecin 

– Dąbie
4. Kierowca C+E – Szczecin, Gryfice
5. Inżynier w dziale R&D - Gryfice
6. Przedstawiciel handlowy – teren 

woj. Zachodniopomorskiego
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Rusza NALP
W sobotę w pubie Pasadena roz-

losowano grupy tegorocznej edycji 
Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi 
Piłkarskiej, której organizatorem 
są Wiejskie Kluby Sportowe.

Losowania dokonano w obecno-
ści przedstawicieli poszczególnych 
zespołów biorących udział w tego-
rocznych rozgrywkach. Pierwsza 
kolejka odbędzie się już w najbliższą 
niedzielę 19 października, a mecze 
będą trwały aż do końca stycznia.

Oto wyniki losowania:
Grupa A:
1. Pompeluna Pereiros,
2. Bad Boys Juniors’94,
3. Łzy Sołtysa,
4. Parasol, 
5. Tubisie,
6. Seniorzy,
7. Czarne Chmury,
8. Golputz.

Zieloni Wyszobór - Olimpia Nowogard 2:3 (0:0)

Zwycięstwo w doliczonym 
czasie gry

Pomorzanin Nowogard – Dąbrovia Stara Dąbrowa 2:1 (2:0)

Dąbrovia odprawiona  
z kwitkiem

Olimpia: Pędziwiatr - Malinowski 
(41’ Nieradka), Garbat (55’ Stolar-
ski), Wasyluk, Nadzieja, Kaczmarek, 
Wnuczyński, D. Stachowiak, Szewc 
(43’ Kubski), M. Stachowiak, Kuś.

Bramki dla Olimpii: Kuś - 2, M. 
Stachowiak.

Niemiłosiernie męczyli się z ry-
walem piłkarze nowogardzkiej 
Olimpii. Choć losy meczu powinny 
być przesądzone już w pierwszej po-
łowie decydujące trafienie padło w 
doliczonym czasie gry.

W pierwszej połowie Olimpia 
powinna strzelić co najmniej trzy 
bramki, ale dobrych okazji  nie wy-
korzystali Kuś,  M. Stachowiak i D. 
Stachowiakowi. Gospodarze próbo-
wali swoich sił w kontratakach, a że 
również nie popisali się skutecznoś-

cią do przerwy żadna bramka nie 
padła.

Po zmianie stron kibice obejrzeli 
już gole, tyle, ze jako pierwsi  strzelili 
gospodarze wykorzystując w 50. mi-
nucie jedną z nielicznych kontr. W 
57. minucie Kaczmarek zagrywa do 
Kusia, któóry doprowadza do remi-
su. Ten sam zawodnik w 70. minucie 
wyprowadza Olimpię na prowadze-
nie. To nie by jednak koniec emocji. 
W 89. minucie Zieloni przeprowa-
dzają kolejną kontrę i zdobywają 
bramkę na 2:2. Na szczeście ostetnia 
akcja meczu przynosi zamierzony 
efekt. Nieradka zagrywa w pole kar-
ne do wbiegającego M. Stachowiaka 
i ten zdobywa bramkę na 3:2. Swoje 
trafienie dedykuje swoim trenerom, 
z których jeden jest dziś jego kolegą 

Tabela:

1. Kasta Szczecin-Majowe 5 15 20:3
2. Olimpia Nowogard 5 12 14:7

3. Pomorzanin Przybiernów 5 9 20:9
4. Zryw Kretlewo 5 7 10:14
5. Komarex Komarowo 5 7 13:12
6. Orły Kliniska 6 7 9:13
7. Zieloni Wyszobór 6 3 10:27
8. OKS Goleniów 5 1 6:17

Pomorzanin: Krupski, Tompo-
rowski, Doska, M. Miklas, Nieradka, 
Cyran (46’ Dobrowolski), Ł. Mar-
szałek (64’ T. Marszałek), Skórniew-
ski, Galus (67’ Gołdyn), Nosek, K. 
Miklas (90’ Gryszczyński).

Bramki dla Pomorzanina: Nosek, 
K. Miklas

W sobotę na nowogardzkim sta-
dionie rozegrani mecz na szczycie 
naszej grupy okręgówki. Pomorza-
nin podejmował Dąbrovię Stara Dą-
browa. Oba zespoły miały identycz-
ny dorobek punktowy i stawką tego 
meczu była pozycja wicelidera. Ku 
radości kibiców Pomorzanin odpra-
wił rywala z kwitkiem i do następnej 
kolejki będzie samodzielnie zajmo-
wał drugą pozycję w ligowej tabeli.

Początkowa wymiana ciosów nie 
przyniosła efektu bramkowego. Bli-
scy zdobycia bramki były oba ze-
społy, ale na pierwszą bramkę trzeba 
było czekać do 28. minuty. Wrzutka 

w pole karne trafia do Noska, który 
uderza na bramkę i otwiera wynik 
spotkania. Po chwili z dystansu ude-
rzył Skórniwski, ale uczynił to zbyt 
lekko. Mija kolejna chwila i było już 
2:0. Dośrodkowanie z rzutu rożnego 
trafia do K. Miklasa, jego pierwsze 
uderzenie zablokował obrońca, ale 
za drugim razem piłka trafiła już do 
siatki. Takim wynikiem skończyła 
się pierwsza połowa. 

W drugiej groźniej poczynali so-
bie piłkarze Dąbrovii, co nie zna-
czy, ze Pomorzanin ograniczał się 
do obrony korzystnego rezultatu. 
Również atakował mi to groźnie. 
Najbliżej podwyższenia rezultatu w 
55. minucie był K. Miklas. Wówczas 
Nosek z dziecinną łatwością minął 
kilku rywali i wbiegł w pole karne, 
wysuną pikę swemu partnerowi z 
ataku, ten uderzył mocno i celnie, 
ale bramkarz nie dał się zaskoczyć. 
To co nie udało się Pomorzaninowi 

Aktualna tabela:

1. Korona Stuchowo 9 21 21-13
2. Pomorzanin Nowogard 9 20 23-7

3. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 9 17 19-12
4. Dąbrovia Stara Dąbrowa 9 17 19-12
5. Mewa Resko 9 15 11-5
6. Pogoń II Szczecin 9 15 25-14
7. Flota II Świnoujście 9 15 27-22
8. KP Chemik II Police 9 14 12-11
9. Wicher Brojce 9 13 21-18
10. Ina Ińsko 9 13 21-17
11. Promień Mosty 9 11 14-21
12. Światowid Łobez 9 10 15-19
13. Fagus Kołbacz 9 8 7-14
14. Masovia Maszewo 9 8 15-21
15. Radowia Radowo Małe 9 4 9-32
16. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 9 2 8-29

powidło się Dąbrovii. W 62. minu-
cie goście przeprowadzili kontrę 
zakończona straem zza pola karne-
go i Krupski po raz pierwszy w tym 
meczu musiał wyciągać piłkę z siat-
ki. Na szczeście tego dnia uczynił to 
ten jeden raz i Pomorzani wygrał 2:1 
zdobywając komplet punktów. Do 
tego prowadząca w tabeli Korona 
Stuchowo przegrała w Ińsku więc 
nasz zespół traci do lidera zaledwie 
jeden punkt.

Pozostałe wyniki meczów:
Masovia Maszewo - Fagus Koł-

bacz 1 – 1, Mewa Resko - Ehrle 
Polska Dobra Szczecińska 1 – 2, 
Radowia Radowo Małe - Vielgovia 
Szczecin-Wielgowo 3 – 1, Wicher 
Brojce - Światowid Łobez 4 – 1, Ina 
Ińsko - Korona Stuchowo 2 – 1, Pro-
mień Mosty - Flota II Świnoujście 1 
– 0, KP Chemik II Police - Pogoń II 
Szczecin 1 – 1.

Andrzej Garguliński

z boiska czyli obchgodziącym nie-
dawno urodziny Pawłowi i Jarosła-
wowi Kaczamarkom

„Wymęczyliśmy to zwycięstwo, ale 
najważniejsze są trzy punkty i z tego 
jestem zadowolony.” -,powiedział po 
spotkaniu trener Olimpii Paweł Ka-
czamrek.

Zarząd Ludowego Klubu Spor-
towego ,,OLIMPIA” Nowogard 
składa serdeczne podziękowania za 

ufundowanie sprzętu sportowego 
następującym firmą: J.W. AGRO, 
PBO-GRINBUD-Marian Jeż, RE-
STAURACJI PRZYSTAŃ, DROGE-
RIA-WITTER, OKNO

Pozostałe wyniki meczów: 
Kasta Szczecin Majowe - Pomo-

rzanin Przybiernów 3:2, Komarex 
Komarowo - Orły Kliniska 3:3, OKS 
Goleniów - Zryw Kretlewo 2:2.

Andrzej Garguliński

Grupa B
1. Herosi,
2. WKS Probud Wyszomierz,
3. WKS Denver Miętno,
4. Budowlani,
5. WKS Sikorki,
6. Czarne Koszule Węgorza,
7. WKS Błotno,
8. Dorado
1 KOLEJKA (19.10)
10.00 PAMPELUNA PEREIROS 

- BAD BOYS JUNIORS ’94        
10.30 HEROSI - WKS WYSZO-

MIERZ PROBUD
11.00 ŁZY SOŁTYSA - PARASOL
11.30 WKS DENVER MIĘTNO - 

BUDOWLANI
12.00 ORPEL - SENIORZY
12.30 WKS SIKORKI - CZARNE 

KOSZULE WĘGORZA
13.00 CZARNE CHMURY - 

GOLPUTZ
13.30 WKS BŁOTNO - DORA-

DO
Andrzej Garguliński
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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•

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Informujemy, że 

27 października 2008 r.
poniedziałek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Sprzedam 
kombajn kosmetyczny 

12 funkcyjny.
Tel. 607 921 435
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 Cena 1,20 zł

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

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

REKLAMA

place
magazyny
warsztaty

Pb98 - 4,67,-    ON   - 4,17,-

Pb95 - 4,29,-    LPG - 2,25,-

Czytaj s. 2foto Jan Korneluk

700 tys. zł na 700-lecie
NOWOGARDU?

GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

BADANIA SŁUCHU
BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Zatrudnimy

od zaraz
LAKIERNIKA 

i BLACHARZA  

SAMOCHODOWEGO

na bardzo dobrych 

warunkach

tel. 091 392 03 03
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Kronika policyjna 
700 tysięcy złotych 
na 700-lecie?

Jednym z punktów obrad październikowej Sesji Rady Miejskiej był pro-
jekt uchwały do tyczący obchodów 700 – lecia lokacji miasta Nowogard. 
Radni otrzymali opracowany przez Komitet Organizacyjny Obchodów 
program uroczystości wraz z wykazem przewidywanych kosztów. Zrodził 
on u radnych szereg wątpliwości i nie został zaakceptowany – radni posta-
nowili nad nim „popracować” i skierowali go do przeanalizowania przez 
Komisje Rady.

700 LAT Już za pół roku...

Poniżej przedstawiam zaprezento-
wany Radzie plan obchodów. Jak wia-
domo Nowogard otrzymał akt lokacyj-
ny 30 kwietnia 1309 roku i w tym dniu 
organizatorzy przewidują rozpoczęcie 
obchodów. Po tej dacie przypadają ma-
jowe dni wolne od pracy więc Komitet 
Obchodów  na owe dni zaplanował ko-
lejne imprezy.
30 kwietnia 2009 roku:
- Sesja popularno-naukowa w NDK 

– 4 wykłady o historii miasta – koszt 
ok. 2 500 zł. (istnieje możliwość książ-
kowej publikacji wykładów za cenę ok. 
9 – 15 000 zł) 

- Korowód historyczny – stroje ok. 
5 000 zł, orkiestra dęta – ok. 1 500 zł.

- uroczyste rozpoczęcie obchodów na 
placu Wolności – scena, nagłośnienie i 
oświetlenie – ok. 14 000 zł

- koncert muzyki dawnej i dawnych 
tańców , wodzirej i tańce uliczne – ok. 
11 000 zł.

- spektakl plenerowy oparty na nowo-
gardzkich legendach – koszt to obsługa 
reżysera od stycznia do maja – ok. 5 000 
zł

- pokaz walk rycerskich (przez trzy 
dni) – koszt 6 – 13 000 zł.
1 maja 2009 r.
- pochód pierwszomajowy z placu 

Wolności na plac Szarych Szeregów 
– scena plenerowa i trybuny na 2 dni 
– ok. 20 000 zł

- występy artystyczne zespołów NDK, 
szkół i przedszkoli, piknik rodzinny na 
plaży – materiały i nagrody w konkur-
sach ok.8 000 zł.

- występ zaproszonego znanego ze-
społu (lata 70 –te) – ok.6 000 zł.

- występ znanego kabaretu – 10 
– 18 000 zł.

- zawody streetball – nagrody i opłaty 
dla sędziów ok.3 000 zł.

- propozycje dla młodzieży – HipHop 
Sesion, pokaz DJ itp. – koszt ok.4 000 
zł.

- występ zespołu z muzyką rockową 
– ok.15 – 20 000 zł.

- teatr kulinarny – przygotowanie po-
trawy regionalnej – 20 tys. porcji – ok.5 
000 zł (na składniki surowcowe) oraz 
6 500 zł kucharze i występy artystyczne.

2 maja 2009 r.
- przegląd zespołów ludowych i ob-

rzędowych z woj.zachodniopomorskie-

go – przejazd, poczęstunek, nagrody 
– ok.12 000 zł.

- jarmark rzemiosła i rękodzielnictwa, 
stosowna wystawa – ok.3 000 zł.

- wieczorny koncert znanego zespołu 
– w zależności od klasy i popularności 
– od 40 – 60 000 zł
3 maja 2009 r,
- zawody sportowe – piłka ręczna, 

biegi majowe, turnieje szachowe i siat-
karskie, zawody wędkarskie –  od 20 
– 25 000 zł.

- konkurs wiedzy o Nowogardzie 
– nagrody ok.3 000 zł

- Wielka Koncertowa Msza Papieska 
– organizacja mszy na placu Wolności z 
udziałym cenionych chórów – ok. 35 000 
zł. (istnieje możliwość wydania okolicz-
nościowej płyty DVD z nagraniem Mszy, 
zdjęciami miasta i przemówieniem Bur-
mistrza -  1 000 sztuk w kopercie – 4 500 
zł lub w digipaku  7 500 zł)

Po podsumowaniu w/w kosztów oka-
zuje się, że na organizację uroczystych 
obchodów 700-lecia praw miejskich No-
wogardu  trzeba przeznaczyć  od 280 000 
– 350 000 złotych.

W tytule wymieniłem kwotę 700 000 
złotych z rozmysłem – takie powiedzon-
ko rodziło się u radnych po przeczytaniu 
projektu. Gdy uczestniczyłem w  pierw-
szych, konsultacyjnych spotkaniach or-
ganizatorów mówiło się o całorocznych 
obchodach, a nie tylko tych skumulo-
wanych wokół daty 30 kwietnia. W opi-
sanym wyżej projekcie mówi się jedynie 
o wystawach przedwojennych i powo-
jennych fotografii, exlibrisów, monet, 
banknotów, kopert i wspomina o moż-
liwości zamówienia okolicznościowej 
monety – obiegowej lub kolekcjoner-
skiej. Radni liczą pieniądze i wstępnie 
proponują ograniczenie obchodów do 
dwóch dni. Otwartym pozostaje także 
pytanie – Co nam zostanie po tej fecie 
na trwale wpisane w krajobraz miasta?

Tekst powyższy pozostawiam do oce-
ny Czytelników, Mieszkańców Nowo-
gardu. Piszcie do redakcji, przekazujcie 
swoje uwagi – wiemy, że zarówno radni 
jak i członkowie Komitetu Organizacyj-
nego pracują nad zmianami programu 
i jego modyfikacją. Zapewne z radością 
przyjmą wszelkie nowe propozycje. 

Lesław M. Marek

Piknik OPS
 W dniu 10 października 2008r. przy 

smacznej grochówce i bigosie oraz 
przyjemnej muzyce spędziły piątko-
we popołudnie uczestniczki oraz ich 
rodziny biorące udział w „Programie 
dla kobiet dotkniętych przemocą do-
mową” realizowanym w tutejszym 
Ośrodku Pomocy  Społecznej w No-
wogardzie  przy Zespole Interwencji 
Kryzysowej od maja br.  

W spotkaniu brali również udział  
specjaliści różnych dziedzin którzy na 
co dzień przeciwdziałają przemocy w 
rodzinie. Celem spotkania była wspól-
na integracja, wymiana doświadczeń 
oraz zabawa z uczestnikami programu 
oraz ich bliskimi.

Program skierowany jest do kobiet 
dotkniętych problemem przemocy 
domowej, podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 

W ramach programu odbywają się za-
jęcia terapeutyczne grupowe i indywi-
dualne, trening interpersonalny, nauka 
radzenia sobie ze stresem i budowanie 
pozytywnego wizerunku własnej oso-
by. Podczas zajęć z radcą prawnym 
omawiane są zagadnienia regulacji 
prawnych, oraz możliwości podejmo-
wania środków prawnych, pomoc-
nych w rozwiązywaniu trudnych sytu-
acji. Wiarę we własne siły wzmacniają 
spotkania z przedstawicielami policji 
oraz praca z psychologiem. 

Celem programu jest odbudowanie 
zdolności do prawidłowego pełnienia 
ról społecznych i reagowania na za-
burzenia funkcji rodziny oraz pogłę-
bianie kompetencji interpersonalnych 
kobiet dotkniętych problemem prze-
mocy domowej.

W nawiązaniu do zakończonej w ubiegłym tygodniu akcji „Bezpieczny uczniak” 
przypominamy opiekunom, nauczycielom i kierowcom o zwrócenie szczegól-
nej uwagi na najmłodszych, którzy idąc do szkoły stają się uczestnikami ruchu 
drogowego.

Poniedziałek 13 października
Tego dnia w jednym ze sklepów 

przy ul Boh. Warszawy dokonano kra-
dzieży Palmtopa marki HP o wartości 
3.000 PLN. Do zdarzenia doszło przez 
nieuwagę. Otóż jeden z zaopatrze-
niowców wszedł z Palmtopem do skle-
pu i pozostawił go tam na pewien czas. 
Gdy po zaledwie kilkudiesięciu sekun-
dach powrócił do sklepu Palmtopa już 
nie było. W związku z tym apelujemy 
o ostrożność zwłaszcza gdy mamy do 
czynienia z rzeczami o dużej wartości 
i za które bierzemy odpowiedzialność.

 Kilka godzin później nieznany 
sprawca skradł reflektory i kierunko-
wskazy od Fiata Tipo. Do zdarzenia 
doszło przy ul. Żeromskiego.

 Wtorek 14 października
W dniu tym nieznani dotąd sprawcy 

ukradli 150 drzewek ozdobnych (tui). 
W wyniku działań policjantów część 
drzewek udało się odzyskać. Policja 
nadal poszukuje złodzieji.
Środa 15 października
Wybito szybę w Mercedesie przy ul. 

Słowackiego. Właściciel poniósł straty 
w wysokości 250 PLN.
Piątek 17 października
Ok. godziny 7 rano nieznani spraw-

cy włamali się do Audi 80 zaparkowa-
nego przy ul. Gen. Bema. Skradziono 
radioodtwarzacz i CB Radio o łącznej 
wartości 620 PLN.

W tym samym dniu włamano się do 
Seata Alhambra i skradziono latarkę. 

Kilka godzin później policja ujęła 
prowadzącego Daewoo Tico Wiesława 
O. Mężczyzna miał 2, 83 promila alko-
holu we krwi.                                      ps
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Spotkanie informacyjne  
w NDK czy burza w sprawie
teatru Gest?
Spotkanie, które odbyło się 16 bm w Nowogardzkim Domu Kultury 

miało być z założenia spotkaniem informacyjnym. Rozpoczęło się powita-
niem przez Burmistrza zgromadzonych gości, którzy zresztą nie dopisali. 
Na sali obecni byli instruktorzy NDK, burmistrz, p. dyrektor Mirosława 
Przybyłek, dzieci z teatru Gest oraz grupa radnych.

Po przywitaniu gości swoją pre-
lekcję rozpoczęła dyrektor, mówiąc 
o osiągnięciach domu kultury. Po ja-
kimś czasie jej przemowa została dość 
brutalnie przerwana przez radnego 
Szafrana, proszącego o wiadomości 
aktualne a nie historię. Po chwili 
spotkanie zamieniło się w burzliwą 
dyskusję na temat likwidacji teatru 
Gest i zwolnienia prowadzącej go 
instruktorki.

Od jakiegoś bowiem czasu, in-
struktor Regina Mąkowska prowadzi 
zajęcia teatralne w SP nr 2. Walka 
radnych oraz dzieci z teatru dotyczyła 
możliwości funkcjonowania grupy na 
terenie domu kultury. Po burzliwych 
negocjacjach i wzajemnych oskarże-
niach udało się jednak wypracować 
konsensus, który choć minimalnie 
zadowolił obie strony. W jego wyniku 

dyrektor NDK Mirosława Przybyłek 
złożyła następujące oświadczenie: 
„Teatr tańca Gest ćwiczy na stałe w 
Szkole Podstawowej nr 2. Dyrektor 
Nowogardzkiego Domu Kultury 
udostępni zespołowi salę po wcześ-
niejszym uzgodnieniu terminu 
przed przeglądami. Zespół może 
jeździć na różne występy pod szyl-
dem NDK – bez zapewnienia przez 
NDK transportu. Zespół będzie 
mógł także występować w trakcie 
imprez organizowanych przez Dom 
Kultury po wcześniejszym przed-
stawieniu programu i uzgodnieniu 
z organizatorem, a także będzie 
mógł korzystać ze strojów będących 
własnością domu kultury”.  

Ewa Dziwisz
foto ag

Rockowe klimaty  
w więzieniu…

Po koncercie wspólne zdjęcie z zespołem „Hurt”

Na początku września pisaliśmy szeroko o koncercie zespołu „Lombard”, 
jaki miał miejsce w nowogardzkim więzieniu. Jak się okazuje idea organizacji 
imprez kulturalnych na terenie zakładu karnego ma swoją kontynuację, kolej-
nym faktem potwierdzającym realizację tego ciekawego projektu   był występ 
wrocławskiej formacji rockowej „Hurt”.

Impreza odbyła się w świetlicy wię-
ziennej w ubiegłą niedzielę po połu-
dniu. W koncercie, którego organiza-
torem był podporucznik, wychowawca 
ds. K-O Krzysztof Żylak, uczestniczyło 
kilkudziesięciu 
osadzonych (pra-
cujących i od-
znaczających się 
dobrym zacho-
waniem). Kapela 
„Hurt” zagrała 
składankę swoich 
najlepszych utwo-
rów. Na swoistą 
tradycję koncer-
tów w naszym ZK wyrasta już support 
(występ poprzedzający) w wykonaniu 
utalentowanego rappera „Kebaba”. 
(przypomnijmy, że „Kebab” odbywa 
karę w nowogardzkim więzieniu,  a po 
jej zakończeniu  planuje rozpoczęcie 
własnej kariery na scenie). Tym razem 
„Kebab”wykonał  kilka swoich utwo-
rów przy akompaniamencie muzyków 
„Hurtu”.

Jak przyznali członkowie zespo-

łu,  granie dla osadzonych to dla nich 
nowe doświadczenie. Mimo że grają 
już od 16 lat, nie mieli wcześniej okazji 
występować w więzieniu, ale wrażenia 
z tego pierwszego koncertu okazały się 

bardzo pozytywne- 
Ludzie są bardzo 
życzliwi, atmosfera 
nie jest przytłacza-
jąca. Mimo, że są 
kraty w oknach, 
to jednak jest cał-
kiem sympatycznie 
- mówi jeden z 
członków zespołu. 

Jak powiedział 
nam odpowiedzialny za kontakt z 
prasą porucznik Artur Bojanowicz w 
najbliższej przyszłości planowane jest 
zorganizowanie kolejnych tego typu 
imprez. Mogą one pomóc w pozytyw-
nym zaanimowaniu osadzonych i być 
może zainspirują ich do odkrywania i 
rozwijania swoich własnych talentów.  
DN z radością przyjmie zaproszenie 
na kolejne występy.

ps
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Dla Żanetty i Jana 
Adameczek 

z okazji 25 

rocznicy ślubu 
życzenia wszelkiej 
pomyślności oraz 

kolejnych lat spędzonych 
w zdrowiu, 

szacunku i miłości 
składają 

Gosia, Robert 
i wnuczka Hania

Milenie i Andrzejowi 
Gargulińskim 

z okazji zawarcia związku małżeńskiego 
moc najserdeczniejszych życzeń, 

wielu słonecznych dni pełnych uśmiechu, 
radości i szacunku 

składa 
cały zespół Dziennika Nowogardzkiego

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Emeryci, renciści, 
osamotnieni...

„Wczoraj biały welon, dzisiaj białe włosy…”. Życie szybko przemija i zanim 
się obejrzymy przychodzi jesień. Jaka ona jest? Jedni są szczęśliwi, bo pomimo 
lat zdrowie dopisuje, otoczeni szczęśliwą rodziną żyją ciesząc się z sukcesów 
dzieci, wnuków, prawnuków. Innym los nie oszczędził trosk – albo zdrowie 
szwankuje, albo zostali sami. Czy naprawdę muszą być sami?

Okazuje się, że nie. Są organizacje, które pomogą, złagocą samotność, 
przyniosą ulgę, pomogą w potrzebie. O tych organizacjach będziemy pisać 
na naszych łamach. Na początek Związek Emerytów i Rencistów.  

Emeryci i Renciści
Zapraszamy Emerytów i Renci-

stów do naszego grona, na nasze 
wspólne spotkania.  Z nami nigdy 
nie będziecie samotni. Spotykamy 
się w każdy poniedziałek i piątek w 
godzinach od 9 do 12. Członkom 
Polskiego Związku Emerytów i 
Rencistów przypominam – przej-
rzyjcie legitymacje – może składki 
zalegają?

Alina Ochman

Rozmowa  z Panią Aliną Ochman 
przewodniczącą Polskiego Związku 
Emerytów  i Rencistów w Nowogar-
dzie.

Red. Ile osób zrzesza  Związek Eme-
rytów i Rencistów?
Pani Alina Ochman – aktualnie 

500 członków - 366 kobiet i 134 męż-
czyzn.

Red. Jakie są cele Związku?
A. Ochman -  Celem jest zagospo-

darowanie czasu wolnego emerytów i 
rencistów. Mamy biuro przy ul. 700 Le-
cia 14 i zarazem klub, w którym człon-
kowie spotykają się na gorącą herbatę 
oraz kawę. Organizujemy szczególne 
dla nas uroczystości tj. imieniny i uro-
dziny, a także zwyczajnie rozmawiamy 
ze sobą. Emeryci i renciści posiadają 
legitymacje, dzięki którym mogą ko-
rzystać ze zniżek w komunikacji PKS, 
PKP. Przyświeca nam maksyma: „Nie 
musisz być sam”. Nasz Związek jest 
jednym z najlepszych miejsc, w którym 
możemy prowadzić spotkania, oma-
wiać i rozwiązywać swoje problemy. Co 
roku organizowana jest Wigilia Bożego 
Narodzenia, Sylwester oraz inne bale, 
na które przychodzi około 100 osób. Bal 
z reguły odbywa się około godz. 16:00 i 
rozpoczyna się obiadem.

Red. Czy organizowane są inne 
atrakcje?  

 A. Ochman - Tak, jeździmy na wspa-
niałe wycieczki, organizujemy ogniska, 
śpiewamy w zespole „Wesoła Ferajna”. 
W całym charakterze pracy najważ-
niejsze jest to, że jest zgoda. Nasze 
spotkania jednoczą nas, prowadzą do 
tego abyśmy wykorzystali swój wolny 
czas w jak najlepszej atmosferze zawsze 
zadowoleni i uśmiechnięci.

Red. Czy ze względu na to, że jesteście 

emerytami i rencistami korzystacie z 
jakiś kursów? 
A. Ochman - Oczywiście, że tak. 

Z naszego Związku 7 osób ukończyło 
kurs komputerowy, który trwał od 
1 października do 16 października. 
Kurs organizowany był przez: „Profit 
Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości Szczecińskiej Fundacji Talent 
Promocja Postęp”. Celem kursu było 
przygotowanie członków organizacji 
pożytku publicznego i innych organi-
zacji pozarządowych do wykorzystania 
nowoczesnych technik informacyj-
nych. Następne 7 osób uczestniczy w 
tym samym kursie, który rozpoczął 
się od 16.10.2008 r i będzie trwał do 
29.10.2008 r. Na kurs poszliśmy po to 
żeby wiadomo było jak posługiwać się 
komputerem. Pan J. Grosicki otworzył 
nam okno na świat. Wprowadzał nas 
fantastycznie w obsługę komputera, 
30 godz. minęło jak z bicza strzelił. 
Korzystając z okazji chciałam podzię-
kować Burmistrzowi za to, że przyznał 
pieniądze na ten Kurs Komputerowy 
oraz Pani Dyrektor Elżbiecie Bitner, 
Jerzemu Jabłońskiemu oraz Jackowi  
Grosickiemu za  jego organizację. 

Mimo tego, że w dzisiejszych czasach 
odczuwamy trudności jakich kiedyś nie 
mieliśmy, robimy wszystko aby nasze 
życie było lepsze. Wszystko organi-
zujemy tak by było dobrze, najważ-
niejsze, żeby utkwiło nam w pamięci 
na zawsze. 
Red. Diękuję za rozmowę.

Edyta Wasilewska

Oddział integracyjny otwarty, 
przedszkolaki pasowane

W dniu 20 października br. w 
Przedszkolu nr 3 nastąpiło uroczyste 
otwarcie pierwszego w Nowogardzie 
oddziału integracyjnego. Przecięcia 
wstęgi,  dokonał Burmistrz Nowo-
gardu i radna Anna Szkołuda, która 
aktywnie uczestniczyła w tworzeniu 
oddziału. Przy tej okazji dokonano 
uroczystego pasowania na przed-
szkolaka zintegrowanej grupy. Całej 
uroczystości towarzyszyły przepiękne 
i wzruszające występy dzieci. Na 
zakończenie uroczystości, małych 
artystów czekał słodki poczęstunek. 
Przypomnijmy, w oddziale integra-
cyjnym uczestniczy dwadzieścioro 
dzieci, w tym pięcioro z nich jest 
niepełnosprawnych. Na pewno nie 

wyczerpuje to potrzeb w tym zakresie 
na terenie gminy. Jak mówi dyrektor 
przedszkola Ewa Wróbel: „Podania 
do naszej grupy złożyło dwanaście 
osób.  Niestety nie mogliśmy przyjąć 
wszystkich. Wybierając dzieci kiero-
waliśmy się ustawą, która mówi, że 
dzieci powinny mieć zróżnicowaną 
niepełnosprawność. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku uda nam się 
otworzyć następny taki oddział”. My 
ze swojej strony gorąco popieramy 
wszelkie działania na rzecz dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej. Ta 
mało dotychczas dostrzegana grupa 
społeczna, ma przecież tak wielkie 
potrzeby.

Ewa Dziwisz
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

DZIEŃ PAPIESKI  
W NASZEJ SZKOLE

Pana Dyrektora, Pani Dyrektor, Na-
uczycieli i młodzieży w modlitewnym 
skupieniu i głębokiej zadumie Ks. mgr  
Arkadiusz Grzelak – nasz katecheta, 
podzielił się osobistym przeżyciem ze 
spotkania z Ojcem Świętym, a także 
wskazał, że ten dzień to spojrzenie w 
przyszłość, której nadzieją jest mło-
dzież - pokolenie Jana Pawła II.

Oczywiście cała wspólnota uczniow-

ska wraz z Gronem Pedagogicznym 
pod przewodnictwem Ks. Arkadiusza 
modliła się o szybką beatyfikację Pa-
pieża Jana Pawła II.

Uroczystość zakończyła wspólnie 
zaśpiewana pieśń pt. Barka

Dziękujemy – Ojcze Święty jesteś i 
pozostaniesz w naszych sercach i pa-
mięci 

 Kasia Modrzejewska 

WIZYTA W URZĘDZIE PRACY

„Jan Paweł II -  Wychowawca mło-
dych”,  w takim nurcie tematycznym 
i pod takim hasłem 10 października  
odbył się uroczysty apel; inscenizacja 
słowno – muzyczna w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.

Uczniowie wraz z Dyrekcją i Gro-
nem Pedagogicznym rozważali i 
przybliżali sobie duchowe przesłanie 
„Dnia Papieskiego”, który jest żywym 
pomnikiem dla Ojca Świętego Jana 
Pawła II.

Inscenizacja została przedstawio-
na dzięki życzliwości Ks. Kan. Pro-
boszcza Kazimierza Łukjaniuka w 
kościele parafialnym pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie, do 
którego mieliśmy zaledwie dwa kroki. 
Uroczystość była prowadzona przez 
naszą koleżankę Kamilę Jurczak (kl. I 
TŻ.), która jest stypendystką Funda-
cji Jana Pawła II. Kamila przybliżyła 
wszystkim obecnym znaczenie „Dnia 
Papieskiego”, który jest inspiracją do 
oddawania czci i pamięci naszemu Pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II. Wskazała 
na znaczenie i sens Fundacji Nowego 
Tysiąclecia, wspierającej zdolną mło-
dzież z wiejskich środowisk naszej 
Ojczyzny.

W atmosferze wyciszenia i zadumy 
uczennica Katarzyna Durkiewicz (kl. 
I TH) przybliżyła wszystkim osobistą 
refleksję Jana Pawła II o młodzieży z 
dzieła papieskiego Wstańcie, chodź-
my!. Papież Jan Paweł II nazwany 
„Wielkim” włożył w dzieło kulturo-

we, religijne i społeczne naszej Oj-
czyzny i świata wiele dobra, za które 
wiele środowisk na całym świecie, a 
zwłaszcza młodzież jest Mu wdzięcz-
na. Uczennice Elwira Sowul (kl. III 
TH) i Ola Król (kl. II TH) w recytowa-

nych wierszach z twórczości papieża 
ukazały jego wrażliwość i subtelność. 
Z wielkim zasłuchaniem przeżyliśmy 
chwilę, gdy z nagrania usłyszeliśmy 
niezapomniany głos Papieża Jana Pa-
wła II w przemówieniu do młodzieży. 
Papież mocno zaakcentował słowa, 
które mają i dzisiaj swoją aktualność: 
…musicie wymagać od siebie, kiedy 
nawet nikt nie będzie wymagał od was. 
Mogliśmy także usłyszeć świadectwa 
młodzieży o Janie Pawle II, wyrażone 
przez Joannę Ławniczak (kl. III TH) 
i Katarzynę Modrzejewską (kl. III 
TH), a także raz jeszcze pochylić się 
nad słowami – przesłania Papieża do 
nas młodych z Testamentu zapisane-
go przez Jana Pawła II, odczytanymi 
przez Katarzynę Durkiewicz (kl. I TH) 
i Wioletę Osowską (kl. II TH).

Na zakończenie słowa otuchy i na-
dziei do społeczności uczniowskiej 
wypowiedział Ks. Kan. Proboszcz 
Kazimierz Łukjaniuk. Podkreślił zna-
czenie wiary, którą otrzymaliśmy na 
chrzcie świętym, a także wyraził na-
dzieję, że my młodzi przyszłość mamy 
budować na Chrystusie, o którym tak 
wspaniałe świadectwo dawał Papież 
Jan Paweł II. Po słowach wdzięczno-
ści, które ks. Kanonik skierował do 

  Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II

29 września bieżącego roku ucz-
niowie klasy IV TŻ z ZSP Nowogard 
wraz z opiekunem Panią Patrycją 
Sierżant udali się do Urzędu Pracy na 
szkolenie z zakresu przyszłej aktyw-
ności zawodowej pt. „Perspektywy na 
przyszłość”. Szkolenie przeprowadził 
doradca zawodowy Pan Zbigniew 
Florkowski. Młodzież uzyskała odpo-
wiedź na wszystkie pytania dotyczące 
ich przyszłego rozwoju zawodowego. 
Dowiedziała się jak dostać się na  staż, 
ile trwa i na jakich zasadach. Wiele 
informacji dotyczyło samodzielnej 
działalności gospodarczej, jednym z 
najważniejszych było pytanie o to,  ja-
kie kroki należy podjąć starając się o 
dofinansowanie z Unii Europejskiej i 
jak założyć działalność gospodarczą. 
Mówiono o przykładach ludzi przed-
siębiorczych, którym dofinansowanie 

otworzyło nowe perspektywy na roz-
wój. Poinformowano nas o tzw. giną-
cych zawodach, które w przyszłości 
mogą być bardzo opłacalne, a teraz 
mało kto się kształci w tych kierun-
kach. Wyjaśniono wszystkie zagadnie-
nia, którymi zajmuje się Urząd Pracy.  
W imieniu społeczności uczniowskiej 
pragniemy podziękować Panu Flor-
kowskiemu i Pani Patrycji Sierżant za 
możliwość poszerzenia horyzontów 
naszego przyszłego rozwoju zawodo-
wego. Takie szkolenia powinny być 
organizowane w miarę możliwości jak 
najczęściej, co w przyszłości na pewno 
przyniesie pozytywne skutki. Posiada-
jąc informacje zdobyte na szkoleniu 
śmielej możemy się realizować, może-
my budować lepszą przyszłość.

Dawid Szewc

 Uczennice naszej szkoły wraz z Księdzem Proboszczem 

  i Księdzem Arkadiuszem

 Uroczysty apel  na cześć 

  tegorocznego Dnia Papieskiego
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TANIE 
PRZEWOZY 

INDYWIDUALNE
- praca, lotniska i inne
500 826 464

Centrum Języków Obcych
„Effekt”

zatrudni lektora
języka angielskiego

tel. 091 407 23 77 lub
500 189 050

REKLAMA

Starostwo Powiatowe

Uroczyste obchody  
Dnia Edukacji Narodowej

W czwartek 16 października w gmachu Urzędu Powiatowego w Golenio-
wie obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. 

Na zaproszenie starosty 
Tomasza Stanisławskiego 
do Goleniowa przybyli 
przedstawiciele placówek 
oświatowych naszego po-
wiatu. Jak co roku święto 
to jest okazją do wyróż-
nienia nauczycieli, którzy 
w swojej pracy zawodowej 
odznaczyli się szczegól-
nymi osiągnięciami. Do 
tego znamienitego grona  
włączeni zostali również 
pracownicy oświaty z no-
wogardzkich szkół. Medal 
Komisji Edukacji Narodo-
wej oraz Nagrodę Zachod-
niopomorskiego Kuratora 
Oświaty otrzymały Joanna 
Wardzińska – dyrektor specjalnego 
ośrodka szkolno-wychowawczego 
oraz Barbara Papuszka – nauczycielka 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 1. Wręczono także Nagrodę Sta-
rosty Goleniowskiego, którą w tym 
roku z Nowogardu otrzymali: Stefan 
Sitkowski – dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica – za pełną oddania pracę na 
stanowisku dyrektora, tworzenie no-
woczesnej bazy dydaktycznej oraz 
sprawne i skuteczne kierowanie bie-
żącą działalnością szkoły. Nagrodę z 
rąk starosty odebrała również Dorota 
Borzeszkowska–Buriak – nauczyciel-
ka języka polskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 – za wyko-
nywanie zawodu z pasją i znawstwem 
oraz osiągnięcia dydaktyczno – wy-
chowawcze. Ponadto nagrodzono tak-
że Reginę Krzak – pedagoga szkolnego 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica – za wykony-
wanie swojej pracy z pełnym zaanga-
żowaniem oraz znawstwem i działania 
mające na celu promocję placówki w 

środowisku lokalnym oraz Bogumi-
łę Szturo – nauczycielkę języka nie-
mieckiego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym – za wyróż-
niającą się działalność dydaktyczną, 
opiekuńczą i wychowawczą oraz pracę 
z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

W trakcie uroczystości ogłoszono 
także, że w roku 2008 stopień nauczy-
ciela dyplomowanego uzyskał Janusz 
Cholawo z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie. Starosta 
wręczył również listy gratulacyjne 
nauczycielom rozpoczynającym swoją 
przygodę z zawodem - pracę dydak-
tyczną w Liceum Ogólnokształcącym 
nr 1 w Nowogardzie rozpoczęli w 
tym roku ksiądz Dominik Szczygiel-
ski – nauczyciel religii oraz Ewelina 
Frątczak i Piotr Słomski – nauczyciele 
języka angielskiego.

Spotkanie uświetniły występy uta-
lentowanej młodzieży z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Goleniowie. Młodzież 
ta przygotowała też posiłek dla wszyst-
kich zaproszonych gości.

ps

I LO w Nowogardzie

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

13. 10. 2008 r. w Nowogardzkim 
Domu Kultury odbył się apel, w 
którym uczestniczyli nauczyciele i 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowogardzie. Pani Dyrektor 
Irena Stasiewicz rozpoczęła uroczy-
stość przemówieniem, pogratulowała 
pani Barbarze Papuszce nagrody 
Kuratora Oświaty, a pani Dorocie 
Borzeszkowskiej – Buriak nagrody 
Starosty. W czasie uroczystości Pani 
dyrektor złożyła wszystkim życzenia 
i wręczyła nagrody wyróżnionym 
nauczycielom. Otrzymali je: Barbara 
Bartoszyńska, Izabela Gnych, Emil 
Grygowski, Leszek Łuka, Katarzyna 
Mańkowska, Jolanta Pabiniak, Łukasz 
Podemski, Grażyna Połetek, Karina 
Surma, Grzegorz Zając.

Uroczystość wzbogacił występ ucz-
niów I Liceum Ogólnokształcącego w  
składzie: Karolina Marczuk, Kamil 

Nieradka, Maciej Piątkowski, Miłosz 
Baca, Bartosz Potylicki, Maksym Ku-
ligowski, Marcin Olechowski i  Jakub 
Bochocki.

Kornelia Sztengiert

KIERMASZ PRAC JESIENNYCH
Dnia 23 października 2008 r. w Bibliotece Miejskiej 

odbędzie się kiermasz prac jesiennych  
wykonanych przez uczestników  

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie.
Wystawiane będą stroiki, obrazy, książki okolicznościowe, 

ozdoby jesienne, które będzie można zakupić.  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 Nagrodę z rąk Starosty odbiera Dorota 

 Borzeszkowska-Buriak z LO nr 1 w Nowogardzie

Na początku roku szkolnego swoją pracę dydaktyczną w LO nr 1  

w Nowogardzie rozpoczęli (od lewej)   ks. Dominik Szczygielski,  

Piotr Słomski i Ewelina Frątczak
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PRD POL-DRÓG NOWOGARD SA
zatrudni pracowników na stanowiska:

operator koparko-ładowarki
operator walca

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
1. Operator koparko-ładowarki
- uprawnienia do obsługi sprzętu
- doświadczenia na stanowisku operatora
- dyspozycyjności
2. Operator walca
- uprawnienia do obsługi sprzętu kl. III
- doświadczenia na stanowisku operatora
- dyspozycyjności 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
Wszystkie aplikacje powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacyjnego, zgodnie 

z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.)”. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego, wraz ze 
wskazaną wyżej klauzulą oraz CV, kserokopii posiadanych uprawnień na adres: 
PRD POL-DRÓG NOWOGARD SA, 72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1

bądź e-mailem na adres: info@prd-nowogard.com.pl
Szczegółowych informacji na temat ofert pracy udziela 

Dział KGR pod nr tel. 0668431309.

HURTOWNIA 
OGRODNICZA
ul. Wojska Polskiego 54

WYPRZEDAŻ 
TULIPANÓW I NARCYZÓW - 30%

UWAGA ZNICZE!
Zawiadamiamy wszystkich PT. Klientów, 

że jak co roku 
Hurtownia Chemii Gospodarczej i Kosmetyków „WITTER” 

ul. Fabryczna 1, tel. 091 39 26 569 
prowadzi sprzedaż klientom indywidualnym:
- lampionów długopalących
- zniczy szklanych i plastikowych
- wkładów do zniczy szklanych i plastikowych
- preparatów do czyszczenia i pielęgnacji nagrobków

Sprzedaż ww. produktów odbywa się w cenach producenta
Dla odbiorców hurtowych udzielamy wysokich rabatów a dla sta-
łych kontrahentów korzystne terminy płatności!

Zapraszamy!
poniedziałek – piątek w godz 8.00 - 16.00

w październikowe soboty od godz. 9.00 - 14.00

 W obiektywie  Jana Korneluka - Nowogard 
 w przedgierkowskich czasach
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OGŁOSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomowy, 

jednopiętrowy, na działce wiata 

na dwa samochody, pomieszcze-

nia gospodarcze, wysoki standard 

i funkcjonalność, Nowogard, ul. 

Żeromskiego. Teraz niższa cena. 

tel. 609 307 327.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX Le-
cia w Gryficach, wyposażenie: okna 
PCV, panele podłogowe, zabudowa 
przedpokoju, zabudowa kuchni, 
cena do uzgodnienia tel: 507 100 
356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod 
zabudowę jednorodzinną lub dzia-
łalność gospodarczą vis a vis ZUK w 
Nowogardzie. Tel. 0603 118 286.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam działki rekreacyjno 

– wypoczynkowe, 5 arowe nad 

jeziorem w Dobrej Nowogardz-

kiej. Cena 11 tys. zł od działki. Tel. 

601 961 572.

• Sprzedam mieszkanie 78,20 m 

kw, 2900 zł/ m kw, I piętro, 4 poko-

je, po remoncie. Tel. 663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m kw. Tel. 091 39 26 890.

• Do wynajęcia mieszkanie, I piętro, 
60 m kw. Tel. 691 580 268.

• Poszukuję pokoju lub kawalerki do 
wynajęcia. Tel. 692 47 43 47.

• Kupię halę magazynowo – produk-
cyjną ok. 300 m kw, pow. gruntu 
min. 1500 m kw, obręb Nowogardu, 
Goleniowa lub Szczecina. Kont. 697 
30 69 69; e-mail: aga_miller@yahoo.
com

• Kupię garaż w centrum Nowogardu. 
Tel. 697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w centrum, ul. Warszawska o pow. 
67,7 mkw. Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia mieszkania 3 pokojo-
we i 4 pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam 5 z 8 wydzielonych dzia-
łek z warunkami zabudowy pod do-
mki jednorodzinne w trakcie uzbra-
jania, za szkołą nr 3 w Nowogardzie 

o pow. 1100 m kw, 1147 m kw, 1200 
m kw, 1253 m kw, 1200 m kw. Tel. 
602 52 16 71.

• Sprzedam mieszkanie 33 m kw po 
kapitalnym remoncie, III piętro. Tel. 
663 026 093.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
własnościowe, bezczynszowe, I 
piętro, ul. Leśna. Tel. 091 39 23 405, 
604 992 962.

• Zamienię mieszkanie 4 pokojowe, 
mały czynsz, własne c.o. na 2 poko-
jowe. Tel. 887 479 882.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie, 
55 m kw. Tel. 781 622 973.

• Sprzedam działki budowlane z wa-
runkami zabudowy, Nowogard. Tel. 
608 529 366.

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia, kawalerka. Tel. 72 10 27 454.

• Mieszkanie 4 pokojowe sprzedam 
lub zamienię na 2 pokojowe z do-
płatą. Tel. 091 39 20 788.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszka-

nie własnościowe w Dobrej, cena 

80 tys. zł. Tel. 091 39 25 087.  

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108000km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 44900 zł, ogłoszenie prywatne, 
tel: 0605 522 340,W CENIE DIAGNO-
STYKA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU PRZEZ 
KLIENTA, możliwość wysłania zdjęć 
na maila.

• Sprzedam używane drzwi garażo-
we blaszane uchylne, wymiary 215 
x 257, cena 250 zł. Tel. 501 333 075.

• Sprzedam Fiat 126 p, 1993 r., prze-
gląd, ubezpieczenie, cena do 
uzgodnienia. Tel. 783 820 706.

• Sprzedam 2 nowe opony 6.50R16C 
co-met za 240 zł. Tel. 606 879 329.

• Sprzedam Audi 80, 1979 r., poj. 
1,3 + gaz, spalanie 8-10 l/ 100 
km, cena 500 zł. Tel. 506 073 456, 
790 454 752.

• Sprzedam Ford Mondeo,1 tdi, rok 
1996, cena 6500 zł. Tel. 697 943 123.

• Sprzedam samochód Ford Escort 
– 1400, benzyna – gaz (2005) w do-

brym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0691 318 355.

ROLNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 

091 39 25 967. Olchowo 16.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tynko-
wanie, montaż okien i drzwi, parape-
ty, ogrodzenia, itp. Tel. 663 349 080.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Nauka i korepetycje j. niemiecki. 

607 617 844.
• Usługi budowlane, remonty, wy-

kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowanie, 
stawianie ścian z płyty kartonowej, 
ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097, 696 945 713.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 

dojazdu do miejsca zamieszka-

nia. 601 580 277.

• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz w 

niedziele od 12.00 do 16.00. Tel. 

0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. Pole-
cam tanio. 1 zł za km, powyżej 200 
km 0,80 zł za km. Tel. 514 740 538.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Transport – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Docieplenia budynków i regipsy. 

664 189 336.
• Remonty mieszkań od A do Z. 

667 435 942.
• Montaż ogrodzeń betonowych i 

innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi elektryczne. 607 084 596.
• Remonty, wykończenia. 696 07 07 

08.
• Dachy. 696 07 07 08.
• TIPSY ŻELOWE ORAZ INNE USŁU-

GI KOSMETYCZNE. TANIO!!!. Tel. 

500 414 594.

• Transport, przeprowadzki. 
696 138 406.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRYKA 

OKIEN I DRZWI „OKNO” NOWO-

GARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Przyjmę budowlańców do budo-

wy i wykończeń budynków. Tel. 

607 083 845, 693 925 093.

• Zatrudnię kierowców z prawem jaz-
dy kat. D (z ważną kartą tachogra-
fu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Podejmę się pracy biurowo-księ-

gowej w godzinach popołudnio-

wych, również ubezpieczenia; 

j.angielski, obsługa komputera, 

tel: 0668-698-354.

• Zatrudnię do montażu płyt regipso-
wych. Tel. 888 603 612.

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię fachowca do docie-

pleń. Tel. 782 860 130.
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Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

• Przyjmę dekarza i pomocników. 
601 864 739.

• Szukam tłumaczki języka angiel-
skiego, praca dorywcza, dobrze 
płatna, mozliwość nabrania do-
świadczenia w prowadzeniu bizne-
su, pomoc w kontakcie z biurami i 
urzędami w Polsce oraz inne zaję-
cia (bez prowadzenia dokumenta-
cji). Świetna oferta dla studentki. 
Kontakt w języku angielskim. Tel. 
603 313 037, e-mail: jn@kbp-entre-
prise.dk

• Zaopiekuję się dzieckiem. 

721 383 983.

• Zatrudnię sprzedawcę, recepcjo-
nistkę, kucharkę. Restauracja Oskar. 
602 474 266, 091 39 20 091.

• Podejmę pracę w butiku lub inne 
propozycje. Tel. 0605 85 80 85.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 091 39 
21 828.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
698 705 798.

INNE

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne rozmia-

ry także nietypowe długości, wy-

sokości, do mieszkania, domku, 

warsztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 

900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 

woda, (dwufunkcjyne), cena 

1200 zł, gwarancja serwisowa, 

tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemie-

ckiej Vaillant, wersja świecz-

kowa, 450 zł, mało używane, 

gwarancja serwisowa. Tel. 0691 

686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe 

gabaryty, moc 18-21 kW, ekono-

miczne, idealne do domku, war-

sztatu, baru, gastronomii, cena 

od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-

we zasobnikowe podgrzewacze 

wody, firmy niemieckiej Vaillant, 

130, 160, 190 l., stojące, idealne 

gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 

komfort ciepłej wody w domu, 

koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja 

serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 

0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową uży-

waną. Tel. 091 39 22 783, 0784 
792 270.

• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 38 

53 018.

• Sprzedam grobowiec. Tel. 091 39 
26 890.

• Sprzedam wagę elektro-

niczną sklepową – tanio. Tel. 

721 383 983.

• Sprzedam wózek dziecięcy wie-
lofunkcyjny Firkon, zielony, mało 
używany, cena 350 zł. Tel. 091 39 
25 644.

• Sprzedam pralkę Whirpool używa-
ną pół roku, stan idealny. Cena 600 
zł do negocjacji. Tel. 790 454 752.

• Karp – kroczek. Lin. 091 39 182 97.
• Sprzedam Yorka, pieska, wiek 9 ty-

godni. 606 457 102.
• Sprzedam witrynę na napoje dwu-

drzwiową, stół do piłkarzyków, 
drewniany duży. Tel. 697 953 027.

Sprzedam 
kombajn kosmetyczny 

12 funkcyjny.
Tel. 607 921 435

REKLAMA

 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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promo-
cji 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 pra-
codawcy o wolnych 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 związ-
kową.”

Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrudnie-
niem osoby lub powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany uzyskać od niej 
pisemne oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych poszu-
kujących 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 zatrud-
nieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej

Nowogard 16.10.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Ślusarz – spawacz
5. Konserwator terenów zielonych + 

kat.”B”
6. Kierowca B,T
7. Pielęgniarka
8. Pomocnik przy produkcji okien 

PCV
9. Nauczyciel Informatyki
10.  Kucharz, recepcjonista
11.  Sprzedawca
12.   Konserwator – mechanik
13.  Pomocnik stolarza meblowego
14.  Pomocnik magazyniera operator 

urządzeń i sprzętu budowlanego 
15.  Pracownik utrzymania czystości
16.  Osoba do przyjmowania zakła-

dów 

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca C+E (uprawnienie na 

dźwig HDS )  - Płoty
2. Operator produkcji - Stargard 

Szczeciński
3. Pracownik produkcji - Szczecin 

– Dąbie
4. Kierowca C+E – Szczecin, Gryfice
5. Inżynier w dziale R&D - Gryfice
6. Przedstawiciel handlowy – teren 

woj. Zachodniopomorskiego
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Ehrle Polska Dobra Szczecińska - Pomorzanin Nowogard 0:0

Mamy lidera!

Ruszyła Nowogardzka  
Amatorska Liga Piłkarska
W hali ZSO rozpoczęły się rozgrywki Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi 

Piłkarskiej, zorganizowane w tym roku przez Wiejskie Kluby Sportowe. 

Pomorzanin: Krupski - Tompo-
rowski, M. Miklas, Soska, Nieradka, 
Skórniewski, T. Marszałek (75’ Cy-
ran), Galus (77’ Gruszczyński), K. 
Miklas (46’ Laszkiewicz), Nosek.

Po ubiegło tygodniowum meczu z 
Dąbrovią Stara Dąbrowa, Pomorza-
nin drugi raz z rzędu grał w meczu 
na szczycie. I choć mecz z Ehrle Pol-
ska Dobra Szczecińska zakończył się 
bezbramkowym remisem nasz ze-
spół wysunął się na czoło tabeli.

Początek należał do Pomorzanina, 
który częściej zagrażał bramce miej-
scowych. Najlepszą okazję do zdo-
bycia bramki miał K. Miklas, który 
będąc w polu karnym rywala liczył 
na faul. Jednak przeliczył się i sędzia 
niw podyktował rzutu karnego. W 
końcówce tej części meczu inicja-
tywa przeszła na stronę gospodarzy, 
ale i oni nie zdołali umieścić piłki w 
siatce i do przerwy kibice nie ujrzeli 
bramek.

Ta mogła paść tuż po wznowie-
niu gry. Galus znalazł się sam przed 
bramkarzem, nawet zdołał go po-
łożyć i uderzyć w kierunku pustej 
bramki, ale obrońca wybił piłkę 
tuż sprzed linii bramkowej. Bram-
kę mógł zdobyć wprowadzony po 
przerwie Laszkiewicz, który ude-
rzył mocno z dystansu, ale piułka 
przeleciała tuż obok okienka bram-
ki miejscowych. Ehrle również nie 
zdobyło bramki i zespoły podzieliły 
się punktami. .

Pozostałe wyniki meczów:
Światowid Łobez - Promień Mo-

sty 2:3, Korona Stuchowo - Maso-
via Maszewo 1:2, Pogoń II Szczecin 
- Flota II Świnoujście 1:4, Vielgovia 
Szczecin-Wielgowo - Wicher Brojce 
1:2, KP Chemik II Police : Ina Ińsko 
4:2, Fagus Kołbacz - Mewa Resko 
2:1, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Ra-
dowia Radowo Małe 0:1.

Andrzej Garguliński

 Aktualna tabela:
1. Pomorzanin Nowogard 10 21 23:7
2. Korona Stuchowo 10 21 22:15
3. Flota II Świnoujście 10 18 31:23
4. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 10 18 19:12
5. KP Chemik II Police 10 17 16:13
6. Dąbrovia Stara Dąbrowa 10 17 19:13
7. Wicher Brojce 10 16 23:19
8. Pogoń II Szczecin 10 15 26:18
9. Mewa Resko 10 15 12: 7
10. Promień Mosty 10 14 17:23
11. Ina Ińsko 10 13 23:21
12. Fagus Kołbacz 10 11 9:15
13. Masovia Maszewo 10 11 17: 22
14. Światowid Łobez 10 10 17:22
15. Radowia Radowo Małe 10 7 10:32
16. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 10 2 9:31

OKS Goleniów : Olimpia Nowogard 1:3 (1:1)

Kolejna wygrana Olimpii 
Olimpia: M. Nowak -Malinowski, 

D. Stchowiak, Nadzieja, Wasyluk, 
(85’ Piskorz), Solarski (55’ Kulpa), 
Kuś, Kubski (88’ P. Nowak), Wnu-
czyński, Grzelak, M. Stchowiak.

Bramki dla Olimpii: Wasyluk, D. 
Stachowiak, Kuś.

Aspirująca do awansu drużyna 
Olimpii grała w miniona sobotę z 
outsiderem rozgrywek, zespołem 
OKS Goleniów. Wygrała, choć do 
przerwy był niespodziewany remis.

Początek, zgodnie z oczekiwania-
mi, należał zdecydowanie do Olim-
pii. Juz w 3. minucie na bramkę prze-
ciwnika strzelał Kuś, ale  bramkarz 
obronił ten strzał. W 13. minucie 
Olimpia wywalczyła rzut rożny. Do 
piłki podszedł Wasyluk i bezpośred-
nio z narożnika uderzył na bramkę 
zdobywając prowadzenie dla nasze-
go zespołu. W 40.minucie OKS był 

bliski wyrównaina, ale uderzenia z 
rzutu wolnego trafiło w poprzeczkę. 
W 42. minucie bramka już padał. Po 
rzucie roznym jeden z miejscowych 
umieścił piłkę w bramce i do prze-
rwy było 1:1.

Ten wynik utrzymał się do 57. 
minuty, gdy M. Stachowiak została 
faulowany w polu karnym OKS-u i 
sędzia podyktował rzut karny. Jede-
nastkę egzekwował brat poszkodo-
wanego i było już 2:1. Wynik meczu 
został ustalony w 60.minucie, gdy 
Kulpa znakomicie zagrał do Kusia, 
a ten uderzeniem z woleja zdobył 
bramkę na 3:1.

Andrzej Garguliński
Pozostałe wyniki meczów:
Pomorzanin Przybiernów - Ko-

marex Komarowo 6:3, Zryw Kretle-
wo - Kasta Szczecin-Majowe 2:3.

Aktualna tabela:
1. Kasta Szczecin-Majowe 6 18 23:5
2. Olimpia Nowogard 6 15 17:8
3. Pomorzanin Przybiernów 6 12 26:12
4. Zryw Kretlewo 6 7 12:17
5. Komarex Komarowo 6 7 16:18
6. Orły Kliniska 6 7 9:13
7. Zieloni Wyszobór 6 3 10:27
8. OKS Goleniów 6 1 7:20

W rozgrywkach bierze udział 
szesnaście zespołów. Po pierwszej 
kolejce liderem grupy A jest Parasol, 
który rozgromił Łzy Sołtysa 7:1. Na 
drugim miejscu plasują się byli za-
wodnicy Pomorzanina z Bad Boys 
Juniors’94. W inauguracyjnym me-

czu łatwo poradzili sobie z Pompe-
luną Perejros wygrywając 4:0.

Grupie B przewodzi zespół Do-
rado, który rozbił WKS Błotno 5:0. 
Wszystkie bramki zdobył D. Lipski, 
który dzięki temu przewodzi klasyfi-
kacji strzelców. 

Wyniki i tabele:
Grupa A
Pompeluna Pereiros : Bad Boys Juniors’94 0-4 (0-2)
Łzy Sołtysa : Parasol 1-7 (0-3)
Tubisie : Seniorzy 1-3 (0-1)
Czarne Chmury : Golputz 2-4 (3-1)
1. Parasol 1 3 7:1,
2. Bad Boys Juniors’94 1 3 4:0,
3. Golputz 1 3 4:2,
4. Seniorzy 1 3 3:1,
5. Czarne Chmury 1 0 2:4,
6. Tubisie 1 0 1:3,
7. Pompeluna Perejros 0 1 0:4
8. Łzy Sołtysa 1 0 1:7

Grupa B
Herosi : WKS Probud Wyszomierz 3-3 (1-1)
WKS Denver Miętno : Budowlani 2-1 (1-1)
WKS Sikorki :Czarne Koszula Węgorza 2-4 (2-3)
WKS Błotno – Dorado 0-5 (0-2)
1. Dorado 1 3 5:0
2. Czarne Koszule 1 3 4:2,
3. WKS Denver Miętno 1 3 2:1,
4. Herosi 1 1 3:3,
5. WKS Probud Wyszomierz 1 1 3:3,
6. Budowlani 1 0 1:2,
7. WKS Sikorki 1 0 2:4,
8. WKS Błotno 1 0 0:5
 
Klasyfikacja strzelców:
5 - D. Lipski, 2 - M. Wolny, A. Lipiński, D. Dudziec, D. Litwin, S. Rosa.

Andrzej Garguliński
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Rozpoczęcie kursu

27 października 2008 r. godz. 15.30

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

3 listopada 2008 r. godz. 16.30

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

P.H. HURTPOL  ul. Młynarska 1A  • Nowogard  
zatrudni  magazyniera

Wymagania: - wykształcenie  średnie, - mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku.
Oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub tel.091 579 29 18
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REKLAMA

Gaudeamus na Zielonej
W ostatnią niedzielę  w Cen-

trum Edukacyjnym na ulicy Zielo-
nej w Nowogardzie prowadzonym 
od kilku lat z powodzeniem przez 
znanego nauczyciela historii p Jana 
Kopycińskiego odbyła się uroczysta 
inauguracja nowego roku akademi-
ckiego w szkole wyższej Collegium 
Balticum. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście władze uczelni a 
zwłaszcza studenci  w tym studenci 
1 roku w liczbie 50 osób. Otwarcie 
roku akademickiego przebiegło we-
dług przewidzianych procedur było 
jak na każdej uczelni, był sztandar, 
profesorowie w tokach studenci w 
żakowskich nakryciach głowy, uro-
czyste ślubowanie złożone przez 
przedstawicieli studentów I roku, 
którym rektor wręczyła indeksy. 
Nie zabrakło też przemówień zapro-
szonych gości w imieniu władz sa-
morządowych życzenia studentom  
przekazał wicestarosta Kulinicz.

, odczytano też list okolicznoś-
ciowy minister Barbary Kudryckiej. 
Kanclerz Uczelni.Dariusz Czekan.. 
w swojej mowie do studentów za-
pewnił ich o swoim przekonaniu ,że 
dokonali właściwego wyboru podej-
mując naukę właśnie w nowogardz-
kiej filii tej szczecińskiej uczelni. 

„Drodzy Studenci. Dzisiaj doko-
naliście kolejnego wyboru w Wa-
szym życiu, podejmując decyzje o 
rozpoczęci u studiowania w Szcze-
cińskiej Szkole Wyższej Collegium 
Balticum. Podjęliście decyzję bę-
dącą jedną z ważniejszych decyzji 
w Waszym życiu z uwagi na wybór 
uczelni wyższej i związaną z tym 
wyborem Waszą przyszłą drogą za-
wodową. Z ogromną przyjemnością 
i radością witam Was na dzisiejszej 
inauguracji, widząc Was zdecydo-
wanych kształcić się i rozwijać w 
naszej uczelni. Szczecińska Szkoła 
Wyższa Collegium Balticum nale-
ży do najlepszych szkół w regionie, 
co potwierdzają rankingi. Jesteśmy 
uczelnią cieszącą się bardzo dobrą 
opinią środowiska akademickiego. 
Collegim Balticum to uczelnia z am-
bicjami, to doświadczenie zdobywa-
ne przez lata działalności, to widza 
połączona z praktyką, to doświad-
czona i profesjonalna kadra, z którą 
będziecie się spotykać w trakcie za-
jęć i nie tylko.

 Stając się Studentami Szczeciń-
skiej Szkoły Wyższej Collegium Bal-
ticum dołączycie do najlepszych.....

Jestem przekonany, że dokonuje-
cie słusznego wyboru”

Po trzykrotnym stuknięciu buławą 

rektorską w stół rektor prof. dr. hab. 
Aleksandra Żukrowska oznajmiła, 
że rok akademicki 2008-2009 został 
otwarty. W wykładzie inauguracyj-
nym zatytułowanym „Narracja w 
procesie edukacyjnym a tożsamość 
człowieka ‘” profesor Żukrowska 
przedstawiła podstawowe składniki 
konstruujące tzw. poczucie tożsa-
mości i przedstawiła podstawowe 
typy tożsamości indywidualnej oto 
fragment końcowy tego wykładu: 
„Tożsamość nie jest stanem raz na 
zawsze przez nas zdobytym i hołu-
bionym; by uznać pewną tożsamość 
za własną, być przekonanym co wy-
boru egzystencjalnego i mieć poczu-
cie posiadania własnego światoobra-
zu, na drodze życia indywidualnego 
pewne tożsamości odrzucamy, nie 
wyrażamy na nie zgody, z niektó-
rymi brutalnie zrywamy czy nawet 
– bywa – nie chcemy przyjąć żadnej. 
Kultura oferuje człowiekowi pewien 
rezerwuar tożsamości, ale trzeba 
pamiętać, że kultury (i podkultury) 
są realizowane przez losy jednostek 
ludzkich. Wszyscy ludzie są kształ-
towani przez określone tradycje kul-
turowe, w tradycjach tych uczestni-
czą lub przeciwko nim się buntują. 
Bunt jednostek jest warunkiem ko-
niecznym powstawania innowacji w 
kulturze społecznej, jest warunkiem 
modyfikacji tradycji kulturowych. 

Chcę tu wyodrębnić cztery nastę-
pujące paradygmaty kulturowe. Po-
dział ten traktuję jako typologiczny 
w następującym sensie: konkretna 
jednostka ludzka może równocześ-
nie reprezentować (w stopniu więk-
szym lub mniejszym) wszystkie wy-
mienione paradygmaty. A miano-
wicie: wobec dominującej w danej 
społeczności kultury człowiek może 
przyjąć postawę adepta, postawę 
reformisty, a także postawę dezer-
tera lub postawę outsidera. Adept 
rezygnuje z buntu, dostosowując 
się do wymogów środowiska kul-
turowego. Rewolucjonista próbuje 
zmienić sytuację, dostosowując ją 
do swoich ideałów. Dezerter ucieka, 
gdzie pieprz rośnie. Co wreszcie robi 
outsider? 

Outsider, zgodnie ze słowniko-
wym objaśnieniem wyrazu, jest 
człowiekiem „postronnym”. Zaj-
muje wobec pewnej obcej kultury 
pozycję transcendentalną. Outsider 
musi być w jakiejś mierze przygo-
towany do uczestnictwa w kulturze, 
względem której zajmuje swoją po-
zycję outsidera. Winien też darzyć 
ją życzliwym zainteresowaniem, a w 

pewnych wypadkach – szacunkiem. 
Z drugiej strony trzeba pamiętać, że 
outsider reprezentuje zawsze pewną 
inną kulturę, która jest jego kultu-
rą „rodzimą”. Sytuuje się zatem „na 
krawędzi dwóch światów”, własnego 
i cudzego. 

Osobiście życzę Wam postawy 
outsidera jako najbardziej angażują-
cej ludzki intelekt”

Warto dodać że do wysokiego po-
ziomu inauguracji dostosował się 
również występ zespołu wokalnego 

ze Szczecina który mistrzowsko wy-
konał w trakcie uroczystości „ Gaude 
Mater Polonia” i tradycyjne Gaudea-
mus igitur” Po zakończeniu części 
oficjalnej przy poczęstunku władze 
uczelni i goście w tym przew. Rady 
Miejskiej Marek Krzywania dysku-
towali o przyszłości Uczelni Wyż-
szej w naszym mieście i możliwych 
formach współpracy aby zapewnić 
optymalne warunki do twórczego 
studiowania w Nowogardzie
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REKLAMA

1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m2, 
na działce 2177 m2, cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m2 - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m2 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Gole-
niowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m 2, działka 6300 m 2,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 
w Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m2 na działce o pow. 7000 m2 – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 
m2 na działce o pow. 2200 m2 cena: 435 000 
zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogro-
dzona, z pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m2- cena 375000 zł 

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m2 – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700 m2 w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m2, działka 520 m2 – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 

pow. 77 m2, II piętro + wyposażenie cena: 
295 000 zł

14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu 
pow. 116 m2, działka 323 m2 – cena: 270 000 zł

15. Działka budowlana w Kopicach(do wy-
dzielenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m2 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m2 - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m2 - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m2 - 
cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m2, IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m2 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m2
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136 m2 na działce o pow. 1269 m2 cena: 465 
000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babigosz-
czy pow. od 1000 do 1200 m2 ceny: od 38 
000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970 m2 cena: 
150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637 m2 cena: 39 
000 zł

„Z bezradności do aktywności”

Spotkanie integracyjne
Dnia 17 października 2008r. w go-

dzinach od 13.00 do 18.00 na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego „Sarni 
Las” odbył się piknik integracyjny 
z udziałem beneficjentek ich dzieci 
oraz pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie.

Zapewniono liczne atrakcje kon-
kursy, zabawy dla dzieci i ich mam, 
które dodatkowo otrzymały upo-

minki w ramach promocji projektu. 
W pikniku wzięło udział 50 osób. 

Spotkanie miało na celu zintegro-
wanie beneficjentek i ich dzieci z 
zespołem projektowym. Piknik był 
pierwszą tego typu imprezą integra-
cyjną projektu i zarazem pierwszym 
etapem aktywności lokalnej na tere-
nie Gminy Nowogard.

Inf.własna

Msza Święta 
w intencji wszystkich zmarłych 
nowogardzkich nauczycieli 

odbędzie się w dniu 9 listopada 
o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP 

Zaproszenie do opery
Nowogardzki Dom Kultury w dniu 16.11.2008 r. organizuje zbiorowy 

wyjazd do OPERY NA ZAMKU na musical pt. „RENT”.  Cena biletu 19 zł 
+ koszt przejazdu 18 zł = 37 zł. Zgłoszenia do dn. 30.10.br. przyjmuje p. Bar-
bara Źróbek codziennie w godz. 11.00 do 19.00 w gabinecie nr 29. Z chwilą 
zgłoszenia należy wpłacić pieniądze. Zapraszamy serdecznie.
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Dni Otwarte Lasów 
Państwowych

W dniu 22 bm. w Nadleśnictwie Nowogard odbyło się uroczyste spot-
kanie z okazji Tygodnia Europejskich Lasów. W spotkaniu udział wzięli 
zaproszeni goście, tj. burmistrzowie i wójtowie terenów podlegających pod 
Nadleśnictwo Nowogard, przedstawiciele Kół Łowieckich, LOP, Dyrekto-
rzy współpracujących z Nadleśnictwem instytucji, nauczyciele oraz grono 
zainteresowanych osób. Celem spotkania było przybliżenie społeczeństwu 
lasu, leśników oraz ich pracy. 

Spotkanie rozpoczął Nadleśniczy 
Tadeusz Piotrowski. Pod Nadleśni-
ctwo Nowogard podlega 80 tys. ha 
terenów, w tym prawie 20 tys. ha to 
tereny leśne. Są to tereny należące 
do gmin Dobra, Maszewo, Radowo 
Małe, Przybiernów, Osina, Resko, 
Goleniów, Nowogard. Nadleśnictwo 
Nowogard prowadzi szeroko zakro-
jone działania z dziedziny: ochrony 
przyrody,  budowy stanowisk tury-
stycznych, edukacji. Współpracuje 
podczas tych działań z szeregiem 
instytucji, min. szkołami, kołami 
łowieckimi, Uniwersytetami Szcze-
cińskim i Poznańskim, LOP, ZHP, 
ZTP, OTOP, OSP, NDK miastami 
partnerskimi w Niemczech i Szwecji 
i wieloma innymi. Działania prowa-
dzone w zakresie edukacji przyrodni-
czo – ekologicznej to min: prelekcje w 
szkołach, różnego rodzaju konkursy, 
wycieczki, rajdy rowerowe, budowa 
budek lęgowych i karmników, gry 
i zabawy dla najmłodszych. Dzięki 
wspólnym staraniom powstały na 
terenie nadleśnictwa takie obiekty 
edukacyjne jak: Zielona Kuźnia w 
Płotkowie, Ścieżka „Szlakiem Ol-
brzymów”, Szkółka Leśna w Danowie, 
Strzelnica „Krzywy Dzik”, świetlica 
do zajęć edukacyjnych. W projekcie 
jest budowa na terenia Nadleśnictwa, 
obiektu edukacyjnego na świeżym 
powietrzu. Na terenie Naszego nad-
leśnictwa znajdują się następujące 
powierzchnie chronione:

- natura 2000 – 2495,69 ha;
- ochrona strefowa zwierząt – 

341,44 ha;
- obszar chronionego krajobrazu 

– 3145,98 ha.

Jest także 67 drzew pomnikowych, 
dwa głazy narzutowe, 2226 stanowisk 
gatunków chronionych, cennych i 
rzadkich i 30 użytków ekologicznych 
na obszarze 57,96 ha.

Trwają prace nad ustanowieniem 
trzech zespołów przyrodniczo kra-
jobrazowych. Będą to rezerwa-
ty: „Wrzosiec”, „Krzywicki Mszar”, 
„Przybiernowski Bór Bagienny”. Ich 
łączna powierzchnia to 465,19 ha. 
Trzeba przyznać, że są to ogromne 
osiągnięcia ale na tym, Nadleśni-
ctwo nie zamierza poprzestać. W 
planach jest zagospodarowanie pola 
biwakowego w Czermnicy, utworze-
nie ścieżki edukacyjnej Płotkowo 
– Czermnica, remont budynku sta-
nicy harcerskiej oraz budowa wieży 
przeciwpożarowej z platformą wido-
kową i wiele dalszych działań eduka-
cyjnych. Jak mówi inżynier nadzoru 
Sławomir Kucal: „ Marzy mi się, aby 
prowadzić coś w rodzaju „Zielonej 
Szkoły” dla dzieci z najuboższych 
środowisk społecznych na naszym 
terenie. Trzeba tylko zdobyć na to 
środki.”

Należy nadmienić także, że podle-
gające pod Nadleśnictwo Nowogard 
Lasy Państwowe posiadają certyfikat 
w ramach programu SGH Qualifor, 
co zobowiązuje do dobrej gospo-
darki.

W tym samym czasie co konferen-
cja, dwunastu leśniczych prowadziło 
w szkołach zajęcia edukacyjne, przy-
bliżające dzieciom i młodzieży pracę 
Nadleśnictwa i problemy przyrodni-
czo – ekologiczne.

Ewa Dziwisz

Gdy dziecko potrzebuje 
pomocy...

Dziś w ramach naszego cyklu przedstawiamy rozmowę z Dyrektorem Pub-
licznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie Panią Ewą Wróbel. Przypomnijmy, 
w przedszkolu po raz pierwszy w Nowogardzie utworzono grupę integracyjną, 
tzn. grupę,  w której mogą nabywać umiejętności społeczne i edukacyjne dzieci 
niepełnosprawne.
Red. – W jaki sposób udało się 

utworzyć pierwszy w Nowogardzie 
oddział integracyjny.
Ewa Wróbel – Było to od jakiegoś 

czasu palącą potrzebą. Dzięki wspar-
ciu rodziców, radnych, p. kierownik 
Marleny Marchewki oraz burmistrza 
gmina przeznaczyła na ten cel pienią-
dze. Decyzja, żeby taki oddział utwo-
rzyć właśnie u nas zapadła ze względu 
na możliwości lokalowe i adaptacyjne 
naszego budynku. Z drugiej strony 
jednak nigdy nie zamykaliśmy się na 
problem dzieci niepełnosprawnych. I 
tak w ubiegłym roku przychodziły do 
nas chociaż na dwie godzinki mamy 
z niepełnosprawnymi dziećmi, aby 
ich pociechy mogły pobyć w grupie 
rówieśników.
Red. – Jakie dzieci trafiają do grupy 

integracyjnej?
E. W. –  Dzieci muszą posiadać 

orzeczenia o niepełnosprawności, 
następnie zbiera się komisja w skła-
dzie: psycholog, logopeda, pedagog 
i lekarz psychiatra, która orzeka, 
że dzieci nadają się do kształcenia 
specjalnego.
Red. –  Jak wygląda taka grupa 

integracyjna?
E. W. –  Grupa składa się z dwu-

dziestu dzieci. Piętnaścioro z nich to 
dzieci zdrowe a pięcioro – niepełno-
sprawne. Przy czym ustawa mówi, że 
muszą to być dzieci ze zróżnicowaną 
niepełnosprawnością. W naszej 
mamy dwoje dzieci niewidomych, 
dziecko z autyzmem, opóźnieniem 
psychoruchowym i porażeniem 
mózgowym. Na potrzeby grupy 

integracyjnej musimy zatrudniać 
oligofrenopedagoga, nauczyciela 
przedszkolnego oraz nianię jako 
pomoc. Mamy to szczęście, że mamy 
stażystkę nauczania przedszkolnego i 
panią woźną, która bardzo pomaga. 
Jak wspomniałam mamy dwójkę 
dzieci niewidomych i na ich potrzeby 
zatrudniamy w niepełnym wymiarze 
czasu pracy tyflopedagoga. Chodzi o 
to, żeby grupa taka spełniała warun-
ki łatwego nawiązywania kontaktu 
każdego z każdym. Powinna dawać 
możliwość organizowania zajęć 
dla wszystkich jej uczestników z 
uwzględnieniem ich indywidualnych 
możliwości funkcjonowania. 
Red. – Czy pięcioro dzieci nie-

pełnosprawnych uczestniczących w 
zajęciach wyczerpuje potrzeby w tym 
zakresie na terenie gminy?
E. W. – Oczywiście, że nie. W tym 

roku mieliśmy dwanaście zgłoszeń. A 
myślę, że potrzeby są o wiele większe, 
tylko rodzice nie wiedzieli o takiej 
możliwości.
Red. – Czy przedszkole jest przy-

stosowane na przyjęcie większej grupy 
dzieci niepełnosprawnych?
E.W. – Niestety nie. Na to potrzeb-

ne jest przystosowanie większej ilości 
sal. Przeszkodą są także bariery archi-
tektoniczne. Nie mamy podjazdu dla 
wózków inwalidzkich. Staramy się  w 
PFRON - ie  o środki na ten cel.

Dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów

Ewa Dziwisz

Czytaj także strona 16

Nowogardzki Dom Kultury 

Oferta na listopad 2008 r.:
• 08.11.2008 r. (sobota), godz. 17.00, sala widowiskowa - Nowogardzki 

Dom Kultury  zaprasza na koncert poezji śpiewanej do utworów Bułata 
Okudżawy pt. „Dola czyli los” w wykonaniu Lili Kobilnyk z Ukrainy. Wstęp 
wolny.

• 11.11.2008 r. (wtorek), godz. 13.30, sala widowiskowa - Nowogardzki 
Dom Kultury  zaprasza na recital pt. „Świat jest muzyką” w wykonaniu 
Joanny Rawik – śpiew, Andrzeja Janaszka – fortepian, Małgorzaty Biernat 
– wiolonczela. Wstęp wolny.

• 18.11.2008 r. (wtorek), sala widowiskowa - Bałtycki Teatr Dramatyczny 
z Koszalina oraz Nogardzki Dom Kultury  zapraszają młodzież na zor-
ganizowany spektakl pt. „Damy i Huzary”. 

• 24.11.2008 r. (poniedziałek), godz. 16.30, sala widowiskowa - Ośrodek 
Szkolenia Zawodowego „PARAM” z Warszawy oraz Nowogardzki 
Dom Kultury  zapraszają zakłady pracy na zorganizowane seminarium 
szkoleniowe w ramach bhp i ppoż. oraz występ kabaretu „Koń Polski”. 
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Z okazji 

Złotych Godów

Irenie i Witoldowi 
              Adamek

najserdeczniejsze 
gratulacje oraz życzenia spokoju, 

pomyślności i zdrowia 
na dalsze lata wspólnego życia 

składają 
Marcin z Karoliną, Kamil, Arek, 

Maksym, Paulina, Adrian, 
Konrad, Ola i Daria

To Wasza rocznica Ireno i Witoldzie. 
Może być ona szczególną okazją do tego, by się zatrzymać i spojrzeć 

wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu Waszego małżeństwa.
Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil oraz 

rozwiązanych problemów. To czas na podziękowanie Bogu za rozwój    
                Waszej miłości i trwałości w wychowaniu nas. Dziękujemy. 

Danuta z Czesławem, Leszek z Gienią, 
Sławek z Wiolą i Zbyszek z Danutą

Życzymy kolejnych 50 lat współżycia małżeńskiego!

T W i I i Wit ld i

Z okazji 
imienin 

i 17 rocznicy ślubu

Wiolecie 
WASIJ

najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, spokoju, 

spełnienia marzeń 
oraz uśmiechu na co dzień

składa 
mąż Józef z Alą i Agatką

ŻYCZENIAŻYCZENIA ŻYCZENIA

II Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt

Dnia 17 października 2008 z okazji Święta Szkoły Podstawowej Nr 4 w 
Nowogardzie odbył się turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt rocznik 1996 – szko-
ły podstawowe, oraz rocznik 1993 – szkoły gimnazjalne. Nagrodą główną 
był Puchar Burmistrza Nowogardu. 

Tabela końcowa Turnieju Rocznik 1996.
I miejsce – SP 7 Koszalin                         8:0
II miejsce – Zespoł Szkół Koszalin 6:2
III miejsce LUKS „Czwórka” Nowogard  4:4
IV UKS Gryf Dębno                                 2:6
V miejsce SP Strzelewo                            0:8
Brak w skuteczności w rzutach karnych spowodował, że dziewczęta z 

„Czwórki” minimalnie przegrały dwa spotkania z SP 7 Koszalin 6:8 oraz Ko-
szalinem II – 6:8.

Najlepsza siódemka turnieju rocznik 1996
Langner Sylwia, Jagiełło Klaudia (Koszalin SP 7), Piwowarczyk Arleta, 

Kaczmarek Ania (LUKAS Czwórka), Zalewska Ania, Jackiewicz Patrycja 
(UKS Koszalin), Sardarewska Kamila (Dębno). Nagrody wręczali Magda-
lena Zarębska – Kulesza dyrektor SP 4 oraz Marek Krywania – Przewodni-
czący Rady Miejskiej.

Tabela Końcowa Turnieju Rocznik 1993
                                                                               Pkt.        Bramki
I   miejsce   UKS Trójka Nowogard                   7:1           74:45     +29
II  miejsce Gimnazjum Dębno                           7:1           60:34     +26
III miejsce Zespół Szkół w Koszalinie               4:4           58:40
IV miejsce UKS Bierzwnica                                2:6           37:65
V  miejsce UKS „Jedynka” Nowogard               0:8           27:72
O zwycięstwie dziewcząt  z Trójki Nowogard zadecydował stosunek bra-

mek z całego turnieju. Należy pochwalić dziewczęta za dużą dyscyplinę tak-
tyczną skuteczność oraz wolę walki. Nagrody wręczali Jacek Andrysiak -  z-
ca dyr. Gimnazjum nr 1 oraz Wiesław Buczyński – prezes LUKS „Czwórka”. 

Opr.red. Edyta Wasilewska
Foto - LMM

W zawodach uczestniczyli Szko-
ły Podstawowe: LUKS „Czwórka” 
Nowogard, SP nr 7 Koszalin, SP 
Strzelewo, Zespół Szkół nr 2 w Ko-
szalinie, UKS Gryf Dębno, oraz 
szkoły gimnazjalne: UKS „Trójka” 
Nowogard, Zespół Szkół nr 2  w 
Koszalinie, Gimnazjum Publiczne 
w Dębnie, UKS Bierzwnica, UKS 
„Jedynka” Nowogard. Powyższe Za-
wody rozgrywane były na hali SP 4 
i Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie. 
Organizatorem Turnieju był LUKS 
„Czwórka” i UKS „Trójka”. Sekcja 
piłki ręcznej dziewcząt prowadzona 
przez Wiesława Buczyńskiego przy 
współudziale: UKS Jedynka oraz 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
który ufundował nagrody rzeczo-
we dla najlepszych zawodniczek, 
sędziów, oraz opiekunów uczestni-
czących zespołów w postaci koszu-

lek i czapeczek z logo Nowogardu. 
Turniej ten był sprawdzianem umie-
jętności technicznych i taktycznych 
obu zespołów, jak też bezpośrednią 
rywalizacją z zespołami wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Po-
nadto w obu grupach  wiekowych 
wybierano najlepsze „siódemki” 
turnieju, które otrzymały nagrody 
rzeczowe. Wszystkie uczestniczące 
zespoły otrzymały pamiątkowe pu-
chary i dyplomy. Poczęstunek dla 
wszystkich uczestników ufundowa-
li dyrektorzy SP 4 i Gimnazjum nr 
3 oraz rodzice. Zawody prowadzili 
sędziowie wyznaczeni przez ZZPR 
Szczecinie, a stolik obsługiwali ucz-
niowie Gimnazjum nr 1 i 3 w No-
wogardzie. Grano systemem „Każdy 
z Każdym” zgodnie z przepisami 
PZPR dla poszczególnych grup wie-
kowych.

Najlepsza siódemka Turnieju: Retman Justyna – UKS Bierzwnica, Szara-

waga Joanna, Sayeed Kariola – Dębno, Zawadzka Monika, Piwowarczyk 

Kinga – UKS Trójka, Woźna Zuzanna – Koszalin. 

UKS Gimnazjum „Trójka” Nowogard: Waszak Michalina, Niedbał Sandra, 

Zawadzka Monika, Parszyk Jola, Korniluk Sylwia, Piwowarczyk Kinga, Król 

Malwina,  Nosek Monika, Nizińska Karolina, Penczek Ines, Penczek Paula, 

Król Karina, op. Zespołu Wiesław Buczyński. 
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Pb98 - 4,67,-    ON   - 4,17,-

Pb95 - 4,29,-    LPG - 2,25,-

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

P.H. HURTPOL  
ul. Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni  

magazyniera
Wymagania: 
- wykształcenie  średnie, 
- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub

tel.091 579 29 18
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UWAGA ZNICZE!
Zawiadamiamy wszystkich PT. Klientów, 

że jak co roku 
Hurtownia Chemii Gospodarczej i Kosmetyków „WITTER” 

ul. Fabryczna 1, tel. 091 39 26 569 
prowadzi sprzedaż klientom indywidualnym:
- lampionów długopalących
- zniczy szklanych i plastikowych
- wkładów do zniczy szklanych i plastikowych
- preparatów do czyszczenia i pielęgnacji nagrobków

Sprzedaż ww. produktów odbywa się w cenach producenta
Dla odbiorców hurtowych udzielamy wysokich rabatów a dla sta-
łych kontrahentów korzystne terminy płatności!

Zapraszamy!
poniedziałek – piątek w godz 8.00 - 16.00

w październikowe soboty od godz. 9.00 - 14.00

Firma „KSM Trading” 
Giełda Maszyn 

ul. Nadtorowa 14C • Nowogard 

zatrudni 

mechanika 

maszyn rolniczych
Wymagane: 
prawo jazdy kat. B, 
prawo jazdy na traktor, 
znajomość branży rolniczej, 
dyspozycyjność
Tel. 091 39 27 113

Firma 
elektroinstalacyjna 

z Goleniowa 

zatrudni elektryków
z uprawnieniami. 

Dobre warunki płacowe. 
Tel. (091) 419-06-88, 0-601-615-705

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO 2008

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

Przepraszamy właścicieli grobów, na których zostały 
umieszczone kartki o likwidacji grobów.

Administracja Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie umieszcza na 
grobach informację w celu przypomnienia o opłatach ponownych za 
miejsce pod grób po 20 latach.
Jednocześnie wyjaśniamy, że groby oznaczone a do końca 2008 roku na-
dal nie opłacone zgodnie z Ustawą z dn. 
31.01.1959 będą sukcesywnie likwidowa-
ne.
Groby opłacone, a oznaczone należy zgło-
sić do Biura Administracji Cmentarza z 
dowodem opłat.
Przepraszamy za utrudnienia, ale jest to 

koniecznością do przeprowadzenia 
inwentaryzacji cmentarza.

Koło PZW „Tęczak”

Udane zawody spławikowe
W niedzielę, 19 października  28 

wędkarzy  stanęło nad kanałem 
Świniec w Trzebieszewie by wziąć 
udział w zawodach spławikowych 
zorganizowanych przez Zarząd  
Koła „Tęczak”. Mimo niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych 
(przenikliwe zimno) zawody były 
udane – ryba brała!

Świadczą o tym wyniki:
I M – Kamil Paleta – 6 780 pkt,
II M – Robert Macełko – 3 280 

pkt,
III M – Zenon Łuczak – 3 060 

pkt.

Zwycięzcy otrzymali w nagrodę 
puchary, a czołowi zawodnicy (Jerzy 
Żyłko, Stanisław Piórko, Jacek Ry-
bicki, Mirosław Szewczyk, Marian 
Szewczyk, Władysław Fedak, Lesław  
Szczawiński, Romuald Kurowski, 
Roman Wawryczuk) nagrody rze-
czowe. Nagrodę dla najmłodszego 
uczestnika otrzymał Heland Junior.

Tradycyjnie już wrażeniami z za-
wodów dzielono się przy grillu.

Taaaaakiej ryby ! 
Tekst i foto  I. Karczyński

REKLAMA

Uwaga wędkarze!

Zarząd Miejsko-Gminnego Koła PZW organizuje w dniu 26 
października zawody spławikowe  w Kamieniu Po-
morskim. Wyjazd na łowisko  z ul. 5 Marca o godz. 7.00

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 24.10.08.
Zarząd
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / kasacja 
gratis

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5-go Marca 7 • Nowogard

HURTOWNIA 
OGRODNICZA
ul. Wojska Polskiego 54

WYPRZEDAŻ 
TULIPANÓW I NARCYZÓW - 30%

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Nowogard ul. Wartcka 1
WIELKA 

PRZECENA
likwidacja stanów magazynowych

cały asortyment
wystroje łazienek 

– panele podłogowe

w PAŹDZIERNIKU 
i LISTOPADZIE
Zapraszamy!

TANIE 
PRZEWOZY 

INDYWIDUALNE
- praca, lotniska i inne
500 826 464

Centrum Języków Obcych
„Effekt”

zatrudni lektora
języka angielskiego

tel. 091 407 23 77 lub
500 189 050

BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl
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Radni o burzy  
personalnej i nie tylko...
Po ostatnich zmianach personalnych jakie nastąpiły w składzie 

Prezydium i Komisjach Rady Miejskiej poprosiliśmy kilku rad-
nych o ich opinie na temat aktualnego funkcjonowania koalicji i 
prac Rady. Oto ich głosy.

li burmistrzowi – nie. Stąd wynikło 
potężne 20 milionowe zadłużenie gmi-
ny, stąd wynikły tematy składowiska 
odpadów w Słajsinie i padliniarni w 
Glicku. Stąd wynikła również zapaść 
gospodarcza i inwestycyjna gminy. 
Słabe rady miejskie przez 12 lat po 
prostu nauczyły burmistrza Ziembę, że 
nie musi właściwie nic robić, że nikt od 
niego niczego nie wymaga.
„Porządki” przeprowadzane w ra-

dzie przez K. Ziembę są jego reakcją 
na to, że obecna rada w końcu zaczęła 
wykonywać swoje konstytucyjne obo-
wiązki. W czerwcu br. po raz pierwszy 
od wielu lat burmistrz Ziemba dostał 
sygnał, że pewnych rzeczy robić mu 
nie wolno. Pomimo wcześniejszych 
ustaleń w gronie koalicji, pomimo 
braku akceptacji większości radnych, 
wprowadził pod obrady sesji uchwałę 
w sprawie „padliniarni” w Glicku licząc 
na to, że dzięki zakulisowym gierkom 
uda mu się ją przepchnąć. Głosowanie 
imienne spowodowało jednak, że ci, 
których udało mu się wcześniej „uro-
bić”, przestraszyli się odpowiedzialności 
przed swoimi wyborcami i zagłosowali 
przeciw. Uchwała przepadła. Wniosek o 
głosowanie imienne złożyło 5 radnych 
– Kłosowska, Szpilkowski, Wasiak, 
Kosiński i Szafran. Trzech ostatnich 
właśnie poniosło konsekwencje – zo-
stali odwołani z funkcji i wypchnięci 
poza grono koalicji. 

Również wrześniowa sesja była dla 
burmistrza Ziemby nieprzyjemna. 
Bardzo negatywnie ocenione zostało 
jego sprawozdanie z realizacji pół-
rocza budżetowego, krytykowano 
fatalną skuteczność w realizowaniu 
zaplanowanych inwestycji, zwłaszcza 
nieudolność w kwestii budowy kom-
pleksu boisk Orlik 2012. Nie zostanie 
on zbudowany. Mimo tego, że mieliśmy 
do dyspozycji pełne finansowanie 
dzięki zapewnieniu środków własnych 
i dotacji z urzędu marszałkowskiego. 
Dwa przetargi na wyłonienie wyko-
nawcy zostały tak przeprowadzone, 
że nie wpłynęła żadna oferta! Dotacja 
zewnętrzna w wysokości 666.000 zł 
przepadła. Taka sytuacja nie zdarzyła 
się nigdzie indziej w naszym woje-
wództwie. Spośród 55 samorządów, 
które przystąpiły do programu Orlik 
2012 jedynie Nowogard nie rozpoczął 
budowy. W ten sposób ponownie 
stajemy się pośmiewiskiem całego 
województwa.

Tak to burmistrz Ziemba wykonuje 
swoje obowiązki. W tej niewesołej sytu-
acji rada miejska powinna się skonsoli-
dować i powiedzieć burmistrzowi: Czas 
zakasać rękawy i brać się do roboty. 
Zamiast tego radni poddają się manipula-
cjom p. Ziemby i powtarzają słowa, które 
ten wkłada im do głów - „Zadaniem rady 
jest wspierać burmistrza”. Ale w czym go 
wspierać? W pogrążaniu naszej gminy? 
W tej trudnej dla nas wszystkich chwili 
burmistrz, zamiast otworzyć się na dialog 

z radnymi koalicji, przyjmuje postawę 
konfrontacyjną. Aby wyprostować sobie 
sytuację rozbija koalicję PSL-PO, rozbija 
własny klub PSL i wyciąga dłoń do swo-
jego sprawdzonego partnera – SLD. A 
ten z radością ją przyjmuje. Czy zatem 
wszystko ma być znów po staremu? Wiele 
zależy w tej chwili od postawy 3 radnych 
Nowogardzkiego Forum Samorządowe-
go. Pytanie do radnych NFS i do ich 
wyborców brzmi – czy rzeczywiście 
NFS ma być dopełnieniem odnawiają-
cej się koalicji SLD-PSL? 

Najbliższe tygodnie pokażą, w którą 
stronę skierują się losy gminy Nowo-
gard – czy mamy w końcu szansę stać 
się normalnym zdrowym samorządem 
z równowagą władzy stanowiącej i 
wykonawczej, czy ponownie zaczniemy 
dryfować w stronę zadłużonego księ-
stewka rządzonego przez K. Ziembę i 
jego oddanych druhów – K. Lembasa, 
A. Bielidę, J. Jabłońskiego. Czy no-
wogardzianom będzie smakował ten 
odgrzewany, nieświeży kotlet?

Robert Czapla
Po ostatniej sesji, okazało się, że 

sytuacja w koalicji rządzącej PO-PSL-
Forum Samorządowe jest bardzo zła. 
Burmistrz usuwając własnych człon-
ków ze stanowiska wiceprzewodni-
czącego rady oraz z przewodniczących 
dwóch komisji, pozbawił się większości 
w Radzie Miejskiej. Obecnie, może 
liczyć tylko na 9 radnych spośród 21. 
To zdecydowanie za mało, aby spraw-
nie kierować gminą. Z powodu braku 
większości, zagrożona jest praktycznie 
każda uchwała Rady Miejskiej. W 
niedługim czasie może być poważny 
problem z uchwaleniem budżetu na rok 
2009, czy udzieleniem burmistrzowi 
absolutorium z wykonania budżetu za 
rok 2008.

Niestety, notoryczne kłótnie i awan-
tury w łonie koalicji rządzącej prze-
kładają się na funkcjonowanie całej 
gminy. Inwestycje praktycznie nie 
są realizowane. O krok nie posunęła 
się naprzód kanalizacja gminy, stoi 
w miejscu poprawa infrastruktury 
turystycznej. Remontu kapitalnego 
wymagają: Szkoła Podstawowa nr 2 i 
Szkoła Podstawowa nr 4, a radni nie 
przekazują środków. W Przedszkolu 
nr 1 sufit klatki wejściowej sypie się 
dzieciom na głowy, a radni zabierają 
stamtąd pieniądze. Nie remontuje się 
dróg, ani chodników. Bezpłatne wejście 
na plażę kosztowało 160 tysięcy zł, 
zamiast 20 tysięcy. Aby pokryć koszty 
podwyżek diet dla radnych, podnosi 
się podatki i opłaty dla obywateli. Nie 
są pozyskiwane środki unijne. Takich 
przykładów można by podawać wiele.

Podsumowując, obecna sytuacja w 
koalicji rządzącej PO-PSL-Forum Sa-
morządowe szkodzi gminie Nowogard i 
jeśli się utrzyma, to w niedługim czasie 
grozi paraliżem gminy.

Rafał Szpilkowski
Ostatnia sesja rady miejskiej w No-

wogardzie przyniosła duże zawirowa-
nia i niespodziewane rozstrzygnięcia. 
Okazało się, że rozpadł się klub radnych 
PSL, którego funkcjonowanie nie podo-
bało się burmistrzowi Ziembie. Swoje 
funkcje stracili też „niepokorni” radni, 
którzy weszli do rady z list wyborczych 
PSL – A. Wasiak (przewodniczący 
komisji mieszkaniowej) , K. Kosiński 
(przewodniczący komisji społecznej) 
oraz T. Szafran (zastępca przewodni-
czącego rady). Najwięcej zachodu miał 
pan Ziemba z odwołaniem T. Szafrana. 
Potrzebował tutaj bezwzględnej więk-
szości głosów, która dla liczącej 21 
radnych nowogardzkiej rady miejskiej 
ustawowo wynosi 11 głosów. Żadne ra-
chunki nie wskazywały na powodzenie 
operacji „Szafran”, gdyż 6 członków z 
dotychczasowej 13-osobowej koalicji 
stanowczo opowiadało się przeciw 
temu ruchowi K. Ziemby. A jednak 
w głosowaniu tajnym odwołanie stało 
się faktem. Po kilku minutach było już 
jasne, kto pomógł burmistrzowi. Na 
nowego zastępcę przewodniczącego 
rady miejskiej powołany został R. Cza-
pla - przewodniczący klubu SLD. Taki 
rachunek K. Ziembie wystawił SLD 
za odwołanie Szafrana. Trzeba jeszcze 
dodać, że liczba uzyskanych głosów 
wskazuje, iż Czapla otrzymał pełne 
poparcie trójki radnych Nowogardz-
kiego Forum Samorządowego, które-
go liderem jest M. Krzywania. Czyli 
wszystko w światku lokalnej polityki 
poodwracane zostało do góry nogami. 
Burmistrz Ziemba promuje młodego 
wilczka, który podczas ostatniej kam-
panii wyborczej obrzucił go błotem od 
stóp do głowy. Nowogardzkie Forum 
Samorządowe wspiera Ziembę i głosuje 
za człowiekiem, który jest przewodni-
czącym klubu SLD. A wszystko jedynie 
po to, aby skarcić Szafrana, który zbyt 
często wskazywał na nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu naszej gminy i nie 
położył uszu po sobie, gdy „wódz” 
próbował ustawić go do pionu. 

Nowy wiceprzewodniczący „zabłys-
nął” już w kilka minut po objęciu nowej 
funkcji. Podczas dyskusji nad uchwałą 
o zmianach w budżecie Czapla nie po 
raz pierwszy uprawiał kpiny z tego, 
że nasza gmina przeznacza pieniądze 
na pomoc w remontach zabytkowych 
kościołów.   Posunął się jednak nieco 
za daleko i wywołał konsternację 
zgromadzonych rzuconą od niechce-

nia propozycją, że jeżeli właścicieli 
tych zabytków (chodziło o kościoły 
w Ostrzycy i Kulicach) nie stać na ich 
utrzymanie, to może lepiej by je było 
... znacjonalizować. Jeżeli takie po-
chodzące z mrocznych czasów komu-
nizmu idiotyzmy wypowiada zwykły 
radny, to marnie świadczy jedynie o 
nim samym. Jeżeli jednak takie słowa 
padają z ust wiceprzewodniczącego no-
wogardzkiej rady miejskiej, to niestety 
źle się może to odbić na postrzeganiu 
rady jako całości. Zastanawiające jest 
w tym momencie jakich argumentów 
musiał użyć p. Ziemba, aby nakłonić do 
oddania swego głosu na Czaplę takich 
radnych jak S. Kucal, czy R. Paśko. 
Czy z ich światopoglądem opartym na 
bliskim związku z Kościołem nie kłóci 
się wspieranie człowieka o tak pokrzy-
wionych pomysłach?

Kwestię „porządków” w radzie miej-
skiej czynionych przez burmistrza 
Ziembę należy rozpatrywać również 
w szerszym kontekście – konstytu-
cyjnego podziału gminnej władzy 
samorządowej na organ stanowiący 
– radę miejską i organ wykonawczy 
– burmistrza. Wśród obywateli gminy, 
a również niestety wśród większej czę-
ści radnych brakuje świadomości co 
do konstytucyjnych zadań i roli rady 
miejskiej. Według art. 18 ustawy o sa-
morządzie gminnym rada pełni funk-
cję stanowiącą i kontrolną – uchwala 
statut gminy, uchwala budżet, ustala 
wynagrodzenie burmistrza, wskazuje 
kierunki jego działania i przyjmuje 
sprawozdania z jego działalności, 
powołuje i odwołuje skarbnika i se-
kretarza gminy, podejmuje decyzje w 
zakresie stawek podatków, emitowa-
nia obligacji, itd. Zadania burmistrza, 
który ma być organem wykonawczym 
gminy określa art. 30 ustawy. Głównym 
zadaniem burmistrza jest wykonywa-
nie uchwał rady, kierowanie bieżący-
mi sprawami gminy i reprezentowa-
nie jej na zewnątrz.

 Nowogardzki samorząd od wielu lat 
funkcjonował patologicznie. K. Ziem-
ba przez swoje minione 3 kadencje 
nauczony został, że rada miejska jest 
jakimś fasadowym ciałem, które jest 
bo być musi. Bardziej niż burmistrzem 
chciał być lokalnym księciem, który dą-
żył do sprawowania władzy absolutnej 
– pozbawionej kontroli rady miejskiej. I 
faktycznie mu się to udawało. Zapewne 
trudno byłoby znaleźć przypadki, kiedy 
radni poprzednich kadencji powiedzie-
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Wyrazy głębokiego 
współczucia Rodzinie 

śp. Emilii  
Dolot 

składają 
Załuscy i Janowiakowie

KONDOLENCJE

Czy Bonda wygra z sądem?

Krzyztof Kosiński
Na łamach Dziennika Nowogardz-

kiego chciałbym serdecznie podzię-
kować radnym: Augustynkowi, Bo-
ciarskiemu, Krzywani, Kubickiemu, 
Kucalowi, Laskowskiemu, Paśko, 
Szkołudzie Wysoszyńskiej za odwoła-
nie mnie z Przewodniczącego Komisji 
Społecznej. 

W komisji tej byłem najsłabszym 
ogniwem. Przy takim zaangażowaniu 
w Komisji Społecznej  jak radny Bo-
ciarski, czy Kubicki byłem niewidocz-
ny. Ich zaangażowanie w pracę komi-
sji było niezwykłe. Ich wystąpienia 
niezwykle inteligentne i merytoryczne 
wywoływały u mnie zazdrość.

To samo dotyczy pozostałych rad-
nych, których częste wizyty w naszej 
komisji pobudzały mnie do lepszej 
pracy. (Mam jednak sklerozę i radne-

go Kucala, Szkołudę, Paśkę czy Wyso-
szyńską nie pamiętam na jakichkol-
wiek obradach naszej komisji).
Dobrze się stało, że odwołanie 

mnie było merytorycznie uzasad-
nione. To, że jestem niezależny i nie 
zawsze zgadzam się z innymi powinno 
być dla mnie przestrogą przed wolno-
myślicielstwem prowadzącym często 
do zboczenia ze słusznej drogi nasze-
go ukochanego burmistrza. Koniec z 
warcholstwem.

To on nasz Największy Przywódca 
troszczy się o dobro naszych obywa-
teli i my wszyscy radni powinniśmy 
razem z nim popychać Nowogard do 
świetlanej przyszłości. Dlatego też, 
przepraszam Go za wypaczenia i błę-
dy, których się dopuściłem. Wiem, że 
powinienem ponieść karę partyjną i ją 
słusznie poniosę dla dobra i rozwoju 

naszego ukochanego regionu i naszej 
partii.

Sam sobie wymierzę karę w posta-
ci nie załatwienia dla mojej synowej 
pracy w urzędzie, za nie zwolnienie 
mnie z podatku, za niezrobienie dro-
gi dojazdowej do mojej działki, za nie 
roztoczenie opieki w agencji rządowej 
dla mojego kolegi, za nie ochronienie 
członka rodziny mojego znajomego 
pracującej w zakładzie powiązanym z 
urzędem.

Jako pokutę wyznaczam sobie czyta-
nie wszystkich zarządzeń i propozycji 
budżetowych Naszego Najukochań-
szego Prezesa.

Niech Jego gwiazda wiecznie świe-
ci na firmamencie nowogardzkiego 
nieba. Niech dzieci w szkołach z czcią 
i radością wymawiają Jego Imię. Co-
dziennie będę się modlił o zdrowie 

Naszego Najukochańszego Prezesa, 
żeby mu starczało do kierowania nami 
dla dobra nas wszystkich.

Lech Jurek
Próbując wyartykułować swoje 

przewidywania co do dalszego stylu 
pracy nowogardzkiej Miejskiej Rady, a 
w związku z tym także bardzo istotnej 
atmosfery na kolejnych Sesjach, chce 
podkreślić, że po ostatnich zmianach 
personalnych nie spodziewam się ja-
kiegoś nadzwyczajnego uspokojenia, 
a tym bardziej jednomyślności. Jedno-
myślności wprost nie życzyłbym ani 
sobie, ani komukolwiek. Mam nadzieję, 
że teraz łatwiej będzie wypracować 
szereg kompromisowych rozwiązań po 
merytorycznej dyskusji.

Stopień nierzetelności dziennikar-
skiej tych informacji był tak oczywisty, 
a poszukiwanie taniej sensacji na tyle 
wyraźnie, że podjęliśmy próbę dotarcia 
do źródeł i rozwikłania sprawy - nie 
mamy bowiem zwyczaju w DN korzy-
stać z internetowych sensacji , które jak 
się okazuje stanowią na ogół swobodną  
projekcję rzeczywistości, a nie oddanie 
jej treści  . Zastanawiało nas przy tym 
dlaczego człowiek , dla którego kon-
takt z sądami od kilku lat jest prawie 
codziennością nagle zostaje tak surowo 
potraktowany z powodu, jak podano, 
unikania stawiennictwa. Jakie są fakty 
w tej sprawie , a jakie – być może drugie 
dno?. Udało nam się skontaktować z  
p. Bondą, który jak się okazuje nigdzie 
się nie ukrywa , a jedynie jest w trak-
cie wykonywania badań lekarskich . 
Pan R Bonda udzielił nam wywiadu 
którego pełny tekst opublikujemy 
we wtorkowym numerze DN, dzisiaj 
podamy  kilka istotnych szczegółów, 
które jak się wydaje pozwalają zrozu-
mieć to co się w sprawie wydarzyło 
rzeczywiście, a co było tylko skutkiem 
medialnego szumu informacyjnego. 
Jak nas poinformował Ryszard Bonda 
jego nieobecność w sądzie na rozprawie 
w dniu 08 10 2008 roku była pierwszą 
nieobecnością i to w dodatku nie-
obecnością usprawiedliwioną poprzez 
dostarczenie zaświadczenia lekarskiego 
od lekarza , który był lekarzem sądo-
wym od trzech lat i który nie został 
poinformowany w żaden sposób o tym 
,że od kilku miesięcy nastąpiła zmiana 
na liście lekarzy sądowych  i na chwilę 
obecną takich uprawnień nie posiada. 

Lekarz ten po ujawnieniu zamieszania 
złożył do sądu stosowne oświadczenie 
w przedmiocie sprawy. Na dodatek R 
Bonda  przedstawił następnego dnia 
po wydaniu nakazu ,zaświadczenie 
od uprawnionego formalnie lekarza 
sądowego z listy wojewódzkiej, po-
twierdzające zakwestionowaną przez 
sad diagnozę lekarską wystawioną 
przez lekarza z Nowogardu.. Warto w 
tym  miejscu przywołać precedens , 
z którym niedawno mieliśmy do czy-
nienia w przypadku znanego piłkarza 
R Majdana - Sąd w Gdańsku dopiero 
po trzykrotnej nieusprawiedliwionej 
nieobecności oskarżonego wydał tylko 
ostrzeżenie ,że w przypadku nie do-
starczenia przez Majdana usprawied-
liwienia zarządzi miesięczny areszt. 
Adwokat R. Bondy złożył w związku z 
zaistniałą sytuacją stosowne zażalenie 
na postanowienie sądu, które ma być 
rozpatrzone w najbliższą środę. W 
zażaleniu zarzucono  przedmiotowemu 
postanowieniu również - cyt. „obrazę 
przepisów postępowania przez nieza-
stosowanie przez sąd obligatoryjnej 
reguły postępowania wymienionej  w 
art, 249 &3 k.p.k. tzn. przed zastoso-
waniem środka zapobiegawczego nie 
został przesłuchany Ryszard Bonda 
mimo, że nie było ku temu przeszkód 
ponieważ oskarżony nie ukrywał się i 
nie przebywał za granicą lecz w miej-
scu zamieszkania”  

Takie naruszenie prawa jak również 
naruszenie Konwencji Praw Człowieka 
( proces przeciwko Francji) polegające 
na udzielaniu mediom komentarzy 
którymi wpływa się na opinię pub-

liczną np. poprzez wypowiadanie się 
o winie w innej sprawie kwalifikuje 
do wszczęcia wobec takiego sędziego 
postępowania dyscyplinarnego dla-
tego R Bonda złożył wniosek o takie 
postępowanie dyscyplinarne. Ponadto 
do sądu został skierowany też wniosek 
o wyłączenie sędziego prowadzącego, 
a oto cytat z uzasadnienia sporzą-
dzonego przez składającego wniosek 
obrońcę R Bondy adwokata  Wiesława 
Żurawskiego. „Motywami powołany-
mi przy uzasadnianiu omawianego 
orzeczenia, wskazującymi na osobisty 
stosunek Sędziego do oskarżonego 
Ryszarda Bondy, są przywołane oko-
liczności dotyczące innego postępo-
wania toczącego, się aktualnie  przed 
Sądem Rejonowym w Goleniowie,  a 
w szczególności nie znajdujące po-
twierdzenia w materiale dowodowym 
tamtej sprawy twierdzenie, że jedynym 
tłumaczeniem oskarżonego jest to, że 
zboże o przywłaszczenie którego jest 
oskarżony, „miało być zjedzone przez 
myszy”.

Wypowiedź ta jednoznacznie wska-
zuje na to, że Pan Sędzia Józef Grochol-
ski pozostaje pod wpływem informacji 
udzielanych przez masmedia, na co 
zresztą powołał się w uzasadnieniu 
omawianego postanowienia, a zatem 
wyobrażenie o oskarżonym i czynach 
jemu zarzuconych kształtuje na pod-
stawie informacji nie znajdujących 
potwierdzenia w materiale dowodo-
wym....

Wyrażona w art. 4 zasada obiekty-
wizmu jest dyrektywą adresowaną do 
organów prowadzących postępowanie, 
a w odniesieniu do sądu zasada ta ma 
swoją konstytucyjną podstawę, gdyż w 
przepisie art. 45 ust. l Konstytucji RP 
gwarantującym prawo do sądu zostały 
jednocześnie określone atrybuty tego 

organu, do których obok niezależ-
ności i niezawisłości zaliczono także 
bezstronność.”

 Jaką więc wartość w tym kontekście 
mają wypowiedzi medialne niektórych 
osób, które zadziwiająco chętnie ferują 
wyroki i pokazują każdą drzazgę w oku 
bliźniego? Być może warto posługiwać 
się częściej własnym rozeznaniem 
aniżeli opinią żądnych sensacji dzien-
nikarzy. Jak się okazuje Ryszard Bonda 
nie ukrywa się, jest dostępny i ma wiele 
do powiedzenia w tematach, które 
Jego  dotyczą szczególnie, ale nikt nie 
pofatygował się aby popytać samego 
zainteresowanego zanim publicznie  
zacznie mówić na jego temat zwłasz-
cza źle mówić Warto tutaj zaznaczyć 
że postanowienie  o aresztowaniu jest 
do czasu rozstrzygnięcia zażalenia 
nieprawomocne.

Zapraszamy Państwa do lektury 
wtorkowego numeru gdzie zamieści-
my pełny tekst wywiadu z Ryszardem 
Bondą, a w nim wiele sensacyjnych 
szczegółów dotyczących okoliczności 
spraw, które w ostatnich latach były tak 
często przedmiotem zainteresowania 
mediów. ms

W ostatnich dniach media regionalne w tonie niezdrowej sensacji na 
dodatek z nieukrywaną satysfakcją podawały informacje o wydaniu przez 
Sąd Okręgowy w Szczecinie  postanowienia o tymczasowym aresztowaniu 
Ryszarda Bondy,  osoby powszechnie w Nowogardzie znanej, byłego posła, 
przedsiębiorcy rolnego. 
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• Sprzedam dom jednorodzinny, 

podpiwniczony, dwupoziomo-

wy, jednopiętrowy, na działce 

wiata na dwa samochody, po-

mieszczenia gospodarcze, wyso-

ki standard i funkcjonalność, No-

wogard, ul. Żeromskiego. Teraz 

niższa cena. tel. 609 307 327.

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
68mkw w bloku na osiedlu XXX 
Lecia w Gryficach, wyposażenie: 
okna PCV, panele podłogowe, za-
budowa przedpokoju, zabudowa 
kuchni, cena do uzgodnienia tel: 
507 100 356 po 16.00.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw 
pod zabudowę jednorodzinną 
lub działalność gospodarczą vis a 
vis ZUK w Nowogardzie. Tel. 0603 
118 286.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m 
kw.Tel. 721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam działki rekreacyjno 

– wypoczynkowe, 5 arowe nad 

jeziorem w Dobrej Nowogardz-

kiej. Cena 11 tys. zł od działki. 

Tel. 601 961 572.

• Sprzedam mieszkanie 78,20 

m kw, 2900 zł/ m kw, I piętro, 

4 pokoje, po remoncie. Tel. 

663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m kw. Tel. 091 39 26 890.

• Kupię halę magazynowo – produk-
cyjną ok. 300 m kw, pow. gruntu 
min. 1500 m kw, obręb Nowogar-
du, Goleniowa lub Szczecina. Kont. 
697 30 69 69; e-mail: aga_miller@
yahoo.com

• Kupię garaż w centrum Nowogar-
du. Tel. 697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w centrum, ul. Warszawska o pow. 
67,7 mkw. Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia mieszkania 3 pokojo-
we i 4 pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam 5 z 8 wydzielonych dzia-
łek z warunkami zabudowy pod 
domki jednorodzinne w trakcie 
uzbrajania, za szkołą nr 3 w Nowo-
gardzie o pow. 1100 m kw, 1147 m 

kw, 1200 m kw, 1253 m kw, 1200 m 
kw. Tel. 602 52 16 71.

• Sprzedam mieszkanie 33 m kw po 
kapitalnym remoncie, III piętro. Tel. 
663 026 093.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie, 
55 m kw. Tel. 781 622 973.

• Mieszkanie 4 pokojowe sprzedam 
lub zamienię na 2 pokojowe z do-
płatą. Tel. 091 39 20 788.

• Trzypokojowe mieszkanie w do-
mku jednorodzinnym do wynaję-
cia. Tel. 091 39 23 701, kom. 600 47 
37 37.

• Pracujący mężczyzna poszukuje 
stancji. Tel. 692 47 43 47.

• Poszukuję do wynajęcia umeblo-
wanej kawalerki lub 2 pokojowe-
go. Tel. 513 690 314.

• Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 po-

kojowe. 723 751 676.

• Mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe 67 m kw zamienię na 
mniejsze. 603 621 840.

• Wynajmę pomieszczenie na cele 

magazynowo – usługowe ok. 

230 m kw (z rampą) przy ul. Boh. 

Warszawy 32 w Nowogardzie 

(były RUCH). Magazyn posiada 

całodobową ochronę. Tel. kont. 

601 577 724, 601 161 050.

• Sprzedam mieszkanie 76 m kw w 
Maszewie, nowe budownictwo. 
Tel. 66 75 10 002.

• Sprzedam w Nowogardzie miesz-
kanie 4 pokojowe, własność, ogrze-
wanie gaz + kominek, niski koszt 
utrzymania, wysoki standard. Tel. 
502 560 931.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108000km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, komplet-
ny rozrząd, opony letnie 16”, duży 
przegląd klimatronic, bezwypad-
kowy, cena 44900 zł, ogłoszenie 
prywatne, tel: 0605 522 340,W CE-
NIE DIAGNOSTYKA STANU TECH-
NICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możli-
wość wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam Audi 80, 1979 r., poj. 
1,3 + gaz, spalanie 8-10 l/ 100 

km, cena 500 zł. Tel. 506 073 456, 
790 454 752.

• Sprzedam Ford Mondeo,1,8 
tdi, rok 1996, cena 6500 zł. Tel. 
697 943 123.

• Sprzedam samochód Ford Escort 
– 1400, benzyna – gaz (2005) w do-
brym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0691 318 355.

• Sprzedam zestaw car – audio firmy 
Alpine. Tel. 605 85 66 01.

• Sprzedam tanio Fiat Fiorino, 
przegląd ważny do IX 2009. Tel. 
787 408 316.

• Sprzedam 4 opony zimowe z felga-
mi R14/175/70. 507 356 117.

ROLNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 

091 39 25 967. Olchowo 16.
• Sprzedam Randap 80 litrów – ta-

niej. 693 344 667. 

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Nauka angielskiego. 0501 350 107.
• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Nauka i korepetycje j. niemiecki. 

607 617 844.
• Usługi budowlane, remonty, wy-

kończenia mieszkań, kładzenie pły-
tek podłogowych, ściennych, re-
gipsy, malowanie, szpachlowanie, 
stawianie ścian z płyty kartonowej, 
ocieplanie poddaszy, panele, itp. 
693 021 097, 696 945 713.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 

dojazdu do miejsca zamieszka-

nia. 601 580 277.

• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz w 

niedziele od 12.00 do 16.00. Tel. 

0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. Pole-
cam tanio. 1 zł za km, powyżej 200 
km 0,80 zł za km. Tel. 514 740 538.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Transport – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Docieplenia budynków i regipsy. 

664 189 336.
• Montaż ogrodzeń betonowych i 

innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

USŁUGI  

ELEKTRYCZNE  
Norbert Rolik 

72-200 Nowogard 
ul. Boh. Warszawy 03A/7 

tel. 607 084 596  

REKLAMA

• Usługi elektryczne. 607 084 596.
• Remonty, wykończenia. 696 07 07 

08.
• Dachy. 696 07 07 08.
• TIPSY ŻELOWE ORAZ INNE USŁU-

GI KOSMETYCZNE. TANIO!!!. Tel. 

500 414 594.

• Transport, przeprowadzki. 
696 138 406.

• Remonty i wykończenia. Solid-

nie, tanio, szybko. 607 251 246.

• Pisanie prac i referatów. 

609 392 482.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRYKA 

OKIEN I DRZWI „OKNO” NOWO-

GARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Przyjmę budowlańców do budo-

wy i wykończeń budynków. Tel. 

607 083 845, 693 925 093.

• Zatrudnię kierowców z prawem 
jazdy kat. D (z ważną kartą tacho-
grafu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Zatrudnię fachowca do docie-

pleń. Tel. 782 860 130.

• Przyjmę dekarza i pomocników. 
601 864 739.

• Zatrudnię sprzedawcę, recepcjo-
nistkę, kucharkę i pomoc kuchen-
ną. Restauracja Oskar. 602 474 266, 
091 39 20 091.

• Podejmę pracę w butiku lub inne 
propozycje. Tel. 0605 85 80 85.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 091 39 
21 828.

• Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 
698 705 798.

• P.H. Arno zatrudni pracowników 

do produkcji okien oraz drzwi 

PCV i alu. Tel. 091 39 21 088.

INNE

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne rozmia-

ry także nietypowe długości, wy-

sokości, do mieszkania, domku, 

warsztatu. Tel. 0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, niemie-

ckie, wiszące, ogrzewanie, cena 

900 zł oraz ogrzewanie + ciepła 

woda, (dwufunkcjyne), cena 

1200 zł, gwarancja serwisowa, 

tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemie-

ckiej Vaillant, wersja świecz-

kowa, 450 zł, mało używane, 

gwarancja serwisowa. Tel. 0691 

686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe 

gabaryty, moc 18-21 kW, ekono-

miczne, idealne do domku, war-

sztatu, baru, gastronomii, cena 

od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-

we zasobnikowe podgrzewacze 

wody, firmy niemieckiej Vaillant, 

130, 160, 190 l., stojące, idealne 

gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 

komfort ciepłej wody w domu, 

koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja 

serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 

0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową uży-

waną. Tel. 091 39 22 783, 0784 
792 270.

• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 38 

53 018.

• Sprzedam grobowiec. Tel. 091 39 
26 890.

• Sprzedam wagę elektro-

niczną sklepową – tanio. Tel. 

721 383 983.

• Sprzedam wózek dziecięcy wie-
lofunkcyjny Firkon, zielony, mało 
używany, cena 350 zł. Tel. 091 39 
25 644.

• Sprzedam pralkę Whirpool używa-
ną pół roku, stan idealny. Cena 600 
zł do negocjacji. Tel. 790 454 752.

• Karp – kroczek. Lin. 091 39 182 97.
• Sprzedam witrynę na napoje dwu-

drzwiową, stół do piłkarzyków, 
drewniany duży. Tel. 697 953 027.

• Sprzedam drzwi zewnętrzne białe 
– plastik 90 x 212 cm, okno stałe 
90 x 227, wannę i brodzik. Tel. 091 
39 110 51, 507 023 035.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno-podpalane po rodzicach 
rodowodowych, ojciec szczeniąt 
– wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.
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AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, że 

27 października 2008 r.
poniedziałek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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W obiektywie Jana Korneluka  - Jesień na dachu

 Witamy wśród nas...

Córka Anny i Roberta 

Borowieckich 

ur. 15.10.08 z Ostrzycy

Dariusz Gadomski syn 

Patrycji Krzywiźniak 

ur. 16.10.08 

ze Szczecina

Córka Sylwi Rybus 

ur. 19.10.08 

z Nowogardu

Córka Edyty 

Kupisz ur. 19.10.08 

z Maszewa

Syn Eweliny 

Kazana ur. 19.10.08 

ze Sikorek

Córka Beaty 

Ogorzałek 

ur. 20.10.08 

z Nowogardu

Syn Anny Pawlak 

ur. 20.10.08 

z Radowa Wielkiego

Podziękowania
Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w 
Nowogardzie 

składa serdeczne podziękowania 
za okazane wsparcie i pomoc finansową 

na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
firmom i osobom, 

tj.: Bank PKO BP Szczecin, Bank Spół-
dzielczy Goleniów odział Nowogard, 
państwu J.E. Bąk właścicielom firmy 
“Domet”, Proboszczowi Parafii św. Rafała 
Kalinowskiego ks. Kazimierzowi Łukja-
niukowi, panu Markowi Słomskiemu 
właścicielowi firmy “Poligraf ”, panu Mar-
kowi Szymańskiemu. 

Pomoc, którą Państwo nam okazaliście 
jest bezcenna. Cieszymy się, że wśród nas 
są ludzie, którym nie jest obojętny los 
osób niepełnosprawnych. 

Z głeboką wdzięcznością 
w imieniu uczestników 

i pracowników WTZ Przewodniczący 
ZTPON Krzysztof Skarbek    
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„...Kto liczy na stulecia ten wychowuje dzieci...”
O otwarciu oddziału  
integracyjnego raz jeszcze...

W poniedziałek 20 października 
2008 roku w naszym przedszkolu 
został uroczyście otwarty oddział 
integracyjny. Tradycyjnego przecięcia 
wstęgi dokonał burmistrz Nowogar-
du - K. Ziemba i radna - A. Szkołuda. 
Odbyło się to w obecności wszystkich 
dzieci i rodziców.

Tradycją Przedszkola stały się uro-
czystości organizowane pod hasłem 
„Pasowanie na przedszkolaka”. Właś-
nie tego dnia 20 dzieci z oddziału 
integracyjnego zostało pasowanych 
na przedszkolaka. Złożyli uroczystą 
przysięgę: „Przyrzekam uroczyście 
być dobrym i dzielnym przedszko-
lakiem...”. 

Podczas występu artystycznego 
przygotowanego przez grupy 4, 5 i 6 
latków dzieci z tego oddziału dostały 
od swoich rówieśników wiele wska-
zówek jak być dobrym i wesołym 
przedszkolakiem.

Pragniemy, aby nasze przedszkole 
zawsze wypełniał gwar roześmia-
nych, wesołych i zadowolonych 
dzieci, bowiem:

„Kto liczy na tygodnie – sieje 
trawę

Kto liczy na lata – sadzi drzewa,
Ale kto liczy na stulecia – ten wy-

chowuje dzieci”.
Ewa Wróbel

Dyr. PP3 w Nowogardzie

SP Błotno

Pamiętali o papieskiej 
rocznicy…

Dzień Papieski, przypadający 12 
października połączony z 30 roczni-
cą. wyboru Jana Pawła II na Stolicę 
Piotrową w Rzymie dzieci szkoły 
podstawowej w Błotnie uczciły oko-
licznościowym apelem w dniu 16 
października. Pod przewodnictwem 
katechety ks. Janusza Zachęckiego 
przygotowały program słowno- mu-
zyczny, który przybliżył postać pa-
pieża jako człowieka. Apel rozpoczął 
się wszystkim dobrze znaną i jakże 
często śpiewaną przez Ojca św. Jana 
Pawła II piosenką oazową pt. „Pan 
kiedyś stanął nad brzegiem”. Apel 
był dla dzieci niezapomniana lekcją 
o Janie Pawle II największym z rodu 
Polaków, lekcją, która  nie pozwoli 
zapomnieć o tak Wielkim Człowieku. 
Tak wiele Ojciec św. uczynił dla dzieci 
i świata, dlatego dzieci na zakoń-
czenie programu złożyły deklarację 
słowami wiersza:

Rośniemy jak ten młody las
Co korzeniami sięga w głąb
Który się wichrom śmieje w twarz
Niczym zwalisty, mocny dąb.
Rośniemy jak ten młody las 
Czerpiąc z tej ziemi żyzny sok.
Rośniemy jak ten młody las, 
Gdzie horyzonty – tam nasz wzrok!
Przed nami życia biała karta, 
przed nami jeszcze wiele dróg.
Zostawić na nich ślady warto, 
by spłacić ten dzisiejszy dług.

Opracował: sacer
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 40

Rozwiązania krzyżówki nr 39 – ŚWIĘTA 
JADWIGA BYDŁO Z POLA ŚCIGA– na-
desłali:

Halina Kawczyńska, Danuta Majeranowska, 
Władysław Kubisz, Halina Kawczyńska (38), Bo-
gumiła Urtnowska, Ryszard Gutowski, Andrzej 
Czarnowski, Andrzej Leszczyński, Krystyna Tre-
tiak, Władysław Szałaj, Maria Gortat (także 38),, 
Franciszek Palenica, Adam Stefański Halina Szwal, 
Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Jerzy Siedlecki, 

Pelagia Feliksiak, Agnieszka Skowrońska, Wiesław 
Grudziński, Teresa Januszonek. Aneta Grzebielu-
cha (38) 

Prenumeraty DN na listopad wylosowali:
- Adam Stefański,
- Jerzy Siedlecki,
- Wiesław Grudziński.

Gratulujemy!

CO TO?

Ludzkość…
Co ma wynikać z tego słowa?
Czy powszechna duma,
Czy – odpowiedzialność zbiorowa?

IGRASZKI Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Odpowiedzialność w naszej erze,
To dla mnie frazes bez pokrycia.
Istnieje tylko na papierze,
By znaleźć ją-nie starczy życia.
Na próżno stracisz czas w pogoni,
Gdyż umknie ci śmiejąc się w kułak…
Komisja chytrze się zasłoni,
Protokół winić, że coś nie tak?
Komisji grozić?
Sprawa przykra,
Bo nie wypada, gruby nietakt,
Z komisją przy tym nikt nie wygra!
Raz wniosłem protest: - Dość tych krętactw...
Do dzisiaj kiepską mam opinię…
Uznano mnie za malkontenta,
I to w dodatku… komisyjnie.
Nawet to w sobie ma coś z hecy,
Ludzie mi wczoraj bliscy zgoła,
Dziś pokazują swoje plecy,
Palcem pukają się po czołach.
Kto zacz  - pytają – że chcę wniknąć,
W to, kto i za co odpowiada?
Może pozuję na niezwykłość?
Po co szczegóły…?
To przesada!
Czyż warto – mówią – mącić spokój,
Sobie przysparzać upokorzeń?
Postaw jak inni – na Protokół…
Można żyć wtedy nie najgorzej.
Można, lecz dla mnie taka rada,
Ma w sobie coś z zwykłego kantu…
Imiennie nikt nie odpowiada!
Raj, psiakość, dla asekurantów,
Może dla dobra więc ogółu,
Skończymy z przesadną ostrożnością.
Mniej tych komisji,
Protokółów,
Igraszek z odpowiedzialnością!

JEST RÓWNIEŻ TAKA!!!

Jest również taka „przyszłość narodu”,
Co wprost ze żłobka – ciągnie do żłobu.
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 pra-
codawcy o wolnych 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 związ-
kową.”
Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrudnie-
niem osoby lub powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany uzyskać od niej 
pisemne oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych poszu-
kujących 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 zatrud-
nieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej

Nowogard 16.10.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Pracownik produkcji
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Ślusarz – spawacz
5. Konserwator terenów zielonych + 

kat.”B”
6. Kierowca B,T
7. Pielęgniarka
8. Pomocnik przy produkcji okien 

PCV
9. Nauczyciel Informatyki
10.  Kucharz, recepcjonista
11.  Sprzedawca
12.   Konserwator – mechanik
13.  Pomocnik stolarza meblowego
14.  Pomocnik magazyniera operator 

urządzeń i sprzętu budowlanego 
15.  Pracownik utrzymania czystości
16.  Osoba do przyjmowania zakła-

dów 

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca C+E (uprawnienie na 

dźwig HDS )  - Płoty
2. Operator produkcji - Stargard 

Szczeciński
3. Pracownik produkcji - Szczecin 

– Dąbie
4. Kierowca C+E – Szczecin, Gryfice
5. Inżynier w dziale R&D - Gryfice
6. Przedstawiciel handlowy – teren 

woj. Zachodniopomorskiego
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Olimpia walczy o lidera
W meczu na szczycie grupy 4 B-klasy nowogardzka Olimpia walczyć bę-

dzie o zdetronizowanie dotychczasowego lidera Kastę Szczecin - Majowe. 

Pomorzanin może odsapnąć
Po dwóch meczach na szczycie zakończonych awansem na fotel lidera 

Pomorzanin może nieco odsapnąć. W sobotę zmierzy się na własnym boi-
sku z teoretycznie słabszym rywalem.

W Pucharze z Hutnikiem Szczecin
III rzucie piłkarskiego Pucharu Polski Pomorzanin zmierzy się z Hutni-

kiem Szczecin.
W tej fazie rozgrywek dołączają zespoły III i IV-ligowe. Pomorzanin trafił 

na grający na codzień w IV lidze Hutnik Szczecin. W ligowej tabeli zespół 
ten zajmuje dziesiątą pozycje mając na swoim koncie jedenaście punktów.

Mecz odbędzie się 11 listopada. Tak jak wszystkie pozostałe rozpocznie 
się o godzinie 13.00.

Zestaw par III rzutu Pucharu Polski:
FLOTA II ŚWINOUJŚCIE (O1) - ARKONIA SZCZECIN (V)
RADOVIA RADOWO MAŁE (O1) - INA GOLENIÓW (IV)
SARMATA DOBRA NOWOGARDZKA (V) - ŚWIT SZCZECIN (V)
POMORZANIN NOWOGARD (O1) - HUTNIK SZCZECIN (IV)
WICHER BROJCE (O1) - GRYF KAMIEŃ POMORSKI (IV)
SPARTA GRYFICE (V) - PIAST CHOCIWEL (IV)
INA IŃSKO (O1) - REGA TRZEBIATÓW (III)
MEWA RESKO (O1) - POLONIA PŁOTY (V)
WB WOŁCZKOWO (B3) - VINETA WOLIN (IV)
JANTAR DZIWNÓW (A1) - WYBRZEŻE REWALSKIE REWAL (IV)
MIESZKO MIESZKOWICE (V) - ENERGETYK GRYFINO (IV)
STAL LIPIANY (V) - ODRA CHOJNA (V)
EHRLE DOBRA SZCZECIŃSKA (O1) - DĄB DĘBNO (III)
WODA II PIAST RZECKO (V) - VICTORIA 95 PRZECŁAW (IV)
ODRZANKA RADZISZEWO (O2) - BŁĘKITNI STARGARD (III)
SPARTA GODKÓW (O2) - ORZEŁ TRZCIŃSKO ZDRÓJ (V)
ORZEŁ BIERZWNIK (A5) - POGOŃ BARLINEK (IV)
JEZIORAK SZCZECIN (A3) - PIAST CHOSZCZNO (IV)
OSADNIK MYŚLIBÓRZ (V) - STAL SZCZECIN (IV)
JEDNOŚĆ PRZEWŁOKI (O2) - SOKÓŁ PYRZYCE (IV)

Andrzej Garguliński

XII Ogólnopolski Turniej  
koszykówki
Po raz kolejny do naszego miasta zjadą zespoły  młodych koszykarek, 

by wziąć udział w ogólnopolskim turnieju organizowanym przez UKS 
Trójka Nowogard.

W turnieju weźmie udział sześć zespołów rocznika 1997 i młodsze. Poza 
gospodarzami turnieju, zespołem UKS Trójka Nowogard w rywalizacji we-
zmą udział UKS Olimpijczyk Drawsko Pomorskie, MUKS Poznań, MKS 
Orzeł Polkowice, UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. i UKS 17 Koszalin. W 
czasie turnieju nasze zawodniczki rozegrają mecz z Olimpijczykiem Draw-
sko, który zostanie wliczony w rozgrywki Ligi Kadetek. 

Turniej rozpocznie się w piątek w samo południe i potrwa aż do niedzieli. 
Uroczyste zakończenie zaplanowano na godzinę 13.30.

Harmonogram Turnieju:
Piątek 
12 00  Nowogard – Drawsko
13 20    Polkowice – Koszalin
14 40 Ostrów Wlkp. – Poznań
16 00 Drawsko – Koszalin
17 20 Nowogard – Ostrów Wlkp.
18 40    Poznań – Polkowice 

Sobota
9 00 Polkowice – Ostrów Wlkp.
10 10   Nowogard –. Koszalin
11 20   Drawsko – Poznań

13 00  Mecz Ligi Kadetek : Trójka Nowo-
gard -  Olimpijczyk Drawsko Pom.
15 00   Ostrów Wlkp. – Koszalin
16 20   Nowogard – Poznań .
17 40   Polkowice – Drawsko

Niedziela
9 00 Koszalin – Poznań
10 20    Nowogard – Polkowice
11 40 Drawsko – Ostrów Wlkp.
13 30   Uroczyste Zakończenie Turnieju

Andrzej Garguliński

Zespół ze Szczecina odniósł w 
rundzie jesiennej komplet zwy-
cięstw i ma w swoim dorobku 18 
punktów. Przez potknięcie podczas 
inauguracji rozgrywek w meczu z 
Komarexem Komarowo Olimpia 
ma trzy oczka mniej. Dlatego, jeśli 
nasz zespół chce przeczekać prze-
rwę zimową jako lider rozgrywek 
musi pokonać Kastę na ich boisku. 
Dodatkowego smaczku meczowi 

dodaje fakt, ze rozgrywany jest on w 
ostatniej kolejce.

Mecz odbędzie się w sobotę. Po-
czątek o godzinie15.00.

Pozostałe mecze kolejki:
Sobota: 15:00  Komarex Komaro-

wo - Zryw Kretlewo.
Niedziela: 15:00  Orły Kliniska - 

Pomorzanin Przybiernów.
Andrzej Garguliński

Przeciwnikiem naszego zespołu 
będzie Fagus Kołbacz. Zespół ten 
aktualnie plasuje się na dwunastej 
pozycji mając w swoim dorobku je-
denascie punktów. Zdobył je poko-
nując Vielgovię Szczecin -Wielgowo, 
Inę Ińsko i w ostatniej kolejce Mewę 
Resko.Do tego trzeba doliczyć remi-
sy z Ehrle Polska Dobra Szczecińska 
i Masovią Maszewo.

Mecz rozpocznie się o godzinie 
14.00

Pozostałe mecze kolejki: 
Sobota: 14:00  Ina Ińsko - Pogoń 

II Szczecin, 14:00 Masovia Masze-
wo - KP Chemik II Police, 14:30 
Wicher Brojce - Dąbrovia Stara Dą-
browa, 15:00  Mewa Resko - Korona 
Stuchowo, 15:00 Radowia Radowo 
Małe - Ehrle Polska Dobra Szczeciń-
ska, 15:00  Promień Mosty - Vielgo-
via Szczecin-Wielgowo.

Niedziela: 13:30  Flota II Świnouj-
ście - Światowid Łobez.

Andrzej Garguliński

Rusza Liga Siatkówki Halowej

Ważna informacja!
W sobotę, 25 października rozegrana zostanie I kolejka Ligi.
Mecze rozgrywane będą w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy 

ul. Wojska Polskiego. Zawodnikom 8 drużyn, które zgłosiły się do rozgrywek 
podajemy terminy spotkań:

- MAX Żabowo -  Kościuszki – godz. 16.00
- WKS Sikorki – Węgorza – godz. 17.00
- Czermnica – Kikorze – godz. 18.00
- WKS Wyszomierz – Żabowo II – godz. 19.00

inf. Andrzej Kania.
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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•

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Sprzedam 
kombajn kosmetyczny 

12 funkcyjny.
Tel. 607 921 435

20 października 2008 r. godz. 16.30
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REKLAMA

place
magazyny
warsztaty

Pb98 - 4,67,-    ON   - 4,17,-

Pb95 - 4,29,-    LPG - 2,25,-

Czytaj s. 2foto Franciszek Karolewski

Jesienne  nastroje

GABINET LARYNGOLOGICZNY NZOZ MEDEX
ul Kościuszki 36 (przychodnia parter)

CZYNNY: poniedziałki godz. 15.00, czwartki godz. 15.00
Rejestracja w godz. 8.00 – 15.00 tel. 091 39 21 632, w nagłych przypadkach tel. 601 76 16 16

BADANIA SŁUCHU
BADANIA KIEROWCÓW

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

REKLAMA

Czy Bonda 
wygra z sądem?

Zapowiadany na dzisiaj wywiad 
z Ryszardem Bondą z przyczyn 
technicznych ukaże się w innym 
terminie.

red

Likwidacja 
Biblioteki  
Pedagogicznej?

s. 3

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Wciąż  
potrzebujemy 
środków

s. 4
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Kronika policyjna „Nic dwa razy się nie zdarza”
Pod tym tytułem odbył się w sobotę 

w Nowogardzkim Domu Kultury 
koncert poezji śpiewanej, w wykona-
niu Beaty Krzyżanowskiej. Artystka 
wyśpiewywała utwory takich poetów 
jak: Edward Stachura, Wisława Szym-
borska, Ildefons Gałczyński, Jarosław 
Iwaszkiewicz czy Maria Pawlikowska 
– Jasnorzewska. Nie zabrakło też 
utworów w aranżacji samej Krzyża-
nowskiej. W każdej z wykonywanych 
piosenek nowogardzka pieśniarka 
zawarła kawałek siebie. Na widowni 
nie zabrakło więc wzruszeń ale też 
elementów zabawy, podczas wspól-
nego śpiewania. A widownia również 
dopisała. Na sali kinowej siedzieli 
najstarsi z najmłodszymi i wspól-

nie przysłuchiwali się jesiennym 
balladom. Koncertowi towarzyszyła 
przepiękna jesienna scenografia od-
dająca nastrój wykonywanych przez 
piosenkarkę utworów. Recital był 
szczególnie wzruszający, ze względu 
na to, że stanowił  powrót Beaty Krzy-
żanowskiej do zawodu. W ostatnim 
utworze, artystka dziękowała Bogu 
za powrót do zdrowia po wypadku 
samochodowym.

Jak zapowiedziała dyrektor NDK 
Mirosława Przybyłek, koncert nie był 
ostatnią z jesiennych niespodzianek. 
Bowiem już 8 listopada czeka nas 
koncert ukraińskiej pieśniarki wyko-
nującej utwory Bułata Okudżawy.

Ewa Dziwisz

Poniedziałek 20 października
Tego dnia skradziono telefon ko-

mórkowy NOKIA 6131 wartości 1000 
zł na terenie Liceum Ogólnokształcą-
cego przy ul. Wojska Polskiego.

Skradziono dwie karty do banko-
matu na terenie sklepu Biedronka 
przy ul. Warszawskiej.

Dokonano krótkotrwałej kradzieży 
pojazdu motorower w miejscowości 
Szczytniki - został odnaleziony w 
miejscowości Glicko.

Tego samego dnia dokonano kra-
dzieży paliwa na stacji Orlen o 
wartości 100 zł przez kierującego 
samochodem Volkswagen Golf na 
niemieckich numerach rejestracyj-
nych. 

Wtorek 21 października
Około godziny 13:00. dokonano 

kradzieży roweru marki Romet o 
wartości 150 zł sprzed sklepu na ul. 
Bema. 

Czwartek 23 października
Nietrzeźwy kierujący rowerem 

Józef S. miał  2,7 promila alkoholu  
- zdarzenie miało miejsce na ul. Boh. 
Warszawy w Nowogardzie.

Piątek 24 października
Na gorącym uczynku kradzieży 

alkoholu jedna ze sprzedawczyń 
sklepu  Biedronka przy ul. 700 - lecia  

zatrzymała Jerzego M. Skradziony 
alkohol wart był 6,41 zł. – nałożony 
na złodzieja mandat 100 zł.

Tego samego dnia dokonano kra-
dzieży z włamaniem do pomiesz-
czenia przy ul. Boh. Warszawy  - z 
biura firmy URBI – PAK skradziono 
Laptop  i telefon komórkowy o war-
tości 2000 zł.

Sobota 25 października
Zgłoszono kradzież samochodu 

marki Opel Corsa wartości 5000 zł 
z ul. Wiejskiej. W wyniku podjętych 
działań przez policję samochód został 
odnaleziony jako porzucony przy 
drodze wyjazdowej z Nowogardu w 
kierunku Stargardu Szczecińskiego. 
Samochód został zabezpieczony do 
dalszych badań.

W tym samym dniu około godziny 
14:00 dokonano kradzieży z włama-
niem do domu w budowie, gdzie po 
wypchnięciu drzwi balkonowych 
skradziono różne elektronarzędzia 
i przedmioty o łącznej wartości 
10.770,00 zł.

Niedziela 26 października
Nietrzeźwy kierujący samochodem 

Ford Mondeo Michał M. miał w wy-
dychanym powietrzu 0,91 promila. 
Wydarzenie miało miejsce na ul. 
Warszawskiej w Nowogardzie. 

Edyta Wasilewska

Nowogardzianie w Praniani
   W dniach 6 – 16.10.2008 r. 

przedstawiciele naszej gminy odwie-
dzili szkołę w Serbii w miejscowości 
Praniani, gdzie 16 osobowa grupa, w 
skład której weszło 6 członków ze-
społu artystycznego „Fonem”, 3 pary 
taneczne działające przy NDK oraz 
zastępca burmistrza Artur Danilew-
ski, dyrektor SP3 Piotr Kazuba, i opie-
kunowie: Mikołaj Kubiak i Agniesz-
ka Zgieb mieli przyjemność i możli-
wość wzięcia udziału w warsztatach 
artystycznych i teatralnych przygo-
towanych przez młodzież serbską. 
     Najważniejszym celem tego wy-
jazdu było podpisanie przez zastępcę 
burmistrza Nowogardu Artura Da-
nilewskiego umowy między miasta-
mi z burmistrzem Gornji Milanovać 
- Drażimirem Maruszicz, która do-
tyczyła połączenia gmin w przyjaź-
ni i opiera się na ludzkiej potrzebie. 
     Umowę partnerską podpisał rów-
nież dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 - Piotr Kazuba z panią dyrektor 
szkoły w Praniani - Gorącą Stonoje-
wicz. Szkoły zobowiązały się rozwi-
jać partnerskie stosunki przyjaźni i 

współpracy, będą pielęgnować naj-
ważniejsze wartości na świecie: po-
kój, miłość i radość.

     16 osobowa grupa z Polski mia-
ła możliwość poznania kultury i tra-
dycji Serbów, którzy przyjęli i ugoś-
cili ich ukazując swoje dobre serca i 
wiarę, że porozumienia zawarte z na-
szą gminą będą owocowały wielolet-
nią przyjaźnią i wymianą poglądów, 
umacniając nas wszystkich w prze-
konaniu, że bariera językowa nie jest 
przeszkodą w poznawaniu świata. 
     Ta pierwsza wizyta w Serbii po-
kazała jak ważne są takie zagranicz-
ne wyjazdy, które uczą poznawania 
kultury, tradycji i języka narodów 
Europy.

Inf. własna

Niektórzy wątpią w celowość „za-
cieśniania przyjaznych stosunków”.

Na Forum UM ukazała się taka 
oto notatka:

„W Radzie Miejskiej rewolucja, 
a tematów dla radnego nie ma!  
Czytam wiadomości z ratusza - 
jedziemy (nie wszyscy) do Serbii. 

Dobrze - mamy nowych przyjaciół 
(patrz podsumowanie Festiwalu)! 
Kto pojechał i za czyje pieniądze by 
(cytuję): utrwalać przyjaźń i ludzkie 
potrzeby (zastępca burmistrza Dani-
lewski). Pan Piotr Kazuba (dyrektor 
SP3) miał inne cele - pokój, miłość i 
radość! Stosowną umowę podpisał z 
dyrektor szkoły w jakimś serbskim 
zadupiu panią GORĄCĄ Stonaje-

wicz. A gdyby okazała się OZIĘBŁA? 
Pytanie retoryczne - kto zapłacił 
- UM czy NDK? To tak przed budże-
tową dyskusją.”

Od redakcji: Podarujmy sobie 
„Gorącą” – zwykły błąd w pisaniu. 
Serbskie imię żeńskie to Goraca, pod-
pisano więc porozumienie z Goracą, 
a nie Gorącą.
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Likwidacja Biblioteki 
Pedagogicznej?

Temat powraca po dwóch latach jak bumerang. Przypomnijmy, że Sejmik 
Samorządowy poprzedniej kadencji podjął decyzję o likwidacji Bibliotek 
Pedagogicznych – filii terenowych Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. 
Wtedy była koncepcja pozostawienia po jednej filii w powiecie. W Goleniowie 
będzie, a w Nowogardzie się zlikwiduje.

Dziennik Nowogardzki pisał:
W naszym województwie znajduje 

się 15 filii Bibliotek Pedagogicznych. 
W większości przypadków na jeden 
powiat przypada jedna taka placów-
ka. Wyjątek stanowią powiat gryfiń-
ski, myśliborki i nasz goleniowski, w 
którym funkcjonują filie w Nowogar-
dzie i w Goleniowie. Zdaniem władz 
wojewódzkich potrzebne są zmiany 
tak by na jeden powiat przypadała 
jedna taka placówka. Propozycje tych 
zmian opublikowano w „Koncepcji 
restrukturyzacji sieci filii Wojewódz-
kiej Biblioteki Pedagogicznej Cen-
trum Doradztwa i Doskonalenia Na-
uczycieli w Szczecinie”. Zmniejszenie 
ilości placówek ma dać oszczędności, 
które pozwolą – jak szumnie napisali 
autorzy opracowania – odpowiedzieć 
tym instytucjom na „zmiany cywi-
lizacyjne, w tym nieustanny postęp 
naukowo techniczny(...)”

Zanalizowano koszty funkcjono-
wania wszystkich bibliotek. Nas z 
oczywistych względów interesuje 
zestawienie placówek mieszczących 
się w naszym powiecie. I tak koszt 
funkcjonowanie Biblioteki goleniow-
skiej w roku 2005 wyniósł 109.631,31 
zł co daje 9.153,94 zł/ miesiąc,  a koszt 
nowogardzkiej filii wyniósł 84.918, 54 
zł czyli 7.076,54 na miesiąc. Na naszą 
korzyść przemawia też średni koszt 
obsługi rocznej jednego czytelnika 
czyli 79,05 zł podczas gdy w Gole-
niowie wyniósł on 111,64 zł.

Jednak mimo to autorzy opra-
cowania proponują pozostawienie 
goleniowskiej filii gdyż „...samorząd 
lokalny proponuje lepsze warunki 
lokalowe, pomoc finansową i organi-
zacyjną(...) dotychczasowi klienci filii 
w Nowogardzie (mieszkańcy gminy 
Osina oraz Nowogard) będą mieli 
możliwość korzystania ze stosunkowo 
dobrej komunikacji (bliskie położenie i 
dobre połączenie) z filią w Goleniowie 
i Gryficach”.

Dalej możemy przeczytać, że „Przy 
wygaszaniu filii (...) w Nowogardzie 
przewiduje się nieodpłatne przekaza-
nie zasobów bibliotecznych dla samo-
rządów gminnych. Filie te znajdują 
się w lokalach stanowiących własność 
samorządu gminnego, a więc z chwilą 
wygaszenia filii zostaną zwolnione 
przez CDiDN.”

Od ówczesnego rzecznika Urzędu 
Marszałkowskiego Katarzyny Na-

kielskiej – Pawluk mogliśmy usłyszeć 
następujące motywacje:

„W 2004 roku zostały połączone 
dwie placówki oświatowe: Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia Nauczy-
cieli w Szczecinie oraz Pedagogiczna 
Biblioteka Województwa Zachod-
niopomorskiego w Szczecinie. Po 
połączeniu, biblioteka pedagogiczna 
stała się integralną częścią placówki 
doskonalenia nauczycieli 

Wydaje się, że w dobie społeczeń-
stwa informacji, zarówno CDiDN jako 
placówka wojewódzka, jak również 
jej oddziały terenowe, mają szansę 
przetrwania (a nawet dalszego roz-
woju) tylko wówczas, gdy będą wyka-
zywać należytą troskę   permanentny 
wzrost jakości świadczonych usług 
edukacyjnych i doskonalenia rozwoju 
organizacyjnego. Dlatego w proce-
sie restrukturyzacji istniejącej sieci 
filii biblioteki pedagogicznej należy 
uwzględnić wszystkie przewidywane 
uwarunkowania, tj. organizacyjne, 
demograficzne, ekonomiczne oraz 
potrzeby środowiska.”
Wszystko było już gotowe do li-

kwidacji ale okazało się, że opisane 
wyżej połączenie obarczone jest 
błędami formalnymi Temat powró-
cił, bo obecny Zarząd Województwa 
opracował nowy statut Zachodnio-
pomorskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, a Kurator zaopiniował go 
pozytywnie. 

Jedynym ratunkiem dla naszej filii 
jest przejęcie jej i finansowanie przez 
Gminę Nowogard.

Piękne słowa o „łatwych dojazdach 
do Goleniowa i Gryfic” trzeba włożyć 
między bajki.

Biblioteka posiada ponad 22 000 
egzemplarzy księgozbioru, ponad 
2 000 roczników fachowych czaso-
pism. Aby biblioteka spełniała swoją 
rolę musi być „żywa” czyli jej zbiory 
muszą być na bieżąco uzupełniane. 
Kto korzysta? Setki studentów z 
Nowogardu i okolic, wszyscy na-
uczyciele, bo wciąż podnoszą swoje 
kwalifikacje, uczniowie – maturzy-
ści. Wszyscy oni mają dojeżdżać do 
Goleniowa i Gryfic? Jakże śmiesznie 
brzmią  słowa uzasadnienia likwida-
cji:” Ze względu na nieustanny postęp 
naukowo-techniczny, przystąpienie do 
Unii Europejskiej oraz trwające prze-
obrażenia systemu oświaty, zaistniała 
potrzeba wyznaczenia nowych zadań 

dla bibliotek pedagogicznych, które 
muszą dostrzegać i uwzględniać w 
swojej działalności edukacyjne po-
trzeby środowiska. Zamiarem Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego jest 
przeprowadzenie głębokiej restruktu-
ryzacji sieci biblioteki pedagogicznej 
i powołanie w każdym powiecie 
jednej, dużej i prężnej filii biblioteki 
pedagogicznej, realizującej ponadto 
zadania CDiDN w zakresie doradztwa 
i doskonalenia nauczycieli”.
Radni Lewicy złożyli protest 

przeciwko likwidacji Biblioteki 
Pedagogicznej w Nowogardzie. 
Protest przedłożyli Burmistrzowi i 

Radzie Miejskiej Nowogardu oraz 
Kuratorowi Oświaty i Sejmikowi 
Województwa – stanowczo do-
magają się zrewidowania planów 
likwidacji i nie podejmowania w tej 
sprawie uchwały.

Burmistrz jest zbulwersowany spo-
sobem załatwiania tej sprawy – nikt 
z samorządowcami nie rozmawiał 
i postawił ich przed faktem doko-
nanym – kolejne wydatki spadły na 
barki Gminy. 

Powtarza się stare powiedzenie – Ci 
z góry wiedzą zawsze lepiej! Czy w 
każdym przypadku?

Lesław M. Marek

Fabryka Płyt Wiórowych 
zamknięta!

Sprawy do załatwienia…
Czytelnicy sygnalizują nam sprawy przyziemne, a jednak utrudniające 

życie.
- Wczoraj chciałam pobrać wniosek o  warunki zabudowy, okazało się, że 

nie ma zaktualizowanego w internecie. 
Pytam się kto się tym zajmuje i ile czasu potrzebuje Urząd Miejski,  by to 

uaktualnić, a może jest zbyt mało osób zatrudnionych ...?
- Obornik. W ubiegłym roku ukazał się artykuł odnośnie ul.Leśnej w Nowo-

gardzie w którym było opisane jak traktory wypełnione obornikiem po brzegi 
jeżdżą pod oknami bloku. Sytuacja analogicznie powtarza się także w tym 
roku. Nic z tą sprawą nie zostało zrobione. Droga gruntowa która jest dojaz-
dem do posesji wygląda jak poligon, a „gnoju” który spada nikt łaskawie nie 
sprząta. 

- dzwonię w prozaicznej ale uciążliwej sprawie. Między blokami ul. War-
szawskiej leżał kot, który zginął pod kołami samochodu. Przez kilka dni nikt 
nie był zainteresowany jego usunięciem chociaż interweniowałem u Zarządcy 
Wspólnoty i pani sprzątającej. Kto jest odpowiedzialny za usuwanie padłych 
zwierząt?  

LMM

Jak się dowiedzieliśmy zakład pro-
dukujący płyty wiórowe, zlokalizowa-
ny przy ul. Nadtorowej kończy dzia-
łalność, a pracownicy już na dniach 
dostaną wypowiedzenia .Niestety nie 
udało nam się nawiązać kontaktu z 
właścicielem zakładu i nie znamy 
oficjalnej przyczyny, która skłoniła 
przedsiębiorcę do zaprzestania pro-
dukcji w Nowogardzie. Nieoficjalnie 
wiadomo, że od samego początku 
były problemy z uzyskaniem właści-

wych parametrów produkowanych 
płyt – były więc problemy ze zbytem 
towaru na wymagających rynkach 
zagranicznych.

Uruchomienie fabryki w 2007 
roku kosztowało około 15 milio-
nów złotych, planowano zatrudnić 
kilkadziesiąt osób przy produkcji 
płyt na potrzeby budownictwa i 
meblarstwa.

Red.
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Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie 

skladają 

serdeczne podziękowania 
Dyrektor PKO BP w Nowogardzie pani Elżbiecie Bajerskiej 

za bezinteresowną pomoc i szczególne zaangażowanie 
w skutecznym pozyskaniu środków na rzecz WTZ. 

Z wyrazami uznania i głęboką wdzięcznością 
Przewodniczący ZTPON Krzysztof Skarbek, 

Kierownik WTZ Jolanta Gawlicka

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Wciąż potrzebujemy 
środków

W miniony czwartek w Bibliotece Miejskiej odbyła się wystawa zorgani-
zowana przez  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowogardzie, połączona ze  
sprzedażą prac. Uczestnicy sprzedawali własnoręcznie wykonane z myślą 
o Święcie Zmarłych stroiki.

ten cel jakieś pomieszczenie, nawet 
położone w innym miejscu. 
Red. – Widzę, że macie przed sobą 

ogrom zadań. Prowadzicie pracownie, 
które trzeba wyposażyć w odpowiednie 
środki do ich funkcjonowania. Uczest-
nikom trzeba zapewnić możliwość 
rozwoju poprzez udział w konkursach, 
wycieczkach, turnusach rehabilita-
cyjnych czy wyjazdach na basen. Jak 
sobie z tym radzicie finansowo?
J. G. – Jak wspomniałam wcześ-

niej mamy ogromne potrzeby.  
Środki staramy się pozyskać min. 
poprzez sprzedaż prac wykonanych 
przez uczestników. Planujemy zor-

ganizować jeszcze raz taką akcję w 
najbliższą niedzielę po Mszy Świę-
tej.  Będziemy wdzięczni za każdą 
okazaną pomoc. Nawet zakup farb, 
kredek, czy papieru to dla nas wiele. 
Chcielibyśmy doposażyć pracownię 
komputerową. 
Pragniemy gorąco podziękować 

wszystkim osobom dobrej woli, któ-
re nam dotychczas pomogły. Dzięki 
takiej pomocy, uczestnicy mogą 
nieodpłatnie korzystać z basenu w 
Maciejewie.

Dziękuję za rozmowę
Ewa Dziwisz

O potrzebach Warsztatów Terapii 
Zajęciowej rozmawialiśmy z p. Kie-
rownik Jolantą Gawlicką.

Red. – Skąd pomysł sprzedaży prac 
wykonanych przez uczestników?
Jolanta Gawlicka – Nie jest to 

pierwsza tego typu akcja. Wciąż 
potrzebujemy środków na funk-
cjonowanie warsztatów. Natomiast 
prace te, są na tyle ciekawe, że budzą 
zainteresowanie kupujących a uczest-
nikom dają satysfakcję pokazania się 
na zewnątrz.
Red. – Na co przeznaczacie pozy-

skane w ten sposób środki.
J. G. – Działalność warsztatów 

finansowana jest przez PFRON, Po-
wiat i środki własne stowarzyszenia. 
Przeznaczamy je na bieżące opłaty, 
wypłaty dla pracowników i czynsz, 
który jest bardzo wysoki, gdyż dzier-
żawimy pomieszczenia od osoby pry-
watnej.  Pozyskane ze sprzedaży prac 
pieniążki przeznaczamy na integrację 
społeczną, tj. konkursy, wyjazdy dla 
uczestników i zakup środków do 
pracowni. 
Red. – Kto może być uczestnikiem 

warsztatów?
J. G. – Warsztaty stworzono z myślą 

o osobach niepełnosprawnych, po 16 
roku życia, które ukończyły naukę 
i pozostają w domu. Podstawą do 
przyjęcia na WTZ jest Orzeczenie 
o Niepełnosprawności Ze Wskaza-
niem do Uczestnictwa w WTZ. Nie 
wystarczy więc samo orzeczenie.
Red. – A co dają uczestnikom pro-

wadzone przez was zajęcia? 
J. G. – Warsztaty mają za zadanie 

przystosować do samodzielnego 
funkcjonowania w społeczeństwie 
osoby niepełnosprawne. W przy-

padkach, gdy pozwala na to stopień 
niepełnosprawności, umożliwić 
podjęcie pracy zarobkowej. Jeden z 
naszych uczestników już pracuje na 
podstawie umowy o pracę! Naszym 
zadaniem jest również nauczenie 
uczestników racjonalnego gospo-
darowania swoimi pieniędzmi. Stąd 
otrzymują oni na zasadzie motywacji 
kieszonkowe, przeznaczone do tre-
ningu ekonomicznego. Są to niewiel-
kie środki, przeznaczone wyłącznie 
na potrzeby uczestnika, a nie jego 
rodziny. Ponadto uczestnicy mają się 
integrować ze społeczeństwem, stąd 
udział w konkursach, wycieczkach, 
wyjazdach na basen.
Red. – Ilu macie uczestników i w 

jaki sposób odbywa się terapia?
J. G. – Mamy pięć pracowni: kom-

puterowo – poligraficzną, plastyczną, 
manualno – ruchową, stolarską i go-
spodarstwa domowego. Przyjmując 
uczestnika staramy się ocenić jego 
umiejętności, odkryć jego talenty i na 
tej podstawie prowadzone są zajęcia. 
Do każdej pracowni przypisanych jest 
pięciu uczestników. Czyli prowadzi-
my aktualnie zajęcia dla 25 osób. 
Red. – Czy to zaspokaja na terenie 

Gminy Nowogard potrzeby w tym 
zakresie?
J. G. – To następna nasza bolączka. 

Zgłoszeń do uczestnictwa w warszta-
tach mamy o wiele więcej. Potrzeby 
są ogromne, a niepełnosprawnych 
osób pozbawionych możliwości 
samodzielnego funkcjonowania 
wiele. Chcielibyśmy w związku z 
tym utworzyć nową pracownię. 
Natomiast w dzierżawionych przez 
nas pomieszczeniach, nie mamy na 
to miejsca. Dobrze było by, gdyby 
Gmina chciała wygospodarować na 

Nowogardzkie Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały kilka lat temu dzięki 
inicjatywie grupki zapaleńców min. Jolancie Gawlickiej i Markowi Słomskie-
mu. Funkcjonują z sukcesem do dziś, realizując zadania z zakresu pomocy 
niepełnosprawnym. Każdy z nas zetknął się lub może się zetknąć z problemem 
niepełnosprawności. Uczestnikami zajęć są także osoby po wypadkach, wcześ-
niej zupełnie zdrowe. Dlatego też ich działalność jest bardzo ważna dla naszej 
społeczności i ważna jest każda okazana pomoc.

Msza Święta 
w intencji 

wszystkich zmarłych 
nowogardzkich nauczycieli 

odbędzie się w dniu 9 listopada 
o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP 
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE
Czternastego października 2008 r. w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Przed licznie zebranym Gronem Pedagogicznym, Dyrekcją oraz innymi 
pracownikami szkoły swój program kabaretowy zaprezentowali uczniowie 
klasy drugiej Technikum Handlowego. Przygotowany przez młodzież pro-
gram składał się ze skeczy, piosenek oraz humorów z zeszytów szkolnych. 
Występ uczniów został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez przybyłych 
Nauczycieli i nagrodzony gromkimi brawami. Pomyśl chwilę…

Zagadki J.R.R. Tolkiena:  
1. ,,ta rzecz głębokie korzenie miewa,  
wyższa jest niźli drzewa,  
ku niebu sięga wyniośle,  
chociaż ni pędzi, nie rośnie.’’  
2. ,,Trzydzieści białych koni  
na łące czerwonej,  
najpierw klapią,  
potem człapią,  
w końcu stoją nieruchome.’’  
3. ,, choć bez skrzydeł-pląsa,  
choć bez głosu-wyje,  
choć bez zębów- kąsa,  
zamrze, choć nie żyje’’  
4. ,, Oko w niebieskiej twarzy  
na drugie spogląda,  
z twarzy patrzy zielonej.  
Jak ja wygląda  
-rzecze pierwsze oko  
-lecz nie wysoko  
a z niska wpatrzone’’  
5. ,,nos jej nie czuje i nie widzą oczy,  
ucho nie słyszy, gdy bez ciała kroczy,  
w dziurach zalega i ponad gwiazdami,  
w wodnych głębinach i hen pod wzgórzami.  
Pierwsza przychodzi i ostatnia mija,  
kres niesie życiu i radość zabija’’  
6.,beznogi leży na jednonogim,  
dwunogi siedzi na trójnogim,  
a czworonóg też coś dostanie’’  
7.Pożera wszystko na szerokim świecie,  
ptaki, zwierzęta i drzewa i kwiecie,  
kruszy żelazo i miażdży kamienie,  
jasną stal łamie, wysusza strumienie,  
królów zabija, burzy dumnie miasta,  
powala górę, co w  o niebie wyrasta.’’

HOROSKOP
BARAN – Nie wyglądaj w przyszłość. Nie oglądaj się też za siebie. Skoncentruj 

się tylko i wyłącznie na teraźniejszości. Musisz wyostrzyć wszystkie zmysły, aby nie 
stracić okazji do osiągnięcia wielkiego sukcesu.
BYK – Będziesz musiał podjąć bardzo ważną decyzję. Zastanów się dobrze, gdyż 

ten wybór będzie miał kolosalny wpływ na Twoją przyszłość. Nie trać głowy. Trzeź-
wość umysłu sprawi, że sobie poradzisz. 
BLIŹNIĘTA – Jesteś wartościową osobą. Ponadto wie-

le osób próbuje Cię o tym uświadomić. Zadziwiające jest również to, 
że w takiej sytuacji pozostajesz niesamowicie skromny. To się chwali.  
RAK – Czeka Cię mnóstwo pracy w tym tygodniu. Zajmij się obowiąz-
kami już teraz, bo inaczej nie będziesz mógł pozwolić sobie na odpo-
czynek podczas weekendu. Chyba nie chcesz stracić kolejnej imprezy? 
LEW – Ostatnimi czasy zaniedbujesz siebie i bliskich. Czas to naprawić. Korzystaj z 
tego, że masz teraz trochę więcej wolnego czasu. Zaproponuj rodzinie i przyjaciołom 
wspólne spędzenie wieczoru.
PANNA – Kariera jest niezwykle ważna, ale nie kosztem własnego zdrowia. Pa-

miętaj, że człowiek nie jest maszyną. Potrzebujesz teraz chwili dla siebie. Zwolnij 
tempo, odpocznij i nabierz jak najwięcej siły.
WAGA – Zacznij liczyć się ze zdaniem innych. Nie jesteś przecież Bogiem. Popeł-

niasz mnóstwo błędów, a tymczasem uważasz się za lepszego. Jesteś tylko człowie-
kiem. Nie zapominaj o tym fakcie…
SKORPION – Chyba poświęcasz zbyt wiele uwagi rzeczom, które zupełnie nie 

mają większego znaczenia. Zajmij się czymś pożytecznym. Szkoda marnować cenny 
czas. Zaproponuj komuś swoją pomoc.
STRZELEC – Ostatnio jesteś strasznie zamyślony. Coś Cię dręczy. Nie tłum w 

sobie złości i żalu. Opowiedz komuś bliskiemu o swoich zmartwieniach. Szybko doj-
dziecie do wniosku, że jest mnóstwo możliwości, aby rozwiązać Twoje problemy.
KOZIOROŻEC – Pamiętaj, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie wolno tak od 

razu się poddawać. Jesteś wspaniałym człowiekiem, więc jeśli tylko w siebie zwąt-
pisz, wiedz że dookoła masz mnóstwo kochających Cię osób, które Cię wspierają. 
WODNIK – Czas na zmiany. Emanujesz pozytywną ener-
gią, więc będzie Ci łatwiej pokonać nowe przeszkody. Patrzysz na 
świat przez różowe okulary. Nie zmieniaj tego. Tak jest idealnie. 
RYBY – Nie pozwól innym dyktować co masz robić. Sam wiesz najlepiej co jest dla 
Ciebie dobre. Zawsze świetnie sobie radziłeś. Nie potrzebujesz tego, aby ktoś w tej 
kwestii prowadził Cię za rękę.

Odpowiedzi:
1 góra  

1 prawda  
2 zęby  
3 wiatr  
4 Kwiatek i słońce  
5 ciemność. 
6 ryba na stoliku z jedna noga, człowiek na taborecie, i resztki dla kota  
7 czas
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TANIE 
PRZEWOZY 

INDYWIDUALNE
- praca, lotniska i inne
500 826 464

HURTOWNIA 
OGRODNICZA
ul. Wojska Polskiego 54

WYPRZEDAŻ 
TULIPANÓW I NARCYZÓW - 30%

Zmiana organizacji ruchu 
w dniach 30.10-3.11.2008 r.

USŁUGI  

ELEKTRYCZNE  
Norbert Rolik 

72-200 Nowogard 
ul. Boh. Warszawy 03A/7 

tel. 607 084 596  

„ELEKTROINSTAL” 
PHU Jan Bagiński 

z siedzibą w Goleniowie 

zatrudni elektryków 
z uprawnieniami. 

Dobre warunki płacowe. 
Tel. (091) 419-06-88, 0-601-615-705

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

XII Ogólnopolski Turniej Koszykówki

Trójka na podium
Tylko MUKS Poznań był lepszy od zespołu UKS Trójka Nowogard. Pod-

opieczne Rafała Rożka uplasowały się na drugim miejscu.

W pierwszym meczu Trójka wy-
grała z Olimpijczykiem Drawsko 
67:10, dalej były zwycięstwa z Olim-
pijczykiem Ostrów Wlkp. 36:16 i SP 
17 Koszalin 84:32. Nasze zawodnicz-
ki zatrzymały się dopiero w meczu z 
MUKS Poznań przegranym 22:33. 
W ostatnim meczu nasze zawod-
niczki Pokonały Orła Polkowice i 
ostatecznie zajęły drugie miejsce w 
turnieju.

Końcowa klasyfikacja:
1.MUKS Poznań
2. UKS „TRÓJKA” Nowogard

3. UKS Olimpijczyk Ostrów 
WLKP>

4. MKS „Orzeł” Polkowice
5. UKS Olimpiujczyk Drawsko
6. SP - 17 Koszalin
Organizatorzy dziękują Urzę-

dowi Miejskiemu w Nowogardzie, 
dyrektorowi SP-3 Piotrowi Kazubie 
Bankowi Spółdzielczemu w Nowo-
gardzie, oraz innym sponsorom pry-
watnym. Duży wkład pracy wnieśli 
rodzice dzieci za co też należą im się 
podziękowania.

Andrzej Garguliński

Rusza HLPN
Dnia 29.10.2008r środa w Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych rozpocznie się 12 edycja rozgrywek Halo-
wej Ligi Piłki Nożnej drużyn LZS. Zbiórka wszystkich 
uczestników o godz. 18:30.

MGZ LZS Nowogard
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 W obiektywie  Jana Korneluka - Nowogard 
 w gierkowskich czasach

Ruszyła Liga Siatkówki 
Halowej WKS

W sobotę rozegrano pierwsze cztery mecze Ligi Siatkówki Halowej orga-
nizowanej przez WKS.  Spotkania były zacięte i widowiskowe. Cieszy udział 
młodzieży. Nad sprawnym przebiegiem czuwali Tomasz Gajda, Andrzej Kania 
i Marek Kouhan.

Wyniki pierwszej kolejki:
MAX Zabowo – Jantar Kościuszki 3:0,
WKS Sikorki – Gang Olsena Węgorza 0:3
WKS Czermnica  - Wena Kikorze 3:1
WKS Wyszomierz – WKS Żabowo 3:1
Tabela (zgodnie z regulaminem PZPS):

1 MAX Zabowo – 3 pkt, sety 3:0, małe punkty + 22,
2.Węgorza  - 3, 3:0, +10
3.WKS Wyszomierz – 3, 3:1, +19
4. WKS Czermnica 3, 3:1, +11
5. Wena Kikorze 0, 1:3, -11,
6. WKS Żabowo – 0, 1:3, -19,
7. WKS Sikorki 0, 0:3, -10,
8. Jantar Kościuszki 0, 0:3, -22.
Uwaga: Druga kolejka zostanie rozegrana w dniu 8 listopada.

Tekst i foto LMM

 Pięknie ubiory WENIE Kikorze nie pomogły 

 Drużyna faworytów WKS Czermnica
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we w Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw 
pod zabudowę jednorodzinną 
lub działalność gospodarczą vis 
a vis ZUK w Nowogardzie. Tel. 
0603 118 286.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m 
kw.Tel. 721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE 
LUB W OKOLICACH NOWOGAR-
DU (MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLE-
PIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 78,20 

m kw, 2900 zł/ m kw, I piętro, 

4 pokoje, po remoncie. Tel. 

663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 40 m kw. Tel. 091 39 26 890.

• Kupię halę magazynowo – pro-
dukcyjną ok. 300 m kw, pow. 
gruntu min. 1500 m kw, obręb 
Nowogardu, Goleniowa lub 
Szczecina. Kont. 697 30 69 69; e-
mail: aga_miller@yahoo.com

• Kupię garaż w centrum Nowo-
gardu. Tel. 697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we w centrum, ul. Warszawska o 
pow. 67,7 mkw. Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia mieszkania 3 poko-
jowe i 4 pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam 5 z 8 wydzielonych 
działek z warunkami zabudowy 
pod domki jednorodzinne w 
trakcie uzbrajania, za szkołą nr 3 
w Nowogardzie o pow. 1100 m 
kw, 1147 m kw, 1200 m kw, 1253 
m kw, 1200 m kw. Tel. 602 52 16 
71.

• Sprzedam mieszkanie 33 m kw 
po kapitalnym remoncie, III pię-
tro. Tel. 663 026 093.

• Sprzedam 2 pokojowe mieszka-
nie, 55 m kw. Tel. 781 622 973.

• Mieszkanie 4 pokojowe sprze-
dam lub zamienię na 2 pokojowe 
z dopłatą. Tel. 091 39 20 788.

• Trzypokojowe mieszkanie w 
domku jednorodzinnym do wy-
najęcia. Tel. 091 39 23 701, kom. 
600 47 37 37.

• Pracujący mężczyzna poszukuje 
stancji. Tel. 692 47 43 47.

• Poszukuję do wynajęcia umeblo-
wanej kawalerki lub 2 pokojowe-

go. Tel. 513 690 314.
• Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 

pokojowe. 723 751 676.

• Mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe 67 m kw zamienię na 
mniejsze. 603 621 840.

• Wynajmę pomieszczenie na 

cele magazynowo – usługowe 

ok. 230 m kw (z rampą) przy 

ul. Boh. Warszawy 32 w Nowo-

gardzie (były RUCH). Magazyn 

posiada całodobową ochro-

nę. Tel. kont. 601 577 724, 

601 161 050.

• Sprzedam mieszkanie 76 m kw w 
Maszewie, nowe budownictwo. 
Tel. 66 75 10 002.

• Sprzedam w Nowogardzie miesz-
kanie 4 pokojowe, własność, 
ogrzewanie gaz + kominek, niski 
koszt utrzymania, wysoki stan-
dard. Tel. 502 560 931.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850 197.

• Sprzedam dwa mieszkania (jed-
no do remontu), garaż na 2 samo-
chody, duże podwórko i ogród w 
Redle, cena 149 tys. gotówka! Tel. 
663 311 798.

• Wynajmę dom w Goleniowie. Tel. 
695 780 299.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe w centrum Nowogardu. 
Tel. 501 212 247.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztu-
ki 195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 
0605 522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bordo-
wy metalik, przebieg 108000km, 
zadbany, książka serwisowa, 1 
właściciel w Polsce i w Niem-
czech, w Polsce od lutego 2008, 
NOWE: klocki i tarcze hamulcowe 
przód i tył, kompletny rozrząd, 
opony letnie 16”, duży przegląd 
klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 44900 zł, ogłoszenie pry-
watne, tel: 0605 522 340,W CE-
NIE DIAGNOSTYKA STANU TECH-
NICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możli-
wość wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam tanio Fiat Fiorino, 
przegląd ważny do IX 2009. Tel. 
787 408 316.

• Sprzedam Golf III, rok prod. 1997, 
kolor niebieski, przebieg 160 tys., 
elektryczne szyby, centralny za-

mek, alarm, ABS, blokada skrzy-
ni, cena 8300 zł. Tel. 665 470 710.

ROLNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 

091 39 25 967. Olchowo 16.
• Zamienię 3 letnią klacz na cielaki. 

Kom. 693 540 383.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosi-

my. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 

0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-

wej (osobowe, busy, ciężaro-

we, TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 
091 39 21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-
kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Nauka angielskiego. 0501 
350 107.

• Zespół muzyczny ACORD 

– oprawa muzyczna wesel, za-

baw i innych imprez okolicz-

nościowych. Tel. 511 171 846, 

518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Usługi budowlane, remonty, wy-

kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlo-
wanie, stawianie ścian z płyty 
kartonowej, ocieplanie podda-
szy, panele, itp. 693 021 097, 
696 945 713.

• Tipsy żelowe – tanio. Możli-

wość dojazdu do miejsca za-

mieszkania. 601 580 277.

• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza 

codziennie od 9.00 do 18.00 

oraz w niedziele od 12.00 do 

16.00. Tel. 0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOW-

LANY – wszelkiego rodzaju 

remonty. Solidnie, dokładnie, 

tanio. Tel. 607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. 
Polecam tanio. 1 zł za km, po-
wyżej 200 km 0,80 zł za km. Tel. 
514 740 538.

• TIPSY, PEDICURE, HENNA, DEPI-

LACJA, MAKIJAŻ. 697 408 391.

• Transport – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, komplek-

sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Docieplenia budynków i regipsy. 
664 189 336.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi elektryczne. 607 084 596.
• Remonty, wykończenia. 696 07 

07 08.
• Dachy. 696 07 07 08.
• Transport, przeprowadzki. 

696 138 406.
• Remonty i wykończenia. 

Solidnie, tanio, szybko. 

607 251 246.

• Pisanie prac i referatów. 

609 392 482.

• Usługi budowlane, regipsy, 

malowanie, itp. wykona „złota 

rączka”. Tel. 511 171 846.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRY-

KA OKIEN I DRZWI „OKNO” NO-

WOGARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warun-

ki płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze 
z doświadczeniem Potuliniec 
przyjmę stawka od 1500 zł netto 
+ umowa. Tel. 0 601 73 38 91 i 0 
601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrud-

ni barmana, kelnera. Tel. 

503 045 960.

• Przyjmę budowlańców do bu-

dowy i wykończeń budynków. 

Tel. 607 083 845, 693 925 093.

• Zatrudnię kierowców z prawem 
jazdy kat. D (z ważną kartą ta-
chografu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.
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Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

REKLAMA

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Zatrudnię fachowca do docie-

pleń. Tel. 782 860 130.

• Przyjmę dekarza i pomocników. 
601 864 739.

• Zatrudnię sprzedawcę, recep-
cjonistkę, kucharkę i pomoc 
kuchenną. Restauracja Oskar. 
602 474 266, 091 39 20 091.

• Zatrudnię stolarza. Tel. 091 39 
21 828.

• P.H. Arno zatrudni pracowni-

ków do produkcji okien oraz 

drzwi PCV i alu. Tel. 091 39 

21 088.

• Studentka I roku poszukuje pra-
cy. Tel. 513 153 552.

INNE

• Grzejniki co, panelowe, nie-

mieckie, 1-2 płytowe, różne 

rozmiary także nietypowe 

długości, wysokości, do miesz-

kania, domku, warsztatu. Tel. 

0691 686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, nie-

mieckie, wiszące, ogrzewanie, 

cena 900 zł oraz ogrzewanie + 

ciepła woda, (dwufunkcjyne), 

cena 1200 zł, gwarancja serwi-

sowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemie-

ckiej Vaillant, wersja świecz-

kowa, 450 zł, mało używane, 

gwarancja serwisowa. Tel. 

0691 686 772.

• Elektryczne, przepływowe 

podgrzewacze wody – 380 V, 

małe gabaryty, moc 18-21 kW, 

ekonomiczne, idealne do do-

mku, warsztatu, baru, gastro-

nomii, cena od 150 zł. Tel. 0501 

446 467.

• Do domku, pensjonatu – ga-

zowe zasobnikowe podgrze-

wacze wody, firmy niemie-

ckiej Vaillant, 130, 160, 190 

l., stojące, idealne gdy są 2-3 

łazienki, kuchnia, to komfort 

ciepłej wody w domu, koszt 40 

zł/ miesiąc, gwarancja serwi-

sowa, cena 1000 zł. Tel. 0691 

686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową 

używaną. Tel. 091 39 22 783, 
0784 792 270.

• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 38 

53 018.

• Sprzedam grobowiec. Tel. 091 39 
26 890.

• Sprzedam wagę elektro-

niczną sklepową – tanio. Tel. 

721 383 983.

• Karp – kroczek. Lin. 091 39 182 
97.

• Sprzedam drzwi zewnętrzne bia-
łe – plastik 90 x 212 cm, okno sta-
łe 90 x 227, wannę i brodzik. Tel. 
091 39 110 51, 507 023 035.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno-podpalane po rodzicach 
rodowodowych, ojciec szczeniąt 
– wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam niedrogo junkers isk-
rowy. Tel. 500 133 488.
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

Ksero 

KOLOROWE

Cyfrowy druk kolorowy 
ul. Boh. Warszawy 7A

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promo-
cji 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 pra-
codawcy o wolnych 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 związ-
kową.”

Art. 36 ust.6, „ Pracodawca przed zatrudnie-
niem osoby lub powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej jest obowiązany uzyskać od niej 
pisemne oświadczenie o pozostaniu lub nie 
pozostaniu w rejestrze bezrobotnych poszu-
kujących 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 zatrud-
nieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna 
lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej

          Nowogard 27.10.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Stolarz meblowy
4. Pomocnik przy produkcji okien PCV
5.  Pracownik zieleni
6.   pracownik produkcji
7. Mechanik samochodowy
8.  ślusarz – spawacz
9.  Traktorzysta
10.  Nauczyciel matematyki
11.  Pielęgniarka
12.  Młodszy konsultant ds. obsługi 

klienta

OFERTY PRACY Z REJONU
1.  Kierowca kat. C+E  (Gryfice) (Szcze-

cin) (Płoty)
2. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
3.  Pracownik produkcji (Szczecin 

– Dąbie)    
4. Nauczyciel j. Polskiego, Muzyki 

(Osina)  
5.  Operator maszyn (Stargard Szcz.)
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Kasta Szczecin -Majowe -Olimpia Nowogard 1:2 (0:1)

Olimpia detronizuje lidera

Pomorzanin Nowogard - Fagus Kołbacz 4:1 (3:1)

Pomorzanin nadal na czele

Olimpia: Pędziwatr -Górecki, D. 
Stachowiak, Nadzieja, Wasyluk, 
Kubski (77’ G. Golema), Kaczma-
rek, Wnuczyński, Kuś (88’ Garbat), 
Kawa, M. Stachowiak.

Bramki dla Olimpii: Kaczmarek, 
M. Stachowiak 

Nowogardzka Olimpia pokonała 
na wyjeździe dotychczasowego li-
dera i przerwę zimową przeczeka w 
wygodnym fotelu lidera.

Po falstarcie w pierwszej kolejce 
i przegranej na własnym boisku z 
Komarexem Komarowo wiele osób 
uznało zapowiedzi błyskawicznego 
awansu Olimpii jako czcze prze-
chwałki. Jednak później zespół Pa-
wła Kaczmarka szedł od zwycięstwa 
do zwycięstwa, aż w rozgrywanej w 
miniony weekend ostatniej kolejce 
zmierzył się z niepokonaną w tym 

sezonie Kastą Szczecin – Majowe. 
Szkoleniowiec Olimpii obserwował 
zespół ze Szczecina w dwóch me-
czach i to dało efekty, bo w tym me-
czu nasz zespół był stroną przeważa-
jącą. Już w 1. minucie M. Stachowiak 
uderzał głową po dośrodkowaniu 
Kubskiego, ale bramkarz nie dał się 
zaskoczyć, podobnie jak chwile póź-
niej po strzale Kaczmarka. Ale w 28. 
minucie musiał już skapitulować, 
gdy Kaczmarek celnym strzałem 
wykończył dośrodkowanie z rzutu 
rożnego. Jedno bramkowe prowa-
dzenie Olimpii utrzymało się do 
końca pierwszej połowy. 

Po zmianie stron kibice, których 
jak na mecze B-klasowe było bardzo 
dużo, czekali na bramkę do 69. mi-
nuty, a zdobyła ją również Olimpia. 
Kaczmarek zagrał do M. Stacho-

Tabela po rundzie jesiennej:
1. Olimpia Nowogard 7 18 19-9
2. Kasta Szczecin-Majowe 7 18 24-7
3. Pomorzanin Przybiernów 7 15 29-14
4. Zryw Kretlewo 7 10 15-19
5. Orły Kliniska 7 7 11-16
6. Komarex Komarowo 7 7 18-21
7. OKS Goleniów 7 4 16-23
8. Zieloni Wyszobór 7 3 13-36

Pomorzanin: Krupski -Tomporow-
ski, Laszkiewicz, M. Miklas, Nieradka, 
Soska (46’ Cyran), Ł. Marszałek, T. 
Marszałek (46’ Galus), Skórniewski, 
Gołdyn (46’ K. Miklas), Nosek (81’ 
Dobrowolski). Bramki dla Pomorzani-
na: Nosek -2, Skórniewski, K. Miklas.
Po dwóch meczach na szczycie 

Pomorzanin grał w sobotę na włas-
nym boisku z ligowym średniakiem. 
Wbrew pozorom nie była to jednak 
łatwa przeprawa. Ostatecznie Pomo-
rzanin wygrał wysoko i utrzymał się 
na czele tabeli. 

Początek spotkania był raczej wy-
równany. Oba zespoły nie potrafiły 
sobie stworzył sytuacji podbramko-
wej. Pomorzanin zaatakował groźniej 
dopiero w 17. minucie od razu wycho-
dząc na prowadzenie. Po dośrodko-
waniu w pole karne gości piłka odbiła 
się od któregoś z zawodników, trafiła 
do stojącego na 12. metrze Skórniew-
skiego, który nie mając żadnej asysty 
ryala uderzył z woleja i umieścił pił-
kę w siatce. Pięć minut później pada 
druga bramka dla naszego zespołu. 
Tym razem Skórniewski wcielił się w 
rolę asystenta. Jego dośrodkowanie 
z rzutu rożnego znalazło się rękach 
bramkarza Fagusa, ten jednak wypuś-
cił piłkę pod, Nosek był tam gdzie być 
powinien i wepchnął piłkę do bramki. 
Nadzieje na gładkie zwycięstwo prysły 
już po dwóch minutach. Dośrodko-
wanie z prawej strony trafiło na głowę 
jednego z zawodników Fagusa i ten 

zdobył bramkę kontaktową. Co gor-
sza, nie był to pojedynczy zryw, lecz 
początek okresu, w którym przewa-
żali goście. Pomorzanin jednak zdołał 
go przetrwać, a nawet w końcówce 
pierwszej połowy uspokoić nieco na-
stroje zdobywając kolejną bramkę. 
W 42. minucie po przechwycie piłki 
dalekie podanie trafiło do niepilnowa-
nego Noska, ale jego szarże na bram-
kę w sposób nieprzepisowy przerwał 
obrońca przyjezdnych. A, ze miało to 
miejsce w obrębie pola karnego sędzia 
podyktował rzut karny. Egzekutorem 
był sam poszkodowany i do przerwy 
było już 3:1.

Druga połowa należała już do Po-
morzanina. Już na początku K. Miklas 
po podaniach Noska miał dwie okazje 
brakowe, jednak za każdym razem 
piłka przelatywała nad bramką. Fagus 
jedną z nielicznych sytuacji stworzył 
sobie w 54. minucie, ale M. Miklas 
w polu karnym wybił piłkę spod nóg 
rywala. Ku zaskoczeniu wszystkich sę-
dzia dopatrzył się rzutu karnego i po-
dyktował jedenastkę. Krupski jednak 
stanął na wysokości zadania, obronił 
karnego i Pomorzanin mógł wrócić 
do atakowania bramki Fagusa.  W 59. 
minucie K. Miklas dostaje świetne po-
danie i mając przed sobą tylko bram-
karza decyduje się na lob zza z 20. me-
trów, lecz pika minimalnie miej bram-
kę. Kwadrasn później nasz napastnik 
jednak wpisuje się na listę strzelców. 
Nosek lewą stroną wdziera się w pole 

1. Pomorzanin Nowogard 11 24 27-8
2. Korona Stuchowo 11 22 22-15
3. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 11 21 27-14
4. Flota II Świnoujście 11 21 37-25
5. Wicher Brojce 11 19 25-20
6. Pogoń II Szczecin 11 18 29-20
7. KP Chemik II Police 11 17 16-14
8. Dąbrovia Stara Dąbrowa 11 17 20-15
9. Promień Mosty 11 17 18-23
10. Mewa Resko 11 16 12-7
11. Masovia Maszewo 11 14 18-22
12. Ina Ińsko 11 13 25-24
13. Fagus Kołbacz 11 11 10-19
14. Światowid Łobez 11 10 19-28
15. Radowia Radowo Małe 11 7 12-40
16. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 11 2 9-32

karne mijając dwóch rywali wysuwa 
piłkę K. Miklasowi, a temu pozostaje 
umieścić ją w pustej bramce. W koń-
cówce K. Miklas mógł zdobyć jeszcze 
jedną bramkę, ale druga w tym meczu 
próba przelobowania bramkarza nie 
powiodła się. Jeszcze bliżej podwyż-
szenia rezultatu był Cyran, który w 
polu karnym łatwo uwolnił się spod 
opieki dwóch rywali, uderzył mocno 
na bramkę, ale pika trafiła w spojenie i 
mecz zakończył się wynikiem 4:1.

Pozostałe wyniki meczów:
Ina Ińsko - Pogoń II Szczecin 2 – 3, 

Masovia Maszewo - KP Chemik II Po-
lice 1 – 0, Wicher Brojce - Dąbrovia 
Stara Dąbrowa 2 – 1, Mewa Resko 
- Korona Stuchowo 0 – 0, Radowia 
Radowo Małe - Ehrle Polska Dobra 
Szczecińska 2 – 8, Promień Mosty - 
Vielgovia Szczecin-Wielgowo 1 – 0, 
Flota II Świnoujście - Światowid Ło-
bez 6 – 2.

Andrzej Garguliński

wiaka, który znalazł się  sam przed 
wychodzącym bramkarzem. Zde-
cydował się na lob z 20. metrów, i 
trafiając do siatki zdobył bramkę na 
2:0. Napastnik Olimpii zadedykował 
swoje trafienie swojej dziewczynie 
paulinie. Kasta odpowiada dwie mi-
nuty później wrzutką z lewej strony 
i celnym uderzeniem głową, które 
dało im bramkę kontaktową. Do 
końca spotkania rezultat się już nie 
zmienił i komplet punktów wraz z 
tytułem mistrza jesieni pojechał do 
Nowogardu 

„Wiedziałem, że trzeba grać blisko 
rywala, nie dawać mu za dużo miej-
sca, bo wtedy ma problemy z przyję-
ciem piłki. I właśnie tak zagrali moi 
zawodnicy i jest tego efekt. Po meczu 
nawet rywale podchodzili do nas i 
gratulując mówili, że wygraliśmy za-
służenie.” - powiedział po meczu tre-
ner Olimpii Paweł Kaczmarek.

Pozostałe mecze kolejki: 
Komarex Komarowo - Zryw Kret-

lewo 2 – 3, Orły Kliniska - Pomorza-
nin Przybiernów 2 – 3.

Andrzej Garguliński
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Rozpoczęcie kursu

12 listopada 2008 r. godz. 15.30

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

3 listopada 2008 r. godz. 16.30

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

P.H. HURTPOL  ul. Młynarska 1A  • Nowogard  
zatrudni  magazyniera

Wymagania: - wykształcenie  średnie, - mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku.
Oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub tel.091 579 29 18



  foto Jan Korneluk
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Radosny dzień w kościele

Dni pamięci 
Uroczystość Wszystkich Świętych 

nie jest - wbrew spotykanym niekie-
dy opiniom - “Świętem Zmarłych”. 1 
listopada Kościół cieszy się z faktu, 
iż bardzo wielu zmarłych przebywa 
u Boga w niebie. W odróżnieniu od 
tej uroczystości, następnego dnia - 2 
listopada - wspomina się wszystkich 
wiernych zmarłych. Jest to dzień 
modlitwy za tych, którzy w czyśćcu 
przygotowują się do chwały nieba.

Uroczystość Wszystkich Świętych 
jest jednym z najbardziej rados-
nych dni dla chrześcijan. W ciągu 
roku niemal każdego dnia przypa-
da wspomnienie jednego lub kilku 
świętych znanych z imienia. Jednak 
ich liczba jest znacznie większa. 
Wiele osób doszło do świętości w 
zupełnym ukryciu. 1 listopada Koś-
ciół oddaje chwałę wszystkim świę-
tym, tym oficjalnie uznanym i tym 
nieznanym z imienia.

Dzień 1 listopada przypomina 
prawdę o powszechnym powołaniu 
do świętości. Każdy z wierzących, 
niezależnie od konkretnej drogi ży-
cia: powołania do małżeństwa, do 
kapłaństwa czy zakonu, do życia w 
samotności, jest powołany do świę-
tości. Tej pełni człowieczeństwa nie 
można osiągnąć własnymi siłami. 
Konieczna jest pomoc łaski Bożej, 
czyli dar życzliwości Boga. Ponie-
waż Stwórca powołuje do świętości 
wszystkich, także każdemu czło-
wiekowi pomaga swą łaską. Teolo-
gia wskazuje, iż każdy otrzymał dar 
zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył 
ofiarę za wszystkich ludzi. Od każ-
dego z nas jednak zależy, w jakim 
stopniu przyjmiemy od Boga dar 
świętości.

Uroczystość Wszystkich Świętych 
zdecydowanie różni się od Dnia Za-

dusznego (Wspomnienia Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych) przypa-
dającego na 2 listopada. Uroczystość 
przypadająca na 1 listopada wyraża 
powszechne powołanie do święto-
ści. Wskazuje na hojność Pana Boga 
i pogłębia nadzieję, że wszelkie roz-
stanie nie jest ostateczne, bo wszyscy 
są zaproszeni do domu Ojca. Razem 
jednak Dzień Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny przypomina-
ją prawdę o wspólnocie Kościoła, 
obejmującej świętych w niebie, po-
kutujących w czyśćcu i żyjących 
jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech 
stanów Kościoła dokonuje się, po-
przez modlitwę, pamięć czy ofiarę, 

ciągła wymiana dóbr duchowych. 
W tej łączności (komunii) wyraża 
się świętych obcowanie.

Wspomnienie wszystkich świę-
tych ma źródło w kulcie męczenni-
ków. W rocznicę śmierci, która dla 
chrześcijan jest dniem narodzin dla 
nieba, odprawiano na grobach mę-

czenników Eucharystię i czytano 
opisy męczeństwa. Pamięć o tych, 
którzy krwią potwierdzili swoją 
wiarę była w pierwszych gminach 
chrześcijańskich bardzo pieczołowi-
cie przechowywana. Każda z lokal-
nych wspólnot posiadała spis swo-
ich męczenników, którzy przez sam 
fakt męczeństwa stawali się bliskimi 
Chrystusa, dlatego ich wstawienni-
ctwo nabierało szczególnej mocy. 
Stopniowo do tych list dopisywano 
imiona nie tylko męczenników, ale 
też innych osób odznaczających się 
szczególną świętością. Pierwszym 
świętym spoza grona męczenników 
był zmarły w 397 r. biskup Marcin z 
Tours.

Początki święta sięgają IV w. W 
Antiochii czczono wtedy pamięć o 
wielu bezimiennych męczennikach, 
których wspominano w niedzielę po 

Zesłaniu Ducha Świętego. W Rzy-
mie w VII wieku papież Bonifacy IV 
poświecił dawny Panteon i uczynił 
go kościołem ku czci Bogurodzicy 
oraz wszystkich Męczenników. Po-
lecił przy tej okazji umieścić tam 
kamienie przywiezione z katakumb 
chrześcijańskich męczenników. Hi-

storycy przekazują, iż przywieziono 
wtedy aż 28 pełnych wozów. Z rocz-
nicą tych wydarzeń związane było 
rzymskie święto Wszystkich Świę-
tych. Czczono wtedy jedynie Mary-
ję i męczenników. W późniejszych 
wiekach dołączono kult “wszystkich 
doskonałych Sprawiedliwych”. Ob-
chody przeniesiono z 13 maja na 1 
listopada. Powodem prawdopodob-
nie były trudności z wyżywieniem 
rzesz pielgrzymów przybywających 
do Rzymu na wiosnę.

Po ostatniej reformie liturgii teo-
logowie podkreślają, że “uroczystość 
obejmuje nie tylko świętych kano-
nizowanych, ale wszystkich zmar-
łych, którzy osiągnęli doskonałość, 
a zatem także zmarłych krewnych i 
przyjaciół”.

 Święto Zmarłych jest to dobry 
moment na refleksje, także nad 
własnym życiem, nad przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością. Jest 
to okazja do wspomnień, do dziele-
nia się troskami, kłopotami i radoś-
cią.

Kim była bliska nam osoba? Czy 
wystarczy kupić kwiaty, zapalić 
znicz i odmówić modlitwę, by od-
dać Jej należny hołd? Może nade-
szła okazja, aby poświęcić Jej tro-
chę więcej czasu. Dzień Zmarłych 
jest zachętą do zadumy, do przemy-
śleń o przemijającej historii, którą 
warto utrwalić dla potomnych. 
Kultywowanie pamięci zmarłych 
członków rodziny, to także dobra 
lekcja dla naszych dzieci. Aby kie-
dyś, nad naszym grobem, spotyka-
ły się nasze dzieci, wnuki, prawnu-
ki, kuzyni, kuzyni kuzynów ...  na 
przyszłą rzeczy pamiątkę. Pamięć 
o zmarłych jest świadectwem rytu-
ałów pogrzebowych, jest również 
rysem naszej obyczajowości. Czło-
wiek żyje tak długo, jak długo trwa 
pamięć o nim.

Lesław M. Marek

W zaduszki
Tu jest pamięć i tutaj świeczka. 

Tutaj napis i kwiat pozostanie. 
Ale zmarły gdzie indziej mieszka 
na wieczne odpoczywanie. 
(...) 
Smutek to jest mrok po zmarłych tu 
ale dla nich są wysokie jasne światy. 
Zapal świeczkę. 
Westchnij. 
Pacierz zmów. 
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.

                                 J. Kulmowa

Odpusty na dni 1 – 8 listopada
1. Wiernemu, który pobożnie nawiedza cmentarz i modli  się choćby tylko 

myślnie za zmarłych, udziela się odpustu, który może być ofiarowany tylko 
za dusze w czyśćcu cierpiące. W dniach od 1 do 8 listopada   odpust   ten   
będzie   w   poszczególnych dniach zupełny, w inne zaś dni roku będzie 
częściowy.

2.  Wierni mogą uzyskać odpust ZUPEŁNY, który może być ofiarowany 
TYLKO za dusze w czyśćcu, jeżeli w Dniu Zadusznym nawiedzą pobożnie 
kościół albo kaplicę publiczną lub półpubliczną. W czasie nawiedzenia na-
leży odmówić OJCZE NASZ i WIERZĘ W BOGA, oraz wypełnić inne wa-
runki jak: spowiedź (stan łaski), Komunia św.  i modlitwa w intencji Ojca 
Świętego.

UWAGA: Msza Święta w kaplicy cmentarnej w dniu 1 listopada , o go-
dzinie 13.00

XXIV Sesja 
Rady Miejskiej

W środę 12 listopada radni zbiorą 
się na XXIV Sesji.

W porządku obrad m.in. uchwale-
nie nowych stawek podatków lokal-
nych (od nieruchomości, rolnego, 
leśnego i od środków transportu), 
analiza gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy i zmiana 
uchwały o preferencyjnym wykupie 
mieszkań. Tradycyjnie będą też zmia-
ny w budżecie gminy.

LMM

Do odbioru 

w redakcji…   

…klucze od biura



331.10-3.11.2008 r. 

REKLAMA

1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m², 
na działce 2177 m², cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m² - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m² 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Golen-
iowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m ², działka 6300 m ²,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 w 
Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m² na działce o pow. 7000 m² – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 m² 
na działce o pow. 2200 m² cena: 435 000 zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogrod-
zona, z pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m²- cena 375000 zł 

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m² – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700 m² w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m², działka 520 m² – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 
pow. 77 m², II piętro + wyposażenie cena: 
295 000 zł

14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu 
pow. 116 m², działka 323 m² – cena: 270 000 zł

15. Działka budowlana w Kopicach(do wydzie-
lenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m² 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m² - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m² - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m² 
- cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m², IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m² 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m²
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136 m² na działce o pow. 1269 m² cena: 
465000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babi-
goszczy pow. od 1000 do 1200 m² ceny: od 
38 000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970 m² 
cena: 150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637 m² cena: 
39000 zł

Msza Święta 
w intencji wszystkich zmarłych 
nowogardzkich nauczycieli 
odbędzie się w dniu 9 listopada 

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP 

Co nam zostanie po tej fecie na 
trwale wpisane w krajobraz miasta?

700 LAT Już za pół roku...

Analizując przedstawiony program 
„Dnia Nowogardu”, „Święta Miasta” 
– dla mnie się to tak kojarzy: Uro-
dziny Miasta

- Tradycyjnie w dniu urodzin ju-
bilat otrzymuje prezent, a zaproszeni 
goście ucztują.

Z analizy programu wynika, że 
uczta będzie duża i huczna, a jubilat 
nie będzie doceniony bo prezentu 
należnego nie otrzyma!

- Urodziny miasta przypadają 
30.04.2009 i ten dzień powinien być 
dominującym w uroczystości jak to 
ujęto w programie z czym zgadzam 
się w całości. Dni 1, 2 i 3 maja żad-
nego związku ze Świętem Miasta nie 
mają i powinny mieć inny charakter 
i nie z tej puli pieniędzy co „Urodziny 
Miasta”.

- Przygotowanie do „Urodzin” 
mogłyby rozpocząć się z Nowym 
Rokiem 2009 – wykłady teoretyczne, 
zdobywanie wiedzy historycznej oraz 
jej prezentacje, spotkania, seminaria 
o różnym zasięgu i poziomie. Dzień 
30.04.2009 byłby zwieńczeniem całej 
pracy i radośnie przez całe miasto 
obchodzonym świętem – dniem 
wolnym w zakładach pracy w dniu 
30.04.2009 r. Z pozostałej kwoty Mia-
sto otrzymuje trwały prezent, który 

będzie przypominał o urodzinach i 
będzie cieszył mieszkańców długo 
po uroczystości i zabawie. Pomysłów 
może być wiele. Naszą „perełką” jest 
nasze jezioro trochę zapomniane, 
osamotnione - może coś trwałego 
wybudować – stworzyć w tym oto-
czeniu. Skorzystamy wszyscy oraz ci 
mieszkańcy, którzy w dniu Urodzin 
nie mogą uczestniczyć np. z powodu 
wyjazdu za granicę za „chlebem”. 
Może zainspirować naszą młodą emi-
grację do włączenia się w tworzenie 
tego święta.

Halina Saja

Od redakcji:
Nadal oczekujemy na propozycje 

Czytelników. Uwagi do programu 
obchodów można zgłaszać do re-
dakcji lub na forum UM Nowogard. 
Właśnie na Forum wpisano propozy-
cję budowy ronda im. 700-lecia oraz 
propozycję przeprowadzenia regat 
żeglarskich na jeziorze.

Jeden z Czytelników zwrócił uwa-
gę, że nie propagujemy zasłużonych 
mieszkańców miasta – czy przez ten 
60-letni okres polskości Nowogardu 
nikt nie zasłużył na uznanie i popu-
laryzację?
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Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Emilii Dolot 
serdeczne 

podziękowania 
składa 

pogrążona w smutku 
rodzina

PODZIĘKOWANIA

Nie płacz władzo, tylko rządź! Czytając żenujący płacz i lament 
radnego Szpilkowskiego w piątko-
wym wydaniu „Dziennika”, myślę, że 
mieszkańcy gminy Nowogard powo-
li wyciągają z tego wnioski. Okazało 
się bowiem, że o ile Szpilkowski w 
kampanii wyborczej  głośno kryty-
kował wszystko i wszystkich, to jak 
doszło do realnego  rządzenia gminą 
- kompletnie się do tego nie nadaje. 
Za to próbuje przerzucać odpowie-
dzialność na swojego koalicjanta. 
Trzeba więc przypomnieć, że od 
dwóch lat Szpilkowski rządzi gmi-
ną razem z burmistrzem Ziembą i 
razem są tak samo odpowiedzialni 
za jej los i wszystkich mieszkańców. 
Szpilkowski jest przewodniczącym 
Klubu Radnych PO, jest przewod-
niczącym Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej – najważniejszej w gminie. 
Szpilkowski ma swojego wiceburmi-
strza Artura Danielewskiego. Nie da 
się więc ukryć, że Szpilkowski od 
dwóch lat rządzi gminą z burmi-
strzem Ziembą i za to co się dzieje 
w gminie – jest w pełni odpowie-
dzialny.

Ale trzeba także powiedzieć, że 
Szpilkowski mimo, że sprawuje 
władzę w gminie, robi to wyjątko-
wo nieudolnie i nieskutecznie. W 

Obiecywano Wykonanie

Ludziom młodym stworzymy warunki związania przyszłości z Ziemią 
Nowogardzką

Nie zrobiono.

Stworzymy nowoczesne mechanizmy pozyskiwania środków zewnętrznych
Brak pozyskanych środków zewnętrznych. Występują jedynie w śladowych 
ilościach. W wydziale odpowiedzialnym za pozyskanie funduszy trwa ciągła 
karuzela kadrowa.

Poprawimy estetykę miasta i gminy Nie zrobiono.

Niskie podatki i ulgi podatkowe stymulujące rozwój gospodarczy gminy
Nowych ulg nie wprowadzono. Za to podniesiono podatki. Wkrótce czeka nas 
kolejna podwyżka za wodę i ścieki.

Przygotowanie uzbrojenia terenów pod inwestycje Nie zrobiono.

Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Nie utworzono

Zagospodarowanie atrakcyjnych terenów, w tym: wokół jeziora 
Nowogardzkiego, w Karsku i Glicku.

Nie zagospodarowano

Rozpoczęcie budowy kanalizacji na terenach wiejskich. Nie zrobiono

Budowa parkingów postojowych na terenie miasta. Nie zrobiono

Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Nie zrobiono

Budowanie i modernizowanie ulic, dróg, chodników i skwerów na terenie 
gminy.

Nie zrobiono, poza kilkoma uliczkami w tym ul.Traugutta , którą chodzi pan 
Szpilkowski

Zbudowanie 36 mieszkań socjalnych. Od dwóch lat nie można wybudować 12 mieszkań

Kontynuowanie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowniczej. Nie zrobiono

Stworzenie gminnego programu recyklingu odpadów komunalnych. Nie zrobiono

Utworzenie nowego i modernizacja starego cmentarza komunalnego. Nie zrobiono

Remont Ratusza Miejskiego. Nie zrobiono

Zwiększanie dostępności mieszkańców gminy do gabinetów lekarskich. Nie zrobiono. Jedynie szpital uruchomił kilka poradni specjalistycznych.

Wdrażanie idei gminy przyjaznej osobom niepełnosprawnym.
Nie zrobiono. Praktycznie do każdego budynku urzędu trzeba wchodzić po 
schodach. Nie ma urządzeń dla osób na wózkach inwalidzkich.

Unowocześnienie struktury i funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Nie zrobiono

Otwarcie w Nowogardzie punktu obsługi podatników przez Urząd Skarbowy. Obecny punkt obsługi funkcjonuje długo wcześniej niż zawarto koalicję.

Wspieranie organizacji emerytów i kombatantów.
Lewica zaproponowała, by emeryci bezpłatnie korzystali z komunikacji 
miejskiej. Koalicja odrzuciła pomysł.

Wprowadzenie nieodpłatnego wstępu na kąpielisko miejskie. Wydano na ten cel 160 tys. zł., a można było to samo uzyskać za 20 tysięcy zł.

Opracowanie Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy. Nie zrobiono, ciągle w powijakach.

Opracowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Nowogard

Nie zrobiono

Etapowe wdrażanie monitoringu miejsc szczególnie niebezpiecznych Nic nie zrobiono

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Nie zrobiono

Dążenie do otwarcia Sądu Grodzkiego w Nowogardzie. Nie zrobiono

koalicji, trzeba z koalicjantem roz-
mawiać, dyskutować i wypracowy-
wać najlepsze decyzje i rozwiązania. 
Teraz czyni się to tylko na sesjach 
przy publiczności i mediach. Ale ja 
Szpilkowskiego uczyć rządzenia nie 
zamierzam. Obiecał obywatelom, że 
będzie dobrze sprawował władzę w 
gminie, więc niech to robi. Za dwa 
lata społeczeństwo go z tego rządze-
nia rozliczy.

Panie Szpilkowski! Niech pan już 
nie płacze w gazetach, że ma pan 
niedobrego koalicjanta, że nie chce z 
panem rozmawiać, że panu tak z tym 
źle i smutno. Sprawowanie władzy 
w gminie, w koalicji, to nie lepienie 
babek w piaskownicy. Nikt tu panu 
chustki nie poda. Niech się pan weź-
mie wreszcie do roboty, bo od dwóch 
lat mamy zastój w gminie. A jak pan 
nie chce lub nie umie pracować dla 
tej gminy, to niech pan zrezygnuje ze 
stanowiska przewodniczącego komi-
sji, niech pan wycofa ze stanowiska 
wiceburmistrza pana Artura Danie-
lewskiego i kolegów partyjnych za-
trudnianych w gminie.

W ostateczności niech pan zre-
zygnuje z mandatu radnego i więcej 
niech pan nie męczy siebie i obywa-
teli naszej gminy. Przez pana obec-
ność i obecność PO, w gminie panuje 
chaos i bałagan, jakiego od 14 lat nie 
było.

Po dwóch latach rządów Szpil-
kowskiego, warto zastanowić się nad 
realizacją przyjętego programu ka-
dencyjnego pod wzniosłym hasłem 
„Razem zbudujmy normalną przy-
szłość”. Czy nie powinien aby nosić 
nazwy „Razem zburzmy normalność 
i zaprzepaścimy przyszłość”. 

A jak jest w rzeczywistości, prze-
czytajcie Państwo w tabeli.

Czy warto więc wierzyć Szpilkow-
skiemu i PO? Odpowiedź pozosta-
wiam Czytelnikom.

Robert Czapla

Przewodniczący 
Klubu Radnych Lewicy

Dwa lata temu, przed wyborami 
samorządowymi, Rafał Szpilkowski, 
wiedząc, że Platforma Obywatelska 
wejdzie w koalicję z PSL i burmi-
strzem Ziembą, pluł jadem ile tylko 
można na SLD, będącym wówczas w 
koalicji z PSL. Radni SLD byli tymi, 
którym Szpilkowski przypisywał 
całe zło w Nowogardzie. Natomiast 
radni PSL i burmistrz Ziemba to byli 
ci „dobrzy”, którzy bardzo się stara-
li, ale wstrętne SLD powodowało, że 
nic nie mogli zrobić.            

 Po wyborach, „dobre” PO i „do-
bre” PSL utworzyły, przy pomocy 
Forum Samorządowego,  koalicję 
rządzącą i odsunęli „zły” SLD do 
opozycji. Miało być tylko dobrze, 
ludzie mieli być szczęśliwi i wszyst-
kie problemy miały zniknąć jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
w rękach nowej, lepszej koalicji PO-
PSL. Uchwalony program kadencyj-
ny głosił: „Razem zbudujmy normal-
ną przyszłość”. 

Dziś okazuje się, że ten kto obiecu-
je, że wprowadzi gminę w świetlaną 
przyszłość za pomocą czarodziejskiej 
różdżki - bajki opowiada. W życiu 

bowiem jest tak, że papier wszystko 
przyjmie. Piękne opisywanie w gaze-
tach marzeń i pomysłów świata nie 
zmieni. Żeby coś zrobić trzeba wziąć 
się porządnie do pracy.

Po dwóch latach rządów koalicji 
PO-PSL-Forum Samorządowe, w 
gminie jest naprawdę źle. Koalicjan-
ci zamiast wspólnie pracować, nawet 
nie potrafią rozmawiać ze sobą. Jedy-
ną ich dyskusją jest wzajemne obra-
żanie się na sesjach Rady Miejskiej 
i w lokalnej prasie. Mało tego, sami 
pozbawiają swoich członków funkcji 
w Radzie. Program koalicyjny po-
został jedynie koncertem życzeń na 
papierze. Doszło do tego, że nie tylko 
nie pozyskuje się funduszy unijnych, 
ale nawet nie można wydać środków, 
które były zaplanowane w budżecie 
gminy. Inwestycje gminne stoją w 
miejscu. Problemy w gminie nara-
stają. Poprzez notoryczną ,,wojnę 
domową” w koalicji, burmistrzowie 
pozbawili się większości w Radzie 
Miejskiej i za chwilę będziemy mie-
li paraliż gminy. Obym był złym 
prorokiem, ale może się to wkrótce 
skończyć zarządem komisarycznym.
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Idźcie przez życie z dobrocią w sercu,
Otoczeni ludźmi, których kochacie,

Silni poczuciem bezpieczeństwa  
i szczęścia – nierozłączni!

Z okazji  

19 rocznicy ślubu

Anecie i Krzysztofowi  
         Kowalczyk

            wielu radosnych 
           i słonecznych dni

          życzą 
Edyta i Maciek Gralakowie

                Z okazji 

          18 urodzin 
       Łukaszowi 

       Kurp 
moc najserdeczniejszych życzeń, 
spełnienia najskrytszych marzen 
oraz wiele uśmiechu na co dzień 

składają 
rodzice, babcie oraz 

siostry Monika i Agata  

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

SP nr 1

System Kontroli Frekwencji  
i Postępów w Nauce 

Od 17 października funkcjonuje System Kontroli Frekwencji  i Postępów 
w Nauce firmy Librus. To pierwszy na rynku polskim system, który posiada 
moduł skanujący karty ocen i nieobecności uczniów, dzięki czemu możliwe 
jest automatyczne i natychmiastowe wprowadzenie wszystkich danych do 
systemu. Rodzic może w dowolnej chwili zalogować się do systemu i spraw-
dzić, czy jego dziecko jest obecne na zajęciach w szkole lub jaką ocenę do-
stało ze sprawdzianu, a także umożliwia stały kontakt z nauczycielami. 

System umożliwia nauczycielom 
pogłębioną diagnozę oraz systema-
tyczny monitoring frekwencji i po-
stępów w nauce uczniów oraz stały 
kontakt z rodzicami uczniów spra-
wiających problemy wychowawcze. 
Dodatkowo system automatycznie 
generuje zestawienia ocen i fre-
kwencji, w tym wszystkie zestawie-
nia potrzebne do dziennika (klasy-
fikacje śródroczne, końcoworoczne, 
zestawienia zbiorcze frekwencji 
itd.). Umożliwia także pełny eks-
port danych do programów druku-
jących świadectwa. System Kontroli 
Frekwencji  i Postępów w Nauce to 
gwarancja najwyższej klasy techno-

logii zapewniającej bezawaryjność 
systemu i bezpieczeństwo przecho-
wywania danych. Dostęp do danych 
jest zabezpieczony hasłem, a ich 
transmisja jest kodowana zgodnie 
ze standardami bezpieczeństwa. 
Wszystkie identyfikatory, hasła oraz 
dane są przesyłane w postaci za-
szyfrowanej za pomocą technologii 
SSL, a serwery używają certyfika-
tów autentyczności. System spełnia 
również wymogi prawne ustawy o 
ochronie danych osobowych. Na 
dzień dzisiejszy szkoła posiada 155 
w pełni aktywnych kont.

Inf. własna 

Jazzowa Lekcja
Jesienny, wtorkowy poranek dla 

uczniów naszej szkoły upłynął pod 
znakiem muzyki jazzowej. A stało 
się to dzięki koncertowi tria jazzo-
wego. Muzyka niesamowita, jedyna 
w swoim rodzaju, choć niełatwa w 
odbiorze. Ale o dziwo mimo róż-
nych trendów muzycznych, nadal 
bardzo aktualna, i jak się okazało po 
zachowaniu, żywej reakcji uczniów 
warta słuchania.

 Na co dzień nie wiele wiemy o 
tym gatunku. Raczej jest to muzyka 
dla pewnej grupy słuchaczy. Utożsa-
miana jest z muzyka trudną, elitar-
ną, wymagającą od słuchaczy szcze-
gólnego wyrobienia i osłuchania. 
Jednak sposób przeprowadzenia tej 
„lekcji muzykowania” był na pewno 
strzałem w dziesiątkę. 

Treści muzyczne, treści teoretycz-
ne typu: jazz – gatunek muzyczny, 
który powstał w pierwszej połowie 
XX wieku na południu Stanów Zjed-
noczonych jako połączenie muzyki 
zachodnioafrykańskiej i europej-
sko-amerykańskiej. Stanowi połą-
czenie muzyki ludowej, artystycznej 
i rozrywkowej.[ Encyklopedia PWN]

Jazz charakteryzuje się rytmem 
synkopowanym, a także dużą do-
wolnością interpretacyjną i aranża-
cyjną oraz tendencją do improwi-
zacji. Miało to związek z faktem, iż 
pierwszymi twórcami tego gatunku 

byli przeważnie nieznający nut po-
tomkowie niewolników.

 To niecodzienne elementy edu-
kacyjne naszych uczniów. Wreszcie 
kilka ciekawostek dotyczących kla-
syka tej muzyki- Luisa Armstronga, 
który jak się okazało był samoukiem. 
Swoje mistrzostwo w graniu na trąb-
ce rozpoczął w domu poprawczym, 
do którego trafił za drobne przewi-
nienie. 

Jazzowe aranżacje i swingowanie 
znanych motywów muzycznych, 
muzyki dziecięcej, np. „Stary niedź-
wiedź mocno śpi” bardzo spodoba-
ły się młodym słuchaczom, którzy 
swój entuzjazm wyrażali burzliwy-
mi oklaskami oraz ruchowym oży-
wieniem.

Niemałą radością dla niektórych 
uczniów była chwila, kiedy mogli 
improwizować wspólnie z zespołem. 
Skład tria muzycznego –trąbka, in-
strumenty klawiszowe i perkusja 
został poszerzony o dziwnie brzmią-
cych nazwach, a także wyglądzie in-
strumenty, np. sznurek korali z na-
krętek od soków owocowych. Mali 
muzycy świetnie potrafili wczuć się 
w jazzowe klimaty. 

W szkolnej codzienności lekcje 
czasami dłużą się niesamowicie, to 
tym razem ta lekcja upłynęła szybko 
i szkoda, że już się skończyła!

A.T.

Połączyła ich poezja

„Muzyka bez tajemnic”
W wyniku prac komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia ot-

wartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kształcenie 
umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w 
kontaktach międzyludzkich”, komisja wyłoniła 16 ofert przewidzianych do 
dofinansowania. 

Jest w II LO w No-
wogardzie grupa mło-
dzieży, którą połączyła 
miłość do poezji. Mło-
dzi ludzie recytują i 
śpiewają poezję przy 
akompaniamencie 
pianina. Startują w 
konkursach, na któ-
rych zajmują poczesne 
miejsca. We wrześniu 
brali udział w Ogól-
nopolskim Przeglądzie 
Twórczości Zbigniewa Herberta 
„Herbertiada”, gdzie w dziedzinie 
poezji śpiewanej zdobyli wyróżnie-
nie. W październiku uczestniczyli 
w Ogólnopolskim Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej „Wobec Własnego 
Czasu”. Tu Brygida Sawicka zajęła 
drugie miejsce, a Justyna Płaczek 
wyróżnienie. Wyróżnienie otrzymał 
też absolwent LO – Bartek Drążczyk. 
Teraz przygotowują się do udziału w 
Ogólnopolskim Turnieju im. „Ska-
mandrytów”.

Spotykają się i ćwiczą spontanicz-
nie. Spontanicznie też organizują 
wieczorki poetyckie, takie jak np. 
„Wieża Babel”, w którym uczestniczyli 

Stowarzyszenie „AWIS” działają-
ce przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Nowogardzie  jako wnioskodawca 
otrzymało dofinansowanie do zajęć 
pozalekcyjnych, pn. „Muzyka bez 
tajemnic”. Kwota dofinansowania 
to 10 829 złotych. Termin realiza-
cji projektu do końca 2008 roku W 
ramach projektu przewidziano wy-
jazd do Szczecińskiej Filharmonii, 

zajęcia pozalekcyjne o tematyce mu-
zycznej z klasami IV-VI oraz comie-
sięczne spotkania z muzyką na zywo 
organizowane przez Agencję Arty-
styczną „PROMUSICA” ze Szcze-
cina. Temat pierwszego spotkania 
- muzyka jazzowa - 28 października 
godz. 10.00.

Inf.własna

także absolwenci szkoły i goście ze 
Szczecina. 

Jak sami mówią, połączyła ich mi-
łość do poezji i odnajdują się w tym 
co robią a sala teatralna jest miejscem 
magicznym.  Znajomi z innych szkół 
zazdroszczą im klimatu. A wszystko, 
dzięki  prowadzącej zespół, zako-
chanej w poezji polonistce p. Izabeli 
Koladyńskiej.

Do grupy należą:
- Justyna Płaczek – recytacja;
- Marta Król – poezja śpiewana;
- Ernest Skrok – recytacja;
- Brygida Sawicka – poezja śpiewana;
- Jan Jeliński – akompaniament (pia-
nino).

Ewa Dziwisz



731.10-3.11.2008 r. 

C
M
Y
K

Pb98 - 4,67,-    ON   - 4,17,-

Pb95 - 4,29,-    LPG - 2,25,-

P.H. HURTPOL  
ul.Młynarska 1A  • Nowogard  

zatrudni 
 kierowcę

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C
- pozwolenie na przewóz rzeczy.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie.
 Oferty: kadry@hurtpol.pl lub 

do działu kadr: 
CV i list motywacyjny 
tel.091 579 29 18

Rozpoczęcie kursu

12 listopada 2008 r. godz. 15.30

BETONIARNIA 
KORYTOWO

oferuje:
- beton towarowy
- pompa do betonu 24 m
- bloczki betonowe
- kostkę brukową
- krawężniki
- obrzeża
- ogrodzenia betonowe
- transport, rozładunek

Tel. 091 392 68 68, 
tel. kom. 695 264 694.

P.B. Maciejuniec
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REKLAMA

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO 2008

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

„ELEKTROINSTAL” 
PHU Jan Bagiński 

z siedzibą w Goleniowie 

zatrudni elektryków 
z uprawnieniami. 

Dobre warunki płacowe. 
Tel. (091) 419-06-88, 0-601-615-705

USŁUGI  

ELEKTRYCZNE  
Norbert Rolik 

72-200 Nowogard 
ul. Boh. Warszawy 03A/7 

tel. 607 084 596  

Sprzedam 
kombajn kosmetyczny 

12 funkcyjny.
Tel. 607 921 435

REKLAMA REKLAMA

Młodzież z Pasewalku po raz 
dziesiąty w progach I LO

W dniach 16. i 17. 10.2008r I Lice-
um Ogólnokształcące po raz dziesiąty 
gościło w swych progach uczniów z 
gimnazjum w Pasewalku (Niemcy).
Spotkanie młodzieży zostało dofinan-
sowane z funduszy Stowarzyszenia 
Gmin Euroregionu POMERANIA ze 
Szczecina. Koordynatorami oraz or-
ganizatorkami spotkania były Dorota 
Borzeszkowska-Buriak oraz Monika 
Werner-Tomasikiewicz. Pomocą słu-
żyły również nauczycielki języka nie-
mieckiego Izabela Gnych oraz Beata 
Pietruczyk. Grupą niemiecką opie-
kowały się Dorit Engel oraz Daniela 
Höry. Do tej pory międzynarodowa 
wymiana młodzieży miała charakter 
jednodniowy. W tym roku postano-
wiono to zmienić. Koordynatorzy 
zaproponowali gościom przyjazd na 
dwa dni. Projekt ten  poparły obie 
strony. W pierwszym dniu uczniowie 

pojechali do Szczecina na lekcję hi-
storii. W trakcie wycieczki zwiedza-
no Zamek Książąt Pomorskich, Wały 
Chrobrego, Katedrę. Młodzież podzi-
wiała też przepiękne kamienice cha-
rakterystyczne dla tego miasta. Uko-
ronowaniem wyjazdu był spacer p[o 
Cmentarzu Centralnym połączony ze 
zwiedzaniem strategicznych, ważnych 
dla stosunków polsko-niemieckich hi-
storycznych miejsc.

Po powrocie do Nowogardu ucz-
niowie wraz z gośćmi udali się do 
swoich domów, by nieco odpocząć, 
zjeść wspólnie kolację i podzielić się 
wrażeniami.

Następnego dnia w ramach progra-
mu wymiany odbyły się jednocześnie 
dwie lekcje: lekcja języka polskiego 
i - języka niemieckiego. Tę pierwszą 
przygotowali uczniowie z Nowogar-
du, natomiast ich koledzy, koleżanki 

z Pasewalku przepro-
wadzili zajęcia z języka 
niemieckiego.

Kolejnym punktem 
programu były war-
sztaty przygotowane i 
przeprowadzone przez 
uczennice naszego Li-
ceum: Justynę Kuba-
cką, Martę Piaszczyk i 
Katarzynę Skolimow-
ską. Przy wtórze gitar 
wspólnie śpiewano i 
uczono się nowych piosenek w obu 
językach.

Po obiedzie nastąpiło krótkie podsu-
mowanie tej jakże miłej wizyty. Goście 
otrzymali drobne upominki. Miejmy 

nadzieję, że zabiorą ze sobą (prócz 
adresów mailowych i numerów telefo-
nów) miłe wspomnienia a nawiązane 
kontakty, znajomości  przerodzą się w 
trwałe przyjaźnie.

 Monika Tomasikiewicz

Zgodnie z informacją podaną przez 
DN w ubiegłym tygodniu , sąd w 
Szczecinie rozpatrzył w środę skargę 
złożona przez P. Ryszarda Bondę  na 
postanowienie o tymczasowym aresz-
towaniu wydanym przez Sąd Okrę-
gowy w Szczecinie w dniu 08 10 2008 
r. Sad odwoławczy uznał zasadnosć 
skargi i uchylił nakaz aresztowania P. 
Bondy. W uzasadnieniu sąd stwier-
dził , że stan zdrowia oskarżonego nie 
pozwolił mu stawić się na rozprawie 
w dniu wydania nakazu aresztowania 
, a takze, że tym samym sąd okręgo-
wy popełnił bład w zakresie oceny 
przedłożinego zwolnienia lekarskie-
go. Sąd uznał też ,że postanowienie o 
aresztowaniu wydano z naruszeniem 
prawa. To korzystne dla Pana Bondy 
orzeczenie tym razem nie wzbudziło 
powszechnego zainteresowania me-
diów , niektóre z nich pominęły tę 
informację w ogóle mimo ,że kilka 
dni wczesniej uczyniły z faktu wyda-
nia niesłusznego nakazu aresztowania 
pierwszą informację dnia. TVP nie 

zawachał się wydać niemałych pienię-
dzy na to aby wysłać ekipę z kamerą i 
kilka godzin wypytywać mieszkańców 
Nowogardu o Ryszarda Bondę. Pew-
no dlatego zabrakło im paru groszy 
na podanie wertyktu sądu ze środy., a 
być może chodzi o to ,że wertykt ten 
był korzystny dla byłego posła , a jego 
tresć nie potwierdzała  ducha w jakim 
przedstawiano tę sprawę wcześniej? 
Niech dziennikarze rostrzygna to so-
bie w swoim zawodowym sumieniu. 
DN jak to mamy w zwyczaju i tym 
razem wykazał się rzetelnością w po-
traktowaniu tematu i nasze wieści w 
tej sprawie, mimo różnych komenta-
rzy niektórych ludzi, okazały się naj-
bardziej prawdziwe. Mamy również 
nadzieję , że nasi Czytelnicy dostrzegą 
,ze  sprawy naszego miasta , a także 
nawet trudne problemu jego mieszkń-
ców, tylko dla nas- w przeciwieństwie 
do mediów zewnętrznych- nie są 
przedmiotem bewzględej eksploatacji 
i wykorzystywania dla zdobycia tanie-
go poklasku.  red.

Sąd orzekł

Bonda wolny
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Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5-go Marca 7 • Nowogard

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

TANIE 
PRZEWOZY 

INDYWIDUALNE
- praca, lotniska i inne
500 826 464

BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

Firma „KSM Trading” 
Giełda Maszyn 

ul. Nadtorowa 14C • Nowogard 

zatrudni 

mechanika 

maszyn rolniczych
Wymagane: 
prawo jazdy kat. B, 
prawo jazdy na traktor, 
znajomość branży rolniczej, 
dyspozycyjność
Tel. 091 39 27 113
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Pogotowie Ratunkowe

„Perełka” nowogardzkiej 
służby zdrowia

Udowodnili wszystkim, że chcieć to móc. Dzięki staraniom dr Andrzeja Więcka 
Kierownika Filii Pogotowia w Nowogardzie, pomocy Dyrektora Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego dr Pałki i Urzędui Marszałkowskiego w sierpniu 
br. do użytku oddano kompletnie wyremontowany, zgodny z wszelkimi stan-
dardami budynek Stacji Pogotowia w Nowogardzie. Koszt remontu wyniósł 
około 1 mln zł. 

„Te fundusze przyszły do nas z 
zewnątrz – mówi Kierownik dr A. 
Więcek – pozyskaliśmy je z Fundu-
szy Pomocowych Unii Europejskiej. 
Budynek jest wyremontowany od 
podstaw. Wyposażony w sztywne 
łącza internetowe, pełne zaplecze 
socjalne. Wyposażenie medyczne, 
również mamy bardzo dobre. Są to 
dwie karetki z pełnym wyposaże-
niem, o najwyższym standardzie. 
Jedna taka karetka kosztuje około 
400 tys. złotych.” 

Budynek pogotowia wyraźnie 
odcina się od pozostałych budyn-
ków na terenie szpitala. Dookoła 
jest wyłożony polbrukiem, świeżo 
otynkowany. W środku znajdują się 
pomieszczenia zgodne z wymaga-
niami HACCP i standardami euro-
pejskimi. Do dyspozycji personelu 
oddano: pokój wypoczynku, kuchnię, 
dyspozytornię, sanitariaty i szatnie. 
Osobne pomieszczenia mają lekarz 
dyżurny, koordynatorki medyczne 
i kierownik. Karetki stoją w gara-
żach połączonych z budynkiem, co 
umożliwia wsiadanie i wysiadanie z 
pojazdu bez wychodzenia na dwór. 
Bramy garaży zamykane są na pilo-
ta,  co znacznie skraca czas wyjazdu 
karetki. Budynek posiada niezależną, 
ekologiczną kotłownię. Słowem znaj-
duje się tu wszystko, co jest niezbędne 

do pełnienia dyżurów przez załogę. 
A pracownicy przebywają tu nieraz 
i 48 godzin!

Pogotowie Ratunkowe działa w 
oparciu o ustawę o Ratownictwie 
Medycznym. Nakłada ona obowiązek 
uzupełnienia wykształcenia przez 
pracowników pogotowia. Zgodnie 
z nią, wszyscy kierowcy i sanitariu-
sze powinni uzyskać do 2012 roku 
stopień ratownika medycznego. W 
nowogardzkim pogotowiu wykształ-
cenie medyczne mają już wszyscy 

pracownicy. We wrześniu dyplom 
odebrał najstarszy, 56 - letni pra-
cownik.

Nowogardzka filia obejmuje swym 
zasięgiem tereny Gminy Nowogard, 
część Gmin: Maszewo, Goleniów, 
Dobra i Osina. Łącznie, ma pod swoją 
opieką około 40 tys. osób. Karetka 
wyjeżdża na dobę średnio 10 – 12 
razy, pokonując w jedną stronę do 
25 km, a na dobę do 400 km. „Jest 
to bardzo duży teren. Dodatkowo 
sytuację utrudnia fakt, że dyspozy-
tor odbierający telefony znajduje się 
w Goleniowie. Nim zorientuje się, 
która karetka, gdzie się znajduje, 
mija trochę czasu” – mówi Koordy-
nator medyczny Ewa Sawicka.

Jak mówi dr A. Więcek: – „ Pogo-
towie pełni funkcję swoistego wen-
tylu bezpieczeństwa, gdy nikt inny 

nie może pomóc, wzywa się nas. 
Integralną częścią bezpieczeństwa 
zdrowotnego jest bliskość szpitala. 
Bez szpitala, pogotowie nie ma racji 
bytu.  Wielu ludzi zabija po prostu 
odległość. Przy dobrych warunkach 
atmosferycznych nie jest najgorzej, 
ale jak szybko może jechać karet-
ka po oblodzonej nawierzchni? 
Wspomaga nas Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Od marca 2009r. mają 
latać nocne helikoptery. W Nowo-
gardzie nie mają jednak gdzie lą-
dować. Złożyliśmy projekt budowy 
lądowiska koło szpitala. Jego koszt 
to 400 tys. zł. Jednak nie ma na nie, 
w budżecie gminy środków”.

Kolejną bolączką pracowników 
pogotowia są wynagrodzenia. Prze-
ciętnie ratownik medyczny zarabia 
1500 zł. Do tego, po ukończeniu 
szkoły ratowników, każdy pracownik 
pogotowia musi w ciągu czterech lat 
zdobyć 200 pkt kwalifikacyjnych, 
uprawniających do pracy w zawodzie. 
Odbywa się to poprzez kursy i szkole-

nia, których koszt musi ponosić sam 
zainteresowany. Dlatego wielu mło-
dych, wykształconych ludzi wyjeżdża 
na zachód, gdzie zarabia też 1500, 
ale euro. Ważne są też wcześniejsze 
emerytury. Dr A. Więcek: „Jest kom-
pletnym nieporozumieniem sześć-
dziesięcioletni ratownik znoszący 
po schodach 120 kg mężczyznę. Tak 
samo prowadzenie przez niego rea-
nimacji jest niezgodne z wszelkimi 
normami”.

Pomimo nieciekawych warunków 
płacowych i konieczności ciężkiej 
zmianowej pracy w nowogardzkim 
pogotowiu pracuje stabilna, prężna 
załoga. Na pytanie, dlaczego pomimo 
ciężkich warunków nadal pracuje w 
pogotowiu, Dyplomowany Ratownik 
Artur Pietrzycki odpowiada: „Lubię 
to co robię. Chcę pomagać innym 
ludziom, a pracując tu, właśnie to 
robię. To się chyba nazywa  powo-
łaniem”.

Ewa Dziwisz  

 Artur Pietrzycki,   Mariusz Lipski

Gdy dziecko potrzebuje 
pomocy...

W dzisiejszym odcinku naszego cyklu przedstawiamy działania podejmo-
wane przez Urząd Miejski w zakresie pomocy dzieciom niepełnosprawnym w 
dostępie do edukacji.

Rozmowa z p. Marleną Marchewką 
– Kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu.
Red. – Oddział integracyjny ot-

warty w bieżącym roku szkolnym w 
Przedszkolu nr 3 jest pierwszym w 
Nowogardzie oddziałem stworzonym 
z myślą o dzieciach niepełnospraw-
nych. Uczęszcza do niego pięcioro 
niepełnosprawnych dzieci. Czy ta 
liczba wyczerpuje potrzeby kształcenia 
takich dzieci na terenie gminy?

Marlena Marchewka – Oddział in-
tegracyjny w przedszkolu to pierwszy 
krok i zupełnie nowe doświadczenie. 
Powstał dzięki sygnałom rodziców 
zgłaszających taką potrzebę. W miarę 
kolejnych zgłoszeń, będziemy myśleć 
o utworzeniu następnego takiego 
oddziału.
Red. – Na razie mamy oddział in-

tegracyjny w przedszkolu. A co dalej 
z edukacją tych dzieci?

M. M. – Tworzyliśmy oddział in-
tegracyjny w przedszkolu z myślą, że 
temat trzeba będzie dalej pociągnąć. 
Planujemy utworzenie analogicznych 
oddziałów wraz z potrzebami dzieci, 
na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz II liceum, które 
znajduje się w gestii gminy.
Red. – Pojawiają się sygnały, że 

można pomagać w zakresie rozwojo-
wym dzieciom młodszym niż cztery, 
pięć lat. Potrzebne jest do tego utwo-

rzenie Zespołu Wczesnego Wspoma-
gania Rozwoju Dzieci z Problemami. 
Dzięki niemu, pomoc mogłyby uzyskać 
dzieci w wieku od 1,5 roku życia.

M. M. -    Dopiero przymierzam 
się do tego tematu. Mam sygnały od 
rodziców, którzy mają orzeczenia o 
potrzebie wczesnego wspomagania. 
Ważne jest, aby rodzice monitowali 
swoje potrzeby. Temat będzie roz-
patrywany na przełomie stycznia i 
lutego 2009r.

Rozmawiała: Ewa Dziwisz

Na terenie gminy funkcjonuje też po 
raz pierwszy program wspomagający 
finansowo uczniów niepełnospraw-
nych, finansowany przez PFRON. W 
tym roku szkolnym, nie cieszył się on 
jednak zbyt dużym zainteresowaniem. 
Złożono sześć wniosków,  z czego dwa 
zostały odrzucone z przyczyn mery-
torycznych. Na podstawie wniosków, 
wysłano do PFRON – u wystąpienie 
o przyznanie środków finansowych. 
W tej chwili trwa oczekiwanie na za-
warcie umowy. Również we wrześniu  
przyszłego roku, można będzie składać 
wnioski o taką pomoc. Ograniczeniem 
dla rodziców jest jedynie to, że pie-
niądze są zwracane, dopiero po rozli-
czeniu się na podstawie rachunków z 
poniesionych wydatków. 

Ewa Dziwisz
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Są ludzie o dobrej woli...
Z roku na rok rosną koszty utrzymania rodzin, a przede wszystkim tak 

zwane koszty bytowe  -  żywności i ubioru. Są ludzie dobrej woli i o dobrym 
sercu, którzy w trudnych czasach poświęcają się w pomocy dla innych. 
Jedną z tych osób jest Pani Anna Brzost pełniąca funkcję Przewodniczącej 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, z którą przepro-
wadziłam rozmowę.

Red. Od kiedy istnieje Polski Ko-
mitet Pomocy Społecznej?
Pani Anna Brzost - Polski Ko-

mitet Pomocy Społecznej Zarząd w 
Nowogardzie istnieje 50 lat.
Red. Ile osób korzysta z PZPS?
A. Brzost - Na dzień dzisiejszy ko-

rzysta 638 osób, dla każdej z osobna 
prowadzone jest kartoteka, w której 
zapisujemy datę i pobrane artykuły.
Red. Jakie osoby mogą ubiegać się 

o skorzystanie z PKPS?
A. Brzost - Do otrzymania żyw-

ności uprawnieni są: 
- rodziny wielodzietne z dziećmi 

do lat 18 oraz starsze licząc od trojga 
dzieci, gdy uczą się w szkołach śred-
nich (bez studiów),

-  samotnie wychowujący dzie-
ci, kobiety lub mężczyźni bez pra-
cy oraz o niskich zarobkach, bądź 
dziećmi z różnymi schorzeniami;

-  bezdomni bez stałego zameldo-
wania

- emeryci i renciści o dochodach 
do 1000 zł dla samotnych, oraz do 
1500 zł w rodzinie.

Emeryci i renciści nie muszą do-
starczać potwierdzenia MOPS - 
winni natomiast dostarczyć odcinki 
emerytury lub renty.
Red. Czy osoby, które chcą sko-

rzystać z pomocy PKPS muszą zło-
żyć odpowiednie wnioski?
A. Brzost - Tak, oczywiście 

wszystkie osoby ubiegające się o po-
moc żywnościową - zobowiązane są 
do złożenia wniosków, w których  
wykazujemy stan członków rodziny 
i wysokość jej dochodów.
Red. Jaki trzeba posiadać doku-

ment na podstawie którego zostanie 
wydana żywność? 
A. Brzost - Polski Komitet Po-

mocy Społecznej Oddział Nowo-

gard w oparciu o decyzje Zarządu 
PKPS w Szczecinie oraz wspólne w 
porozumieniu z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Nowo-
gardzie, Kościołem Ewangelicznych  
Chrześcijan ZBÓR  w Nowogardzie 
i PCK Oddz. Nowogard ustalono, 
że od 01.01.2008r żywność Unijna 
wydawana będzie dla mieszkańców 
miasta Nowogard na podstawie po-
twierdzenia wydanego przez pra-
cownika socjalnego MOPS, jest to 
tzw.skierowanie podopiecznego. 
Red. Czy Waszą działalność wspo-

maga  Urząd Miejski?
A. Brzost - Tak, otrzymaliśmy z 

Urzędu 12.500 zł w ramach dotacji. 
Z tego zakupiliśmy dla młodzieży 
nowe obuwie, pomoce naukowe i 
zrobiliśmy paczki na „Dzień Dzie-
cka”. Przeznaczyliśmy 3.000 zł na 
zapomogi a pozostałe 1.500 zł prze-
znaczone zostało dla osób samot-
nych. Poza tym nie otrzymujemy 
funduszy z innych źródeł. Zarząd 
Wojewódzki przydziela nam żyw-
ność do podziału. Na obchodach 50 
lecia w Szczecinie Zarząd otrzymał 
odznaczenie za długoletnią aktywną 
pracę. 
Red. Czy można uzyskać także 

inną pomoc nie tylko żywnościową?
A. Brzost - Tak, otrzymujemy od 

ludności w bardzo dobrym stanie 
wszelkiego rodzaju odzież, obuwie, 
zabawki, naczynia a nawet meble, 
które naprawdę nadają się do użytku. 
Chciałam powiedzieć, że pracujemy 
społecznie. I przy okazji podzięko-
wać wszystkim Paniom  pracującym 
ze mną za bardzo dobrą organizację 
i ciężką pracę.
Red. Dziękuję za rozmowę.

Edyta Wasilewska  

 Zaproszenie
 

Chrześcijańskie Centrum Pomocy  oraz 

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie 
zapraszają na specjalne spotkanie z okazji Dnia Reformacji  z udziałem 

grupy ewangelizacyjnej z Nottingham w Anglii.
Spotkanie odbędzie się w piątek 31-go października o godzinie 18:00 

w Przedszkolu nr4 przy ulicy T.Kościuszki 3 .
Dla każdego uczestnika spotkania upominek książkowy .
Wstęp wolny  

Pastor Cezary Komisarz

Eko – konkurs 2008

Nagrody dla laureatów
W dniu 24 października 2008 r. na sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w 

Nowogardzie zostały ogłoszone wyniki VI edycji Eko-Konkursu 2008.
 Spośród 84 finalistów komisja konkursowa wyłoniła 9 laureatów – po 3 

w każdym poziomie wiekowym. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek 
Krzywania wraz z Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska Tadeuszem Fiejdaszem wręczyli zwycięzcom 
cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Lista laureatów.
    POZIOM I
    I MIEJSCE – Iwan Dominika SP Nr 1 w Nowogardzie – 92 pkt.
    II MIEJSCE – Dolega Karolina SP Nr 3 w Nowogardzie – 81 pkt.
    III MIEJSCE – Ogiewa Marcin SP Orzechowo – 79 pkt.
    POZIOM II
    I MIEJSCE – Jasiński Jędrzej SP Nr 3 w Nowogardzie – 92 pkt.
    II MIEJSCE – Adameczek Damian SP Długołęka – 88 pkt.
    III MIEJSCE – Nadolska Katarzyna SP Orzechowo – 86 pkt.
    POZIOM III
    I MIEJSCE – Bąk Karolina GP nr 2 – 95 pkt.
    II MIEJSCE – Krawczyk Agata ZSP Osina – 89 pkt.
    III MIEJSCE – Wąski Jakub ZSP Osina – 83 pkt. 
Laureatom konkursu składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy kolejnych 

sukcesów. Nauczycielom i opiekunom dziękujemy za właściwe przygotowanie 
uczniów oraz zaangażowanie w proces szerzenia wiedzy ekologicznej wśród 
dzieci i młodzieży.

Opr.LMM

Debata z udziałem młodzieży z I LO
Dnia 09.10.2008 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Emilii Gierczak  w Nowogardzie uczestniczyli w debacie, na której poru-
szany był problem przedsiębiorczości. 

Spotkanie odbyło w jednej z 
sal Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Doświadczeni profesorowie oraz 
przedsiębiorcy odpowiedzieli na 
wiele ważnych pytań. Mówili o 
tym jak rozpocząć pracę nad swoją 
działalnością, od czego zacząć, jak 
dobrze kierować swoim interesem, 
aż wreszcie jak przetrwać kryzysy 
przedsiębiorstwa.

Do tematu uczestnicy debaty pod-
chodzili poważnie. Nie brakowało 
jednak poczucia humoru. Zadaniem 
prowadzących było uświadomie-
nie potencjalnemu słuchaczowi jak 
wielka odpowiedzialność spoczywa 
na pomysłodawcy.  Jednocześnie 
apelowali oni o dążenie do posta-
wionych sobie celów.

Jednym z zaproszonych gości  była 
przedstawicielka „Radia Eska”. Nie 
zabrakło niespodzianek. Za pomocą  
hasła otwierającego drzwi do sejfu, 
można było wygrać jego zawartość: 
telefon komórkowy, monety z Na-
rodowego Banku polskiego, T-shirt, 
zaświadczenie o możliwości studio-
wania na uczelni w trybie indywi-
dualnym i inne nagrody rzeczowe. 
Wystarczyło mieć odrobinę szczęś-
cia! Jak się okazało zdobywcą jednej 
z nich został uczeń naszej szkoły - 
Mateusz Olechnowicz. 

Po dniu pełnym wrażeń grupa ucz-
niów z I LO, bogatsza o nowe wiado-
mości oraz upominki, z uśmiechami 
na twarzy wróciła do Nowogardu.

Magdalena Gan, klasa III a
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• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw 
pod zabudowę jednorodzinną 
lub działalność gospodarczą vis a 
vis ZUK w Nowogardzie. Tel. 0603 
118 286.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m 
kw.Tel. 721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB 
W OKOLICACH NOWOGARDU 
(MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ 
UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ CE-
NIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam mieszkanie 78,20 

m kw, 2900 zł/ m kw, I piętro, 

4 pokoje, po remoncie. Tel. 

663 517 793.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m kw. Tel. 091 39 26 890.

• Kupię halę magazynowo – pro-
dukcyjną ok. 300 m kw, pow. 
gruntu min. 1500 m kw, obręb 
Nowogardu, Goleniowa lub Szcze-
cina. Kont. 697 30 69 69; e-mail: 
aga_miller@yahoo.com

• Kupię garaż w centrum Nowogar-
du. Tel. 697 30 69 69.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w centrum, ul. Warszawska o pow. 
67,7 mkw. Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia mieszkania 3 poko-
jowe i 4 pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam 5 z 8 wydzielonych dzia-
łek z warunkami zabudowy pod 
domki jednorodzinne w trakcie 
uzbrajania, za szkołą nr 3 w Nowo-
gardzie o pow. 1100 m kw, 1147 m 
kw, 1200 m kw, 1253 m kw, 1200 
m kw. Tel. 602 52 16 71.

• Sprzedam mieszkanie 33 m kw po 
kapitalnym remoncie, III piętro. 
Tel. 663 026 093.

• Mieszkanie 4 pokojowe sprzedam 
lub zamienię na 2 pokojowe z do-
płatą. Tel. 091 39 20 788.

• Poszukuję do wynajęcia umeblo-
wanej kawalerki lub 2 pokojowe-
go. Tel. 513 690 314.

• Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 po-

kojowe. 723 751 676.

• Mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe 67 m kw zamienię na 
mniejsze. 603 621 840.

• Wynajmę pomieszczenie na cele 

magazynowo – usługowe ok. 

230 m kw (z rampą) przy ul. Boh. 

Warszawy 32 w Nowogardzie 

(były RUCH). Magazyn posiada 

całodobową ochronę. Tel. kont. 

601 577 724, 601 161 050.

• Sprzedam mieszkanie 76 m kw w 
Maszewie, nowe budownictwo. 
Tel. 66 75 10 002.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850197.

• Sprzedam dwa mieszkania (jedno 
do remontu), garaż na 2 samo-
chody, duże podwórko i ogród w 
Redle, cena 149 tys. gotówka! Tel. 
663 311 798.

• Wynajmę dom w Goleniowie. Tel. 
695 780 299.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe w centrum Nowogardu. Tel. 
501 212 247.

• Do wynajęcia garaż na ul. Zamko-
wej. Tel. 607 580 172.

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro. Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie 1500 m kw, cena 50 
zł/m kw. Tel. 607 585 561.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bordo-
wy metalik, przebieg 108000km, 
zadbany, książka serwisowa, 1 
właściciel w Polsce i w Niemczech, 
w Polsce od lutego 2008, NOWE: 
klocki i tarcze hamulcowe przód 
i tył, kompletny rozrząd, opony 
letnie 16”, duży przegląd klimatro-
nic, bezwypadkowy, cena 44900 
zł, ogłoszenie prywatne, tel: 0605 
522 340,W CENIE DIAGNOSTY-
KA STANU TECHNICZNEGO W ASO 
OPEL W DNIU ZAKUPU PRZEZ 
KLIENTA, możliwość wysłania 
zdjęć na maila.

• Sprzedam tanio Fiat Fiorino, 
przegląd ważny do IX 2009. Tel. 
787 408 316.

• Sprzedam Golf III, rok prod. 1997, 
kolor niebieski, przebieg 160 tys., 
elektryczne szyby, centralny za-
mek, alarm, ABS, blokada skrzyni, 
cena 8300 zł. Tel. 665 470 710.

• Sprzedam Skoda Felicja, 1997 
r., pierwszy właściciel, cena do 
uzgodnienia. Tel. 666 253 144.

• Sprzedam Volkswagen Golf III, 

1992r., poj. 1,8 benzyna; VW Passat 
1,9 TDI, 2003 r. Tel. 603 198 104.

• Sprzedam samochód Ford Escort 
– 1400, benzyna – gaz (2005) w 
dobrym stanie. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 0691 318 355.

• Sprzedam Toyota Starlet 1,3i. Tel. 
500 545 006.

• Hurtowe ceny filtrów, klocków ha-
mulcowych, amortyzatorów, żaró-
wek, itd. do aut niemieckich. Hurt 
� Detal. Krótka 1. 091 39 20 833, 
0609 291 162.

� Sprzedam VW Passat kombi, 
rok 1990, poj. 1,8, stan dobry, 
cena 2200 do uzgodnienia. Tel. 
609 876 850.

ROLNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 

091 39 25 967. Olchowo 16.
• Zamienię 3 letnią klacz na cielaki. 

Kom. 693 540 383.
• Sprzedam ciągniki: MTZ 50 z tu-

rem, zarejestrowany, cena 7800 zł; 
ciągnik MTZ 82, cena 12 tys. zł. Tel. 
0502 56 23 78.

• Sprzedam kucyki i źrebaki. Tel. 

607 73 98 66.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosi-

my. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Remonty solidnie i tanio, mon-
taż paneli podłogowych, regipsy, 
szpachlowanie, malowanie, tyn-

kowanie, montaż okien i drzwi, 
parapety, ogrodzenia, itp. Tel. 
663 349 080.

• Nauka angielskiego. 0501 
350 107.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• TIPSY żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Układanie kostki brukowej. 

721 124 740.
• Usługi budowlane, remonty, wy-

kończenia mieszkań, kładzenie 
płytek podłogowych, ściennych, 
regipsy, malowanie, szpachlowa-
nie, stawianie ścian z płyty karto-
nowej, ocieplanie poddaszy, pane-
le, itp. 693 021 097, 696 945 713.

• Tipsy żelowe – tanio. Możliwość 

dojazdu do miejsca zamieszka-

nia. 601 580 277.

• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz 

w niedziele od 12.00 do 16.00. 

Tel. 0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLA-

NY – wszelkiego rodzaju remon-

ty. Solidnie, dokładnie, tanio. 

Tel. 607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. 
Polecam tanio. 1 zł za km, po-
wyżej 200 km 0,80 zł za km. Tel. 
514 740 538.

• Transport – tanio. 604 963 120.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

• Remonty mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Docieplenia budynków i regipsy. 
664 189 336.

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Usługi elektryczne. 607 084 596.
• Remonty, wykończenia. 696 07 07 

08.
• Dachy. 696 07 07 08.
• Transport, przeprowadzki. 

696 138 406.
• Remonty i wykończenia. Solid-

nie, tanio, szybko. 607 251 246.

• Pisanie prac i referatów. 

609 392 482.

• Usługi budowlane, regipsy, ma-

lowanie, itp. wykona „złota rącz-

ka”. Tel. 511 171 846.

• Profesjonalne wykonanie: tipsy 

– akryl, żel, jedwab – 1000 wzo-

rów, manicure, pedicure, henna, 

makijaże. Tel. 091 39 25 755, 

602 630 016.

• Kominiarz M. Piórko jr. Tel. 091 39 
20 997, kom. 066 77 83 038.

• Profesjonalne obróbki blachar-

skie. 72 32 48 553.

• Transport – 8 osób lub towary, 
0,80 zł/km. 091 39 20 833.

• Prace ogólnobudowlane – malo-
wanie, szpachlowanie, wstawianie 
drzwi, itp. Tel. 607 083 893.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRYKA 

OKIEN I DRZWI „OKNO” NOWO-

GARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 
92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię kierowców z prawem 
jazdy kat. D (z ważną kartą tacho-
grafu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Zatrudnię fachowca do docie-

pleń. Tel. 782 860 130.

• Przyjmę dekarza i pomocników. 
601 864 739.

• Zatrudnię sprzedawcę, recepcjo-

nistkę, kucharkę i pomoc kuchen-
ną. Restauracja Oskar. 602 474 266, 
091 39 20 091.

• Studentka I roku poszukuje pracy. 
Tel. 513 153 552.

• Poszukuję pracowników (małżeń-
stwo) oraz mechanika na fermę 
drobiu. Mieszkanie zapewnione. 
Tel. 0502 56 23 78.

• Podejmę pracę kiosk lub sklep. Tel. 
884 288 567.

INNE

• Grzejniki co, panelowe, niemie-

ckie, 1-2 płytowe, różne roz-

miary także nietypowe długoś-

ci, wysokości, do mieszkania, 

domku, warsztatu. Tel. 0691 

686 772.

• Piece gazowe co Vaillant, nie-

mieckie, wiszące, ogrzewanie, 

cena 900 zł oraz ogrzewanie + 

ciepła woda, (dwufunkcjyne), 

cena 1200 zł, gwarancja serwi-

sowa, tel. 0691 686 772.

• Junkersy gazowe do łazienki, 

kuchni, wiszące, firmy niemie-

ckiej Vaillant, wersja świecz-

kowa, 450 zł, mało używane, 

gwarancja serwisowa. Tel. 0691 

686 772.

• Elektryczne, przepływowe pod-

grzewacze wody – 380 V, małe 

gabaryty, moc 18-21 kW, ekono-

miczne, idealne do domku, war-

sztatu, baru, gastronomii, cena 

od 150 zł. Tel. 0501 446 467.

• Do domku, pensjonatu – gazo-

we zasobnikowe podgrzewacze 

wody, firmy niemieckiej Vaillant, 

130, 160, 190 l., stojące, idealne 

gdy są 2-3 łazienki, kuchnia, to 

komfort ciepłej wody w domu, 

koszt 40 zł/ miesiąc, gwarancja 

serwisowa, cena 1000 zł. Tel. 

0691 686 772.

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową uży-

waną. Tel. 091 39 22 783, 0784 
792 270.

• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 38 

53 018.

• Sprzedam grobowiec. Tel. 091 39 
26 890.

• Karp – kroczek. Lin. 091 39 182 97.
• Sprzedam drzwi zewnętrzne białe 

– plastik 90 x 212 cm, okno stałe 
90 x 227, wannę i brodzik. Tel. 091 
39 110 51, 507 023 035.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno-podpalane po rodzicach 
rodowodowych, ojciec szczeniąt 
– wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam niedrogo junkers iskro-
wy. Tel. 500 133 488.
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P.H. HURTPOL  ul. Młynarska 1A  • Nowogard  
zatrudni  magazyniera

Wymagania: - wykształcenie  średnie, - mile widziane doświadcze-
nie na podobnym stanowisku.
Oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty: kadry@hurtpol.pl  lub tel.091 579 29 18
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W obiektywie Jana Korneluka  - 

Tak budowano Nowogard

 Witamy wśród nas...

Syn Eweliny  

Wróblewskiej 

ur. 23.10.08  

ze Szczecina

Córka Joanny 

Więckowicz  

ur. 23.10.08 z Brojc

Córka Kingi  

Golomskiej 

ur. 28.10.08 

z Malińca

Syn Magdaleny 

i Bartłomieja 

Korniluk ur. 27.10.08 

z Dobieszewa

Córka Justyny 

i Daniela Glanc 

ur. 28.10.08 

z Konarzewa
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Zmiana organizacji ruchu 
w dniach 30.10-3.11.2008 r.

W Zielonej Kuźni
SP Strzelewo SP Błotno

Dnia 28 października 2008r. uczniowie klas O – III ze Szkoły Podstawowej 
w Błotnie wraz z opiekunami i rodzicami, wybrali się do „Zielonej Kuźni” 
w Płotkowie na zajęcia ekologiczne podczas których, dzieci zapoznały się 
z warstwami lasu i mogły poszerzyć swoje wiadomości dotyczące roślin, 
występujących w danej warstwie.

Część teoretyczną, połączoną z 
prezentacją multimedialną popro-
wadził Pan Rafał Maruszewski, który 
w sposób ciekawy i przystępny dla 
dzieci opowiadał o lesie i jego miesz-
kańcach. Następnie wybraliśmy się z 
Panem Tomaszem Antas na krótką 
wycieczkę do lasu. Dzieci mogły 
wykazać się zdobytą podczas części 
teoretycznej wiedzą, a także zapo-
znały się z roślinnością występującą 
w naszych lasach. Na zakończenie 

spotkania czekało nas ognisko, przy 
którym grzaliśmy się i piekliśmy 
kiełbaski.

Dzieci, opiekunowie i rodzice 
dziękują serdecznie Panom z Nadleś-
nictwa Nowogard za przygotowanie 
i poprowadzenie zajęć. W szczegól-
ności pragniemy podziękować p. 
Tomaszowi Antas, który był głównym 
pomysłodawcą i organizatorem na-
szej wyprawy.

Inf.własna

Dnia 22 października (środa), w 
ramach akcji Dzień Otwarty w La-
sach Państwowych, uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Strzelewie, 
udali się na wycieczkę edukacyjną 
do Zielonej Kuźni w Płotkowie. 

Dzieci z klas IV-VI miały w tym 
dniu okazję uczestniczenia we wspa-
niałej „zielonej” lekcji, którą popro-
wadził leśniczy pan Marek Kaczma-
rek. Po krótkim wykładzie dzieciaki 

wyruszyły na zajęcia praktyczne 
w terenie, gdzie każdy miał okazję 
zmierzyć szerokość i wysokość drze-
wa. Po powrocie z terenu uczniowie 
zostali poczęstowani ciepłymi kieł-
baskami. 

Uczniowie i nauczyciele SP Strze-
lewo serdecznie dziękują panu Kacz-
markowi za wspaniale i pożytecznie 
spędzony czas.

Inf.własna
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 41

Rozwiązania krzyżówki nr 40 – TERAZ ALBO 
NIGDY – nadesłali:

Bogumiła Czupryńska, Jerzy Siedlecki, Włady-
sław Kubisz, Halina Stefańska, Andrzej Leszczyń-
ski, Konrad Słomski, Halina Kawczyńska, Józef 
Górzyński, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Danuta  
Majeranowska, Ryszard Gutowski, Teresa Młynar-
ska, Teresa Powalska, Franciszek Palenica, Janusz 
Descher, Krystyna Tretiak, Andrzej Czarnowski, 

Bogumiła Urtnowska, Krystyna Zawidzka, Elżbieta 
Lewandowska (39).

Prenumeraty „DN” na listopad wylosowali:
- Andrzej Leszczyński
- Teresa Młynarska
- Halina Kawczyńska

Gratulujemy!
  

KOPCIUSZEK

Zacni panowie, zacne panie,
Chociaż za sobą lata macie,
Baśń o Kopciuszku w kilku zdaniach
W zmienionej nieco podam szacie.
Raz młody Książe rzekł:- Za miesiąc 
Mam zamiar wybrać żonę sobie,
Na bal niech panny więc pospieszą,
Również macochy córki obie.
A dla Kopciuszka izba cicha,
Zaraz ma przebrać grochu korzec,
Wciąż nadmiar pracy, dziewczę wzdycha,
Na litość liczyć tu nie może.
Jedni, co znają bajki puentę,
Zdziwieni będą niesłychanie,
Inni też zgodni – niepojęte,
Że dziewczę w domu pozostanie.
Nadciąga burza, dzień się chowa,
Wróżka nie zjawia się w karocy,
W oddali tylko huczy sowa:
- Hej, nocni bracia, do pomocy!
Motyw tej bajki byle jaki
I w tym tkwi właśnie problem cały – 
Bo przyleciały wreszcie ptaki,
Lecz wszystek groch powyjadały.

KORNELEK

Czyj to domek piernikowy
Stoi w lesie na polanie?
Kto po rosie mknie z koszyczkiem 
Niosąc babci swej śniadanie?
Kim jest śliczna ta panienka,
Co zgubiła pantofelek?
Kto trzem świnkom wciąż dokucza,
Płata im psikusów wiele?
Skąd mam o tym się dowiedzieć?
Mam dopiero latek niewiele,
Nie znam dobrze liter, więc pomóżcie.
Prosi o to was Kornelek.

JESIENNY CZAS
Spełzły barwy kwiecia,
Os brzęki zamilkły,
Krzew z liści obleciał.
Gwiazdy trwają w ciszy,
Zryw wiatru się wzmaga,
Kołuje w przestrzeni:
W fotel się zapadam,
Słucham płyt i drzemię.  
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Nowogard 30.10.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Stolarz meblowy
4.   Pomocnik przy produkcji okien 

PCV
5.  Pracownik zieleni
6.   pracownik produkcji
7. Mechanik samochodowy
8.  ślusarz – spawacz
9.  Traktorzysta
10.  Nauczyciel matematyki
11.  Pielęgniarka
12.  Młodszy konsultant ds. obsługi 

klienta

OFERTY PRACY Z REJONU
 1.  Kierowca kat. C+E (Gryfice) (Szcze-

cin) (Płoty)
2. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
3.  Pracownik produkcji (Szczecin 

– Dąbie)    
4. Nauczyciel j. Polskiego, Muzyki (Osi-

na)  
5.  Operator maszyn (Stargard Szcz.)

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A
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Halówka LZS

ZSP Nowogard pierwszym 
liderem
Jedenaście zespołów weźmie udział w rozpoczętej w środę w hali Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych halowej lidze piłkarskiej zorganizowa-
nej przez nowogardzki LZS.

Kozera na podium w Chojnie
Michał Kozera uplasował się na trzecim miejsce podczas zawodów w 

Chojnie. Żaneta Zacharewicz zajęła ósmą pozycję, a Paweł Klewicz dzie-
siątą.

W niedzielę 2 kolejka NALP
Po dwutygodniowej przerwie do gry wracają drużyny biorące udział w 

tegorocznej edycji Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Początek 
o godzinie 10.00.

Pomorzanin zagra z Koroną na 
wyjeździe, ale dopiero w środę
W związku ze Świętem Zmarłych w ligową kolejkę wdarło się małe 

zamieszanie. Zamiast w najbliższy weekend Pomorzanin zagra dopiero 
w środę. Rywalem naszego zespołu będzie wicelider okręgówki, zespół 
Korony Stuchowo. W dotychczasowych jedenastu meczach rywal Pomo-
rzanina odniósł siedem zwycięstw, jeden remis i trzy porażki. W ostatniej 
kolejce zremisował bezbramkowo z Mewą Resko.

Mecz odbędzie się w Stuchowie. Początek spotkania o godzinie 14.00.
Pozostałe mecze kolejki:
Niedziela: 13:30  Vielgovia Szczecin-Wielgowo - Flota II Świnoujście, 

15:00  Dąbrovia Stara Dąbrowa - Promień Mosty.
Środa: 11:00  Pogoń II Szczecin - Światowid Łobez, 13:30  Fagus Kołbacz 

- Radowia Radowo Małe, 13:30  Ina Ińsko - Masovia Maszewo, 14:30  Ehrle 
Polska Dobra Szczecińska - Wicher Brojce. 

Wtorek 11 listopada 13:30  KP Chemik II Police - Mewa Resko.
Andrzej Garguliński

Niedzielne mecze rozpoczną się 
od starcia Bad Boys Juniors’94 z Łza-
mi Sołtysa. Lider grupy A parasol, 
grać będzie z Pompeluną Perejros, 
która z pewnością będzie chciała się 
zrehabilitować po wysokiej porażce 
w pierwszej kolejce. 

W grupie B liderujące po pierw-
szych meczach Dorado będzie 
chciało wywalczyć kolejny komplet 
punktów w meczu z WKS Sikorki. 
Natomiast wicelider Czarne Koszule 
Węgorza, grać będzie z ostatnim ze-
społem w tabeli WKS Botno.

Niedzielne mecze:
10.00 BAD BOYS JUNIORS ‘94 - ŁZY SOŁTYSA 
10.30 WKS WYSZOMIERZ PROBUD - WKS DENVER MIĘTNO
11.00 PARASOL - PAMPELUNA PEREIROS 
11.30 BUDOWLANI - HEROSI
12.00 GOLPUTZ - TUBISIE 
12.30 DORADO - WKS SIKORKI
13.00 SENIORZY - CZARNE CHMURY 
13.30 CZARNE KOSZULE WĘGORZA - WKS BŁOTNO
Tabele 
Grupa A
1. Parasol 1 3 7:1,
2. Bad Boys Juniors’94 1 3 4:0,
3. Golputz 1 3 4:2,
4. Seniorzy 1 3 3:1,
5. Czarne Chmury 1 0 2:4,
6. Tubisie 1 0 1:3,
7. Pompeluna Perejros 0 1 0:4
8. Łzy Sołtysa 1 0 1:7
Grupa B
1. Dorado 1 3 5:0
2. Czarne Koszule 1 3 4:2,
3. WKS Denver Miętno 1 3 2:1,
4. Herosi 1 1 3:3,
5. WKS Probud Wyszomierz 1 1 3:3,
6. Budowlani 1 0 1:2,
7. WKS Sikorki 1 0 2:4,
8. WKS Błotno 1 0 0:5

Andrzej Garguliński

Pierwszym liderem zostali współ-
gospodarze imprezy zespół ZSP, któ-
ry 3:0 pokonał drużynę z Wołowca. 

Na pierwszej kolejce nie zjawiły 
się zespoły Jarchlina oraz Osowa i 
dlatego z pięciu zaplanowanych me-
czów rozegrano jedynie cztery. Jako, 
ze oba zespoły tworzyły jedną z par, 
żadnemu z nich nie przyznano wal-

kowera i w klasyfikacji oba zespoły 
pozostają bez punktów. Podobnie 
jak Karsk, który w środę pauzował.

Wyniki meczów:
Olchowo – Węgorza 1:0,
Wojcieszyn – Trzechel 1:1,
ZSP Nowogard – Wołowiec 3:0,
Słajsino – LZS Nowogard 0:1

Andrzej Garguliński

Tabela:
1. ZSP Nowogard 1 3 3-0,
2. LZS Nowogard 1 3 1-0,
3. Olchowo 1 3 1-0,
4. Trzechel 1 1 1-1,
5. Wojcieszyn 1 1 1-1,
6. Słajsino 1 0 0-1,
7. Węgorza 1 0 0-1,
8. Wołowiec 1 0 0-3,
9. Jarchlino 0 0 0-0,
10. Karsk 0 0 0-0,
11. Osowo 0 0 0-0.

Zawody w Chojnie były trzecimi 
i zarazem ostatnimi zawodami od-
bywającymi się w ramach Pucharu 
Bałtyku. W pierwszych, odbywa-
jących się w Koszalinie Kozera był 
drugi, a reszta naszych zawodników 
nie startował. Druga runda rozgry-
wana była w Nowogardzie i na włas-
nym torze Michał był pierwszy, Ża-
neta przyjechała jako szósta a Paweł 
jako dziesiąty. 

Rywalizacja w Chojnie rozpoczę-
ła się od drugiego miejsca Kozery w 
treningu czasowym. Żaneta uplaso-
wała się na pozycji dziewiątej a Pa-
weł tuż za nią. W pierwszym biegu 
Michał przyjechał róniez jako drugi, 

swoje pozycje obroniła reszta na-
szych zawodników. Drugi wyścig 
Michał ukończył na trzeciej pozycji, 
Żaneta wskoczyła na pozycję ósmą, 
a Paweł ponownie był dziesiąty.

W klasyfikacji generalnej Pucha-
ru Bałtyku młodzież z KM Cisy nie 
zawiodła. Michał Kozera odebrał z 
rąk Burmistrza Chojny puchar za 2 
miejsce. Żaneta Zacharewicz uznana 
została najlepszą zawodniczką za-
wodów wśród dziewcząt. Natomiast 
Paweł Klewicz był 12, co dobrze ro-
kuje na przyszłość zwarzywszy na 
wiek naszych zawodników.

Andrzej Garguliński
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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•

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

3 listopada 2008 r. godz. 16.30

Informujemy, że 

14 listopada 2008 r.
piątek w godz. 11.30 - 12.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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 Cena 1,20 zł

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

REKLAMA

place
magazyny
warsztaty

Czytaj s. 3
Wiceburmistrz Artur Danilewski (z lewej) i Tomasz Szafran (z prawej) 
nie zasiadają w prezydium Sesji

Koniec koalicji

Platforma umywa ręce...

NZOZ MEDEX

LARYNGOLOG 
Przychodnia ul. Kościuszki 36 

 (parter w lewo)
pon. godz. 15.00, czw. godz. 15.00
Rejestracja 8.00 – 15.00, tel. 091 39 21 632

REKLAMA

s. 6

17 listopada 2008 r. godz. 16.30

BETONIARNIA 
KORYTOWO

oferuje:
- beton towarowy
- pompa do betonu 24 m
- bloczki betonowe
- kostkę brukową
- krawężniki
- obrzeża
- ogrodzenia betonowe
- transport, rozładunek

Tel. 091 392 68 68, 
tel. kom. 695 264 694.

P.B. Maciejuniec

P.H. HURTPOL   w Nowogardzie 
zajmująca się sprzedażą artykułów wyposażenia łazienek   

zatrudni:
Przedstawiciela handlowego ds. inwestycji woj. zachodniopomorskie.
Nasze oczekiwania:
• wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe • prawo jazdy kat. B  
• komunikatywność i dobra organizacja pracy • znajomość specyfiki pracy 
przedstawiciela • mile widziana znajomość branży sanitarnej lub pokrew-
nej • dyspozycyjność
Oferujemy:
• dostęp do nowoczesnych technologii wspierających proces sprzedaży  
• atrakcyjną ścieżkę kariery i system szkoleń • atrakcyjne wynagrodzenie 

 Oferty: kadry@hurtpol.pl • Kontakt 091 5792918

REKLAMA

700 LAT

NOWOGARDU

Podziękować  
starszym  
i pozwolić 
zagrać młodym

Wojcieszyński 
pan nauczyciel

s. 6
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Kronika policyjna 
Poniedziałek 27 październik
Plaga nietrzeźwych. Sławomir I. 

kierujący pojazdem Deawo Llanos 
dachował na ul. Nadtorowej -  we 
krwi miał 2,25 promila alkoholu. 
Kierujący motorowerem na drodze 
Wierzbięcin – Dobra Nowogardz-
ka, Sławomir K. miał 2,23 promila, 
kierujący motorowerem na ul. Boh. 
Warszawy, Wiesław K.3,49 promila.

Dokonano kradzieży dwóch ro-
werów górskich z garażu przy ul. 
Zamkowej o wartości 1.200 zł. W 
wyniku działań policji zatrzymano 
sprawców, były to osoby nieletnie. 
Rowery zostały odzyskane. Sprawa 
trafi do Sądu Rodzinnego.

W wyniku uzyskanych przez Po-
licję informacji w Długołęce został 
zatrzymany na gorącym uczynku 
Dawid W, który rozbierał pojazd 
pochodzący z Gorzowa.
Wtorek 28 październik
Kradzież z włamaniem do garażu 

w miejscowości Błotno - skradziono 
pilarkę spalinową Stihl wartą 500 zł.
Środa 29 październik
Skradziono tablice informacyjne 

z posesji prywatnej przy ul. Armii 
Krajowej o wartości 500 zł.
Piątek 31 październik
Około południa powiadomiono 

o pożarze w budynku mieszkalnym 

w miejsco-
wości Trzechel. Doszczętnie spaliła 
się część mieszkalna i gospodarcza. 
Przyczyna na chwilę obecną nie jest 
znana. Czynności są w toku.  

Kompletnie nietrzeźwy pieszy 
- miał 2,0 promila – poruszał się po 
drodze Kulice – Wierzbięcin. Dla 
bezpieczeństwa został odwieziony 
do miejsca zamieszkania. Poniesie 
konsekwencje tego zdarzenia. 
Sobota 1 listopad
Zgłoszono kradzież dwóch tablic 

rejestracyjnych samochodu Volkswa-
gen Golf z osiedla na ul. 3- go Maja w 
Nowogardzie.
Niedziela 2 listopad
Zatrzymany Piotr P przyznał się 

do kradzieży dwóch pojazdów z 
miejscowości spod Nowogardu. Oka-
zało się, że jest zbiegiem z Zakładu 
Karnego. Po przesłuchaniu powrócił 
do ZK. Teraz oczekuje na decyzje 
prokuratora.

1 i 2 listopada przy Cmentarzu 
odbyło się bez większych zdarzeń. Na 
początku potrzebna była interwencja 
Policji ponieważ nie wszyscy kierow-
cy przestrzegali przepisów drogo-
wych, które na ten czas zostały zmie-
nione. Mimo tego Dzień Wszystkich 
Świętych przemijał spokojnie.

Edyta Wasilewska

Tragiczny wypadek 
na Poniatowskiego

W piątek 31 października grupka 
młodzieży z drugiej klasy Gimna-
zjum nr 3 urządziła sobie wieczór 
Halloween. Poprzebierana młodzież 
chodziła po domach przy ulicy Ponia-
towskiego zbierając 
słodycze. Wieczór 
niestety zakończył się 
tragicznie. W pew-
nym momencie przy 
końcu Poniatowskie-
go u wylotu Ogrodo-
wej, czternastoletnia 
Hania Wilamowska 
wtargnęła pod roz-
pędzony samochód 
marki Mercedes. Jak 
mówią  koleżanki, 
Hania  prawdopo-
dobnie myślała, że zdąży przebiec 
przed rozpędzonym samochodem. 
Prowadząca samochód była w szo-
ku. Świadkiem zdarzenia była także 
jadąca samochodem wraz z matką 
10-letnia córka. Pogotowie wezwał 

świadek zdarzenia, prawdopodobnie 
mieszkaniec pobliskiej posesji. Na 
przyjazd karetki koleżanki czekały 
wraz z leżącą na poboczu Hanią 
około 25 minut. Najprawdopodob-

niej Hania zginęła na 
miejscu. Mercedesa 
sholowano z miejsca 
wypadku. W obecnej 
chwili okoliczności 
zdarzenia bada Pro-
kuratura Rejonowa.

Nie był to pierwszy 
śmiertelny wypadek 
na ulicy Poniatow-
skiego. Naszym zda-
niem niebagatelny 
wpływ na liczbę wy-
padków w tym rejo-

nie ma słabe oświetlenie ulicy, brak 
chodników i nieuwaga kierowców. 
Prawie każdy samochód przekracza 
tu bowiem dozwoloną prędkość.

Ewa Dziwisz

Miłośnicy I LO
Zawiązało się Koło pod umowną nazwą „Miłośnicy I LO”. Szczegóły po-

damy w następnym numerze DN. Informacja i foto Franciszek Karolewski.

Mamie oraz całej rodzinie

Hani 
Wilamowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
składa

pogrążona w żalu klasa II d 
wraz z wychowawcą

Msza Święta w intencji 
wszystkich zmarłych 

nowogardzkich nauczycieli 
odbędzie się w dniu 9 listopada 

o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP 
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Koniec koalicji

Platforma umywa ręce...
Powiatowe władze Platformy Obywatelskiej postanowiły zerwać koalicję w Radzie Miejskiej Nowogardu. Konsekwencją tego była prośba Artura Da-

nilewskiego, który poprosił burmistrza o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31 października. Prośba została przyjęta – w Ratuszu wakuje stanowisko 
zastępcy burmistrza. Dyplomatycznie odczytując drugie dno decyzji o zerwaniu koalicji będziemy wiedzieli, że jest to taktyczny unik Platformy Oby-
watelskiej - od 1 listopada PO nie odpowiada za decyzje niesfornych  radnych Krystyny Kłosowskiej i Rafała Szpilkowskiego jakie będą podejmować w 
trakcie prac Rady Miejskiej.

Dla pełnego zrozumienia sprawy 
wyjaśniamy, że w wyniku ostatnich 
wyborów do Rady Miejskiej weszło 
8 radnych z listy PSL (Krzysztof 
Kosiński, Michał Bociarski, Andrzej 
Wasiak, Robert Augustynek, Jan 
Fedeńczak, Mieczysław Laskowski, 
Jerzy Kubicki i Tomasz Szafran), 5 
radnych z listy Lewica (Robert Cza-
pla, Stanisław Kazuba, Lech Jurek, 
Antoni Bielida i Jan Mularczyk), 
3 radnych z listy Nowogardzkiego 
Forum Samorządowego (Marek 
Krywania, Krystyna Wysoczyńska i 
Sławomir Kucal), dwoje radnych PO 
(Krystyna Kłosowska i Rafał Szpil-
kowski), dwóch radnych z listy PiS 
( Rafał Paśko i Jerzy Karczmarski) 

oraz z listy Samoobrony, obecnie  
niezrzeszona Anna Szkołuda.

Jan Mularczyk zaraz po wyborach 
zadeklarował przejście z klubu Lewi-
cy do klubu PSL.

W wyniku rozmów i konsultacji za-
wiązano koalicję radnych PSL, Plat-
formy Obywatelskiej i Forum Samo-
rządowego. Podzielono też funkcje 
– koalicja mając 15 głosów „wzięła” 
wszystko – Przewodniczącym Rady 
został Marek Krzywania, zastępcami 
przewodniczącego Tomasz Szafran i 
Mieczysław Laskowski, przewodni-
czącym Komisji Społecznej Krzysztof 
Kosiński, Komisji Finansowo-Budże-
towej Rafał Szpilkowski, a Komisji 
Mieszkaniowej Andrzej Wasiak. 

Uznano, że Platformie Obywatelskiej 
(ze względu na koalicje rządową, 
wojewódzką i powiatową) przypad-
nie stanowisko zastępcy burmistrza. 
Napisano też wspólny program 
na okres kadencji oraz uchwalono 
budżet. Kłopoty zaczęły się , bo nie-
którzy (zwani niepokornymi) zaczęli 
mieć inne koncepcje i forsować inne 
zadania niż zapisano w programie 
kadencyjnym. Jak burmistrz reago-
wał wiemy wszyscy, ale każda z grup 
radnych widzi to inaczej. Doszło do 
ostrych starć i decyzji – „niepokor-
ni” zostali odsunięci z pełnionych 
funkcji i sytuacja stała się patowa. 
Władze partii musiały zareagować i 
zareagowały.

Co nas czeka? Celowo podałem 
skład radnych aby Czytelnicy próbo-
wali układać składankę od nowa – do 
podejmowania uchwał i rządzenia 
potrzeba 11 głosów. W tej chwili (po 
odejściu radnych Kosińskiego, Wasia-
ka, Szafrana i niewiadomej postawie 
radnego Mularczyka ) klub PSL ma 5 
lub 6 radnych, Forum Samorządowe 
3 i Anna Szkołuda to razem daje 10 
lub 9 głosów. U kogo szukać popar-
cia? Albo PiS, albo Lewica. 

Wierzę, że z wielu przyczyn (także 
zwykłych finansowych) do paraliżu 
Rady i nowych wyborów nie dojdzie. 
Piaskownica póki co rozgrzebana (to 
głos z Forum)…

Lesław M. Marek 

Gorący okres w Ośrodku  
Pomocy Społecznej

Rozmowa z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie p. 
Teresą Skibską.

Red. – W jakiej formie OPS świad-
czy pomoc osobom niepełnospraw-
nym?
Teresa Skibska – Działamy w 

oparciu o ustawę o Pomocy Spo-
łecznej. Zgodnie z nią, do pomocy 
takiej kwalifikują się osoby samotne, 
których dochód nie przekracza 477 
zł, a żyjące w rodzinie o dochodzie 
nie większym niż 351 zł na osobę. W 
związku z tym, że niepełnosprawni 
często uprawnieni są do rent z ZUS, 
kryterium dochodowe jest prze-
kroczone. Najczęściej pomagamy 
takim osobom poprzez zasiłki celowe 

specjalne, ze względu na wypadki 
losowe.  Np. ktoś zachorował i ponosi 
bardzo duże wydatki na leki.

Wtedy na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego i zestawienia miesięcz-
nych wydatków na leki, przyznajemy 
taki zasiłek.
Red. – A co z osobami, które nie 

otrzymują renty z ZUS? 
T. S. – Oczywiście zdarzają się 

osoby, które nie wypracowały sobie 
renty z tytułu niepełnosprawności, 
bo np. nie przepracowały ani jednego 
dnia. Nie mają więc żadnego docho-
du, ani też osoby zobowiązanej do 
alimentacji. Takie osoby kwalifikują 
się do zasiłków stałych. Obecnie na 
terenie gminy, razem z mieszkańcami 
Domów Pomocy Społecznej mamy 
223 takie osoby.
Red. – Jak wygląda procedura ubie-

gania się o taki zasiłek?
T. S. – Osoba taka, musi posiadać 

orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności wydawane przez Powiatowy Ze-
spół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności. Z takim orzeczeniem zgłasza 
się do nas i składa oświadczenie, że 
nie posiada środków utrzymania. 
Na tej podstawie przeprowadzamy 
wywiad środowiskowy i przyznajemy 
zasiłek. W przypadku osób żyjących 

w rodzinie zasiłek pomniejszany jest 
o dochód przypadający na jednego 
członka rodziny. Najniższy wypła-
cany przez nas zasiłek stały wynosi 
30 zł.
Red. – OPS świadczy także tzw. 

pomoc w naturze. Kogo ona dotyczy 
i na czym polega?
T. S. – Pomoc taka dotyczy scho-

rowanych, starszych i samotnych 
osób, które nie radzą sobie same z 
codziennymi czynnościami. Na te-
renie gminy mamy 444 takie osoby. 
Nasi pracownicy robią im zakupy, 
sprzątają itp. Donosimy też gorące 
posiłki dla 34 osób.
Red. -  A jak wygląda pomoc dla 

rodzin?
T. S. – Obecnie mamy pod opieką 

800 rodzin. Otrzymują one pomoc 
w postaci zasiłków okresowych, ce-
lowych i pomocy w naturze, poprzez 
np. posiłki.
Red. – Przyznajecie np. zasiłek na 

zakup opału i co dalej?
T. S. – I dalej jeszcze czuwamy 

nad zakupami. Ze względu na to, że 
pieniądze te mogą zostać wydane 
przez uprawnionego na inne cele, za-
kupy dokonywane są najczęściej pod 
okiem pracownika socjalnego. Musi-
my to na bieżąco monitorować.
Red. – Zbliża się koniec roku. Jak 

wygląda kwotowo pomoc udzielona 
przez OPS  w 2008r.?
T. S. – Listopad i Grudzień to 

w Pomocy Społecznej najbardziej 
gorące miesiące.  Musimy czuwać, 
żeby właściwie wykorzystać wszyst-
kie fundusze. W 2008 na zasiłki stałe 
przeznaczyliśmy 834 tys., na zasiłki 
okresowe – 782 tys., program doży-
wiania – 431 tys. i utrzymanie miesz-
kańców Domów Pomocy Społecznej 
– 145 tys., gdyż to także należy do 
zadań gminy. Na zasiłki rodzinne i 
dodatki wydaliśmy 6 mln 079 tys. zł. 
Wykorzystywane przez nas fundusze 
pochodzą z Gminy i Urzędu Wo-
jewódzkiego. Do końca roku plany 
mogą nieznacznie ulec zmianie.

Rozmawiała: Ewa Dziwisz

Nowogardzki Dom Kultury 
w dniu 16.11.2008 r. 

jest organizatorem zbiorowego 
wyjazdu do 

OPERY NA ZAMKU na 
musical pt. „RENT”.  

Cena biletu 19 zł + koszt prze-
jazdu 18 zł = 37 zł. Zgłoszenia do 
dn. 30.10.br. przyjmuje p. Barbara 
Źróbek codziennie w godz. 11.00 do 
19.00 w gabinecie nr 29. Z chwilą 
zgłoszenia należy wpłacić pienią-
dze. Zapraszamy serdecznie.

W kinie „Orzeł”
MAŁPY W KOSMOSIE
komedia animowana, 
USA, 2008, 81 min
12 zł – normalny
10 zł – zbiorowy (pow. 15 osób)
Bez ograniczeń wiekowych. 
04.11.2008 godz. 17.00
05.11.2008 godz. 17.00
06.11.2008 godz. 17.00
07.11.2008 godz. 17.00
09.11.2008 godz. 17.00
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KATOLICKIE  
STOWARZYSZENIE 

„CIVITAS CHRISTIANA”
Podejmujemy problematykę rodziny i wychowania, stoimy w obronie 

prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Poruszamy 
sprawy kultury narodowej, godnych warunków życia człowieka i narodu 
oraz niepodległości Polski i jej godnego miejsca we wspólnocie między-
narodowej – mówi przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia Civitas 
Christiana Pani Barbara Gontarska.

Katolickie Stowarzyszenie 15 lat 
temu nosiło nazwę „PAX”, którego 
założycielem był Pan Bolesław Piase-
cki. Natomiast założycielami „PAX” 
w Nowogardzie byli Maria Kowal-
czyk i Kazimierz Żmudzki.

Obecnie przewodniczącą Kato-
lickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” jest Pani Barbara Gon-
tarska – „minęło już 19 lat jak jestem 
przewodniczącą – wspominaa B. 
Gontarska. 

Nasze Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” posiada 63 członków. Je-
steśmy starszą  generacją, niektórzy 
członkowie ze względu na stan zdro-
wia rezygnują z naszych spotkań, któ-
re organizowane są w każdy czwartek 
o godz. 16:00 przy ul. 700 lecia 14 w 
Nowogardzie. Robimy protokoły z 
naszych spotkań, które odsyłane są 
do Zarządu w Szczecinie. Nasze sto-
warzyszenie popiera życie poczęte, 
światopoglądowość katolicką”

Stowarzyszenie założyło forma-
cje, które mieszczą się w Gryficach, 
Koszalinie, Kamieniu Pomorskim. 
Do tych formacji należą np.: Klub 
Rodzin Wielodzietnych, założony w 
1997 roku, Dzieci z Powodzi. Powsta-
ły Kluby „ludzi popegerowskich” pod 
hasłem|: „Tobie zbędne, a tobie bę-
dzie przydatne”. Dzięki tej organiza-
cji zbieramy odzież, ubrania nadają-
ce się do użytku, które przekazywane 
są dla rodzin z problemami material-
nymi. 

Urząd Marszałkowski przeznacza 
pieniądze na Klub Rodzin Wielo-

dzietnych, dzięki tym pieniążkom or-
ganizujemy „Dzień Dziecka” i „Dzień 
Matki”, organizowane są atrakcje 
łączące się z wyjazdami, rozrywka-
mi aby dzieci były zadowolone. Na 
dzień dzisiejszy wynajmujemy lokal,  
ponieważ poprzedni został sprzedany 
mieścił się przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Obecny lokal jest mało 
funkcyjny, a przede wszystkim ciężko 
jest do niego dotrzeć osobom, które 
potrzebują od nas pomocy, wsparcia. 
Z przyczyn takich, że nie posiada ten 
lokal żadnego szyldu, który by in-
formował o naszym istnieniu - po-
wiedziała B. Gontarska. Nie mamy 
możliwości nawiązania kontaktu z 
młodzieżą ze względu na brak kon-
kretnej lokalizacji. Mam nadzieję, 
że w najbliższym czasie uda nam się 
zdobyć nowy lokal, który będzie po-
siadał meldunek i własny szyld. Do 
tej pory cała korespondencja przycho-
dzi na mój adres zamieszkania. Pani 
Barbara  współpracuje z księżmi.- 15 
sierpnia br na odpust włączały się 
osoby z naszego koła. Pracujemy na 
rzecz Rodzin – Pomocy Kościoła. Na-
sze Stowarzyszenie pomaga w przy-
gotowaniach dożynkowych. Organi-
zujemy wyjazdy, pielgrzymki do Czę-
stochowy trwające trzy dni. Staramy 
się być aktywne w każdym zakresie.” 
Organizowany był dla dzieci konkurs 
plastyczny pod hasłem: „Ojciec Świę-
ty”, „Moja mama”, „Moje miasto”. 
Dla dzieci z rodzin ubogich organi-
zujemy choinkę, na której dostają 
paczki. Wyjeżdżamy na ferie zimowe, 

które organizuję ja  i Maria Piasecka. 
Koszt takich ferii wyniósł 11.700 zł. 
Dzięki ludziom dobrej woli i sponso-
rom zapewniliśmy, żeby dzieci były 
ubrane a także dostawały paczki dla 
swojej rodziny.

Stowarzyszenie nasze uczestniczyło 
w 50 – leciu powrotu Kościoła na Zie-
mie. Byliśmy inicjatorem całej uroczy-
stości. Uroczystość ta rozpoczęła się 
Mszą św. Dwa lata później minęło 25 
lecie Powstania Solidarności, w tym 
czasie Zenon Zieleśkiewicz zorgani-
zował wystawę,  która umieszczona 
została w Kościele św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie. Można ją 
było oglądać przez miesiąc.  Pochwalę 
się, że w Nowogardzie lepiej była zor-
ganizowana wystawa niż w Szczecinie 
– wspomniała B. Gontarska.

Odsłonięta została tablica upa-
miętniająca 25 lecie. Trzy pamiątko-
we tablice są wmurowane w Kościele 
św. Rafała. Członkowie Sto-
warzyszenia z pomocą oddziału wo-
jewódzkiego zrobiło obraz św. Rafała 
Kalinowskiego jako dar dla kościoła.

Organizujemy coroczne Wigilie Bo-
żego Narodzenia. Członkowie nasze-
go Stowarzyszenia jeżdżą do innych 
oddziałów „CIVITAS CHRISTIA-
NA” zapraszając się wzajemnie. Na 
spotkanie opłatkowe zapraszany jest 
zawsze Ksiądz Łukaniuk, Burmistrz 
Nowogardu i inni przedstawiciele 
władz.. Dzięki tym spotkaniom mo-
żemy omawiać sprawy i  problemy 
dotyczące naszego Stowarzyszenia.  
Raz w miesiącu wydajemy gazetę 
„Nasz Głos” - jest to Miesięcznik Ka-
tolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS 
CHRISTIANA”, do lektury którego 
serdecznie zapraszamy.

Korzystając z okazji chciałabym 
podziękować wszystkim sponsorom 
za wspieranie naszego Stowarzysze-
nia, a w szczególności Panu Adamowi 
Fedeńczakowi, Witoldowi Grebieniu-
kowi, Grażynie i Stanisławowi Ryn-
kiewiczom , Danucie i Tadeuszowi 
Żeteckim, a także Państwu Grabow-
skim – powiedziała Barbara Gontar-
ska. 

Edyta Wasilewska

fot. J.Korneluk

„Dola – czyli Los”
W dniu 8 listopada w Nowogardz-

kim Domu Kultury wystąpić ma 
artystka z Ukrainy Lila Kobilnyk. 
Pieśniarka jest wykładowcą wydzia-
łu muzycznego na Uniwersytecie w 
Drohobyczu. Komponuje i wykonuje 
swoje utwory, co znalazło odzwier-
ciedlenie w nagraniach czterech płyt 
jej autorstwa. Tytuł ostatniej płyty 
„SERCE LASTIWKY” czyli „SER-
CE JASKÓŁKI”, jak również jedna 
z kompozycji pochodzą od wiersza 
Wisławy Szymborskiej. Utwór ten 
Lila wykonuje  w języku polskim i 
ukraińskim.

Na Ukrainie Kobilnyk uznawana 
jest za jednego z bardziej znanych 
i cenionych „bardów”. Ze swoimi 
koncertami występuje także w Eu-
ropie i USA.

W repertuarze artystki poza mniej 
i bardziej popularnymi tekstami 

poetów ukraińskich, do których 
sama skomponowała muzykę, znaj-
dują się również popularne romanse 
rosyjskie, utwory Bułata Okudżawy i 
teksty wielu innych twórców.

Koncertem, proponowanym pol-
skiej publiczności, artystka chce ot-
worzyć, tak bliskie ukraińskiej men-
talności – serca polskich melomanów. 
Tym samym ukazać piękno języka 
ukraińskiego i muzykę tejże kultury. 
Wiele dla pieśniarki znaczy fakt, że 
Wszyscy jesteśmy Słowianami.

„Dola – czyli Los” – wieczór ro-
mansów w wykonaniu artystki z 
Ukrainy Lili Kobilnyk już 8 listopada 
w Nowogardzkim Domu Kultury. 
Wstęp wolny. Serdecznie zaprasza-
my!
W następnym numerze DN – wy-

wiad z artystką.
Ewa Dziwisz
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

W majestacie ciszy umów się 
ze śmiercią na życie…
Czym jest przemijanie? Jak odnieść do niego zagadnienie śmierci? 

Dzień Wszystkich Świętych, w którym wspominaliśmy naszych bliskich 
zmarłych z całą pewnością zmusza do tego, aby zadawać sobie właśnie 
takie pytania. Temat dość przygnębiający? Jak najbardziej…

Wielu ludzi wysiądzie z pociągu 
przed Tobą. Wielu będzie musiało 
podążać dalej bez Ciebie. Nie po-
zwól jednak na to, aby zmarnować 
tę podróż; wykorzystaj jak najle-
piej swój bilet, który otrzymałeś od 
pierwszych współpasażerów. Na 
najwyższej półce pozostaw jak naj-
większy bagaż. Spraw, aby w tym 
czasie, gdy będziesz wysiadał z po-
ciągu, z otwartych okien machało 
Ci na pożegnanie jak najwięcej rąk. 
Taka jest ta podróż: pełna przygód, 
wrażeń, wzruszeń, ale nigdy powro-
tów. Pamiętaj, że nawet Ty sam nie 
wiesz, na której stacji Twoja podróż 
dobiegnie końca. Śmierć jest kolejną 

ścieżką, którą wszyscy musimy po-
dążyć.

Jak powiedział George Santayama: 
„Dla człowieka, który spełnił swoje 
naturalne obowiązki, śmierć jest tak 
naturalna i mile widziana jak sen”. 
Wtedy z radością wsiądziesz do zu-
pełnie innego pociągu rozpoczyna-
jąc następną, o wiele spokojniejszą 
podróż. Tam jeszcze kiedyś spotkasz 
swoich byłych współpasażerów, któ-
rzy żegnali Cię ze łzami w oczach. 
Spotkasz nawet tych, obok których 
miejsca były zajęte przez kogoś in-
nego lub swoją podróż spędzali w 
najbardziej odległych wagonach.

Inochi

Śmierć automatycznie kojarzy nam 
się z rozpaczą, żalem oraz łzami. Nic 
w tym dziwnego. Czy nie jest tak, że 
do refleksji na ten temat zazwyczaj 
zmusza nas utrata kogoś bliskiego? 
Silny cios zadany przez rzeczywi-
stość potrafi być niezwykle bolesny 
pozostawiając po sobie ranę, która 
bardzo długo się goi, tworząc bliznę 
wywołującą smutek i tęsknotę. Za-
zwyczaj uważamy, że zakończenie 
czyjegoś żywota przychodzi niespo-
dziewanie, zbyt prędko. Mamy żal 
do losu o to, że odebrał nam daną 
osobę tak wcześnie. Przecież jeszcze 
wczoraj rozmawialiśmy z tym czło-
wiekiem, żartowaliśmy z nim, trzy-
maliśmy go za rękę. Patrzyliśmy jak 
się uśmiecha, a niespokojny blask 
jego oczu dawał do zrozumienia, 
jak bardzo kocha życie, jak dużo 
chciałby jeszcze poznać, ile się na-
uczyć, jak wiele marzeń ma do zrea-
lizowania… Chęć życia wypływała z 
każdego jego gestu, zachowania. W 
wyobraźni szukamy tego uczucia, 
gdy był blisko... Poszukujemy chwili, 
w której czuliśmy jego ciepłą dłoń, 
a we wspomnieniach odnajdujemy 
obraz, który przedstawia jego twarz. 
Przypominamy sobie charaktery-
styczne płomienie tętniące życiem w 
jego źrenicach. Więź jaka wciąż nas 
z nim łączy pozwala odtwarzać ten 
znajomy głos, za którym tak tęsk-
nimy. Więc dlaczego tak się stało? 
Dlaczego śmierć odbiera nam tych, 
których tak kochamy? Odpowiedź 
jest prosta: życie ma to do siebie, 
że bywa nieobliczalnie. To jedyny 
zdrajca, któremu udało się zebrać 
tak wielką liczbę oddanych przyja-
ciół. Nie mieliśmy wpływu na to, iż 
się urodziliśmy, więc nikt z nas ni-
gdy nie powinien decydować o tym, 
kiedy ma odejść z tego świata. Ktoś 
inny zasugeruje: „Życie jest niespra-
wiedliwe”. Ma rację. Zastanówmy 
się, czy ktoś kiedykolwiek obiecywał 
nam, że takie właśnie będzie? Oczy-

wiście, że nie. A jeśli tak, to znaczy, 
że kłamał tylko po to, aby podnieść 
nas na duchu. 

Istnienie przypomina podróż po-
ciągiem. Czeka nas w niej mnóstwo 
różnych przystanków, awarii, wy-
padków. Ci ludzie, którzy wręczyli 
nam bilety i dzielą razem z nami 
przedział od samego początku na-
szej wycieczki, będą musieli kiedyś 
usiąść w odległym wagonie lub wy-
siąść, zostawiając nas samych bądź 
zwalniając miejsce innym. Podczas 
jazdy możemy przechadzać się po 
innych wagonach, odwiedzać cudze 
przedziały, dosiadać się do nowo-
poznanych pasażerów na dłuższą 
lub krótszą chwilę. Czasem zdarzy 
się tak, że za bardzo wychylimy się 
przez okno, cudem ratując siebie po 
to, aby móc kontynuować podróż. 
Będzie to dla nas ogromną prze-
strogą. Najdziwniejsze jest to, że ci, 
którzy kiedyś siedzieli tak blisko nas, 
gotowi zawsze pomagać dźwigać 
ciężki i niewygodny bagaż być może 
w przyszłości zasiądą w jednym z 
nieosiągalnych dla nas wagonów. 
Nieraz okaże się, że pomylimy miej-
sca, a owa pomyłka będzie czymś 
najlepszym co mogło nas spotkać. 
Być może jedno z siedzeń, które bę-
dziemy dzielić z pewną osobą stanie 
się dla nas nadzwyczaj niewygodne, 
dlatego postanowimy się przesiąść. 
Będziemy obserwować widoki za 
oknem, patrzeć jak jedni wsiadają, 
a drudzy wysiadają. Przejeżdża-
jąc przez kilka stacji, dojdziemy do 
wniosku, że jednak popełniliśmy 
błąd rezygnując z wcześniejszego 
miejsca obok tamtej osoby, ale okaże 
się, że ten niegdyś niewygodny, a te-
raz tak upragniony fotel został zajęty 
przez innego pasażera. Zakończenie 
podróży niektórych wywoła w nas 
tęsknotę i żal. Inni przemkną tak ci-
chutko i niezauważenie, że nawet nie 
zdamy sobie sprawy z tego, iż zajmo-
wali miejsca tuż obok naszego.

Pierwsze dni listopada są czasem zadumy, refleksji i głębokich przemy-
śleń. Odwiedzając groby naszych bliskich mamy okazję do tego, aby się 
wyciszyć oraz zastanowić nad własnym życiem. Z tej okazji zamieszczamy 
kilka pięknych tekstów poświęconych śmierci widniejących na nagrobkach 
i pomnikach.

Ach! Po cóż biedna jeszcze tu żyć muszę.
Gdy prócz twej mogiły nie mam nic na świecie.
Usłysz lęk i boleść mej duszy,
Pojmij jak ciężko samej żyć bez ciebie!
Niech rozpacz żony aż Boga poruszy
I niech dwie sieroty połączy znów w niebie.

Porwana biegiem czasu wszystko niszczącego,
Spokojnie już spoczywa pod tym martwym głazem.
Mnie zaś zostawiwszy na scenie świata tego:
Zrywasz najświętszy związek.

Niszczysz wszystko razem.
Lecz jeżeli cna miłość po zgonie istnieje,
Jeżeli drogi zbiór cnót nie traci się w grobie,
O! Żono, jak mam piękną, jak słodką nadzieję,
Że zmianą życia tego żyć będę przy tobie.

Warszawa, Powązki, 1845

Przechodniu, rzuć okiem na te głazy
Spoczywające pod nim spały
To są życia ludzkiego obrazy,
Ojca, matki złożone popioły.
Gdy twe serce skruszę,
Westchnij za ich dusze.

Bodzentyn, 1823

Niech ci ziemia lekką będzie,
Bo twarda jak kamień,
Bo gorzka jest jak sól.
Niechaj snem wiecznym śpią
Twoje złożone ręce,
Bo wieczność już nie boli,
Bo wiecznym nie jest ból.

Sobieszów, ok. 1960
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Podziękować starszym  
i pozwolić zagrać młodym

700 LAT Już za pół roku...

W przyszłorocznych obchodach 
700-lecia nadania praw miejskich 
naszemu miastu nie powinno za-
braknąć akcentów sportowych.

O historii nowogardzkiego spor-
tu przed 1945 r. nie wiem nic. 
Wiem jednak, że po „odzyskaniu” 
ziemi nowogardzkiej dorobił się 
on sporych tradycji. Byłoby bardzo 
źle gdyby przy okazji tak ważnej 
rocznicy nasze miasto zapomniało 
o ludziach, którzy dla nowogardz-
kiego sportu pracowali przez lata. 
Uważam, że już najwyższy czas 
przypomnieć młodym mieszkań-
com sylwetki sportowców takich 
jak: Leśniak, Mostowski, Polewiak, 
Zieliński, czy działaczy-trenerów 
Kubisz, Stolf, Dziura, Skórniewski, 
Podemski, Sowa, Laskowski, Tande-
cki i wielu innych, których wymie-
nić nie sposób. Osobom zaangażo-
wanym w pracę na rzecz promocji 
naszego miasta należałoby podzię-
kować przy okazji przyszłorocz-
nego święta. To dziwne, że więcej 
o tych ludziach mówi się czasami 
np. w Szczecinie niż u nas. Młodzi 
powinni mieć okazję spotkania i 
porozmawiania z tuzami polskiego 
sportu i działaczami wywodzącymi 
się z naszej ziemi.  

Myślę, że 700-lecie Nowogardu 
powinno być dobrą okazją do spę-
dzenia urodzin naszego miasta w 
ciekawy i aktywny sposób. Wielkim 
wydarzeniem dla naszego miasta 
byłoby np. zaproszenie do rozegra-
nia meczu sparingowego np. Pogoni 
Szczecin, Floty Świnoujście. Prze-
ciwnikiem dla wielkich sportowych 
marek naszego regionu mogłoby 
być drużyna złożona z piłkarzy 
Olimpii i Pomorzanina. Takie spot-
kanie byłoby wymownym gestem 
z obu stron, a przecież największe 
korzyści mogliby odnieść młodzi 
piłkarze obu klubów. Z ławki tre-
nerskiej naszym zespołem pokiero-
wać mogliby zasłużeni Mieczysław 
Laskowski i Czesław Sowa. Mecz 
wywołałby zapewne spore zaintere-
sowanie lokalnych mediów, co by-
łoby świetną promocją dla naszego 
grodu. 

Nie muszę chyba przypominać, 
że takie spotkania odbywają się w 
innych miastach przy różnych oko-
licznościowych okazjach. Sprowa-
dzenie Pogoni lub Floty na pewno 

nie pochłonęłoby wielu pieniędzy z 
budżetu imprezy, a byłoby atrakcją 
dla mieszkańców Nowogardu. Je-
śli władze uznają pomysł za warty 
realizacji, to muszą działać szybko. 
Największe kluby w naszym regio-
nie swe kalendarze planują ze spo-
rym wyprzedzeniem. 

Sportu podczas rocznicy 700-
lecia nie może zabraknąć nawet, 
jeżeli uznamy, że nie warto iść w 
wyżej opisywanym kierunku. Za-
wsze można zorganizować turnieje 
drużyn młodzieżowych Olimpii i 
Pomorzanina. A może nawet spa-
ring zespołów seniorskich? Nie za-
pominajmy, że Nowogard ma także 
zaprzyjaźnione miasta z Niemiec, 
Szwecji, a nawet Serbii. Tę współ-
pracę można wykorzystać także na 
niwie sportowej – np. organizując 
turniej.  

W nowogardzkim sporcie „pola 
do zagospodarowania” jest nieskoń-
czenie wiele. Myślę, że ludzi, którzy 
chcieliby się włączyć w organizację 
obchodów na sportowo, także nie 
zabraknie. Sam również oferuję 
swoją pomoc i liczę, że pomysły nie 
pozostaną bez odzewu.

PS.  W naszym mieście działa 
ponad 30 stowarzyszeń różnego 
rodzaju. Jeśli każde zaprezentuje 
nam coś szczególnego, to o wartość 
obchodów możemy być spokojni. 
Uważam, że nie warto urządzać 
bezpłciowej fety, bo po jej zakoń-
czeniu i tak zapomnimy, co święto-
waliśmy. To miejskie stowarzysze-
nia i instytucje powinny pokazać 
swoje największe atuty. 

Marcin Nieradka

Wojcieszyński 
pan nauczyciel

Zapewne niewielu nowogardzia-
nom potrzeba wskazówek, aby zlo-
kalizować pobliską wioskę Wojcie-
szyn. Zapewne też podobnie jest z 
mieszkańcami wsi przynależnych do 
nowogardzkiej gminy. Przecież choć-
by podczas tegorocznych gminnych 
uroczystości dożynkowych Woj-
cieszyn, albo któryś z tamtejszych 
mieszkańców, kilkakrotnie wymie-
niany był wśród laureatów różnych 
konkursów, z tym najważniejszym 
- na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy - na czele.

Jako ten, który przeżył w tej miej-
scowości swoje pierwsze dwadzieś-
cia lat, odczuwałem prawdziwą 
dumę, że nadal żyją tam ludzie nietu-
zinkowi; ludzie, którym nie wystar-
cza przeżywać, ot tak sobie, dzień po 
dniu, którym jeszcze chce się zrobić 
coś, aby żyć lepiej, przyjemniej, cie-
kawiej, z pożytkiem dla siebie, i nie 
tylko dla siebie!

A jak to się zaczęło?
No cóż, zacznę od końca, ponie-

waż koło historii w tym przypadku 
już zatoczyło swoje 360 stopni. 25 
września na nowogardzkim cmenta-
rzu pochowany został emerytowany 
nauczyciel Henryk Gawłowski. Ro-
dzina pożegnała jednego ze swych 
członków, inni pożegnali sąsiada, 
znajomego, przyjaciela. Natomiast 
dość pokaźna grupa „wojcieszynia-
ków” pożegnała swego pana nauczy-
ciela - bo tak się Go w Wojcieszynie 
nazywało, nazywa, a sądzę, że przez 
wielu jeszcze długo, we wspomnie-
niach będzie nazywać.

Bardzo dobrze przypominam so-
bie końcówkę wakacji w 1955 roku, 
kiedy to po Wojcieszynie gruchnęła 
wieść, że nauczycielem w miejscowej 
(czterooddziałowej) „jednoklasów-
ce” będzie mężczyzna. Dotychczas 
miejscowość ta nie miała szczęścia 
do nauczyciela, który chciałby tu 
przepracować dłużej niż jeden rok 
szkolny. Może mężczyzna, pierwszy 
mężczyzna w zaledwie dziesięciolet-
niej historii polskiego Wojcieszyna, 
zostanie tu na dłużej - myśleli miej-
scowi - i nie pomylili się - ale po ko-
lei...

Ujrzałem Go po raz pierwszy pod-
trzymując swoje spodenki w garści. 
Tak, w garści, ponieważ zniecierp-
liwieni zbyt długim oczekiwaniem - 

wieczorem, ostatniego dnia wakacji 
- wraz z kilkoma rówieśnikami za-
częliśmy wspinać się na rosnące na-
przeciw szkolnego budynku krzewy 
bzu. Kiedy ktoś krzyknął: -już jest! 
- właściwie spadłem z krzewu i... po 
guzikach.

Uśmiechnął się do nas przyjaźnie, 
nawet o coś zapytał, ale w emocjach 
niczego nie zrozumiałem. Uciekli-
śmy tak szybko, jak się pojawiliśmy. 
Został z kilkoma gospodarzami z 
komitetu rodzicielskiego, wśród któ-
rych był też mój ojciec.

Nazajutrz siedziałem w jednym 
rzędzie ławek wraz z innymi dru-
goklasistami, obok w drugim rzę-
dzie ławek siedzieli tylko chwilowo 
przestraszeni pierwszoklasiści. Pan 
nauczyciel poprowadził lekcje w sy-
stemie łączonym.

Pozostał tu przez wiele lat, aż do 
rozwiązania placówki. Był pierw-
szym i jedynym wojcieszyńskim 
panem nauczycielem. Emanująca z 
Niego radość życia udzielała się nie 
tylko uczniom ale także dorosłym. 
Zatem pierwsze przedstawienia sce-
niczne przygotowywane tylko z ucz-
niami i młodzieżą szkolną uczęsz-
czającą już do nowogardzkich szkół 
szybko zyskały takie uznanie, że 
dorośli postanowili powołać wiejski 
teatr pod przewodnictwem pana na-
uczyciela.

Dzięki temu np. „Moralność pani 
Dulskiej” poznałem dużo wcześniej 
niż przewidywał to szkolny pro-
gram, a jeszcze wcześniej zagrałem 
Alinę w „Balladynie”. Przypominam 
sobie, że przed tą „dziewczyńską 
rolą” strasznie się broniłem, ale Jego 
talent pedagogiczny nie tylko w tym 
przypadku cuda czynił.

Długo by jeszcze wymieniać Jego 
dokonania, ale nie to jest, jak sądzę, 
najistotniejsze, najważniejsze jest 
to, że pasja społecznikowska w po-
łączeniu z wyczuciem piękna, które 
zasiał wówczas wśród mieszkańców 
Wojcieszyna, przetrwały do dziś, 
a można domniemywać, że będą 
trwać nadal.

Ostatnie dożynki gminne w No-
wogardzie są tego (jestem o tym 
przekonany) wymownym przykła-
dem.

Jego uczeń



Uzależnienia wpływając niszcząco na zdrowie i 
życie dotykają rodzinę i całe społeczeństwo. Dlate-
go, aby odwracać ten destruktywny trend Samorząd 
Województwa poprzez WPPU 

na lata 2006-2015 podejmuje wiele innowator-
skich i skutecznych działań. Partnerski program 
edukacji społecznej realizowany przez Wydział 
Współpracy Społecznej z Komendą Wojewódzką 
Policji oraz z Oddziałem Żandarmerii Wojskowej 
w Szczecinie  ma na celu zapobieganie szerzeniu się 
zjawiska uzależnień. Projekt „Profilaktyka oczami 
młodzieży” wciąż jest realizowany i można wziąć 
w nim udział. Jest to konkurs filmowy dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który 
potrwa do 10 listopada. Prowadzona 

jest kampania edukacyjno-informacyjna, która 
ma uchronić młodych żołnierzy, nierzadko mają-
cych pierwszy kontakt z narkotykami właśnie w 
wojsku, przed uzależnieniem. „Bezpieczeństwo na 
drogach” to konferencja dla kierowców i firm prze-
wozowych, połączona z kampanią uświadamiającą 
społeczeństwu zagrożenia i konsekwencje jazdy 
w stanie nietrzeźwym. Samorząd Województwa 
współpracuje z organizacjami pozarządowymi or-
ganizując dla nich konferencje, warsztaty, szkolenia 
i poradnictwo. Współpraca ta polega też na finan-
sowaniu przez Województwo Zachodniopomorskie 
ważnych przedsięwzięć np.  „Profiliady” - pokazu 
filmów dla młodzieży i kampanii „Absynt” na temat 
profilaktyki uzależnień, programu „Partyworker”,  
gdzie przeszkolone osoby uczestniczą w imprezach 

i nienahalnie uświadamiają imprezowiczów oraz 
udzielają im pomocy. Tylko bezpośrednie próby do-
tarcia do źródeł problemu uzależnień i przemocy w 
rodzinie są skuteczne. 

WPPU na lata 2006-2015 jest narzędziem praw-
nym dla wszystkich aktywnych 

i mieszczących się w nim statutowo organizacji 
pozarządowych oraz osób działających 

na rzecz walki z uzależnieniami. Warunki prawne 
są podłożem rozwoju partnerstwa pomiędzy sekto-
rem publicznym, biznesowym a organizacjami po-
zarządowymi. Jedynie współdziałanie przybliży do 

eliminacji uzależnień i przemocy w  rodzinie. Dla-
tego silnie wspierane są inicjatywy budujące zdrowe 
społeczeństwo, lecz bez aktywności samego społe-
czeństwa żadne prawo ani pieniądze nie będą sku-
teczne. www-um.zachodniopomorskie.pl 

 W obiektywie  Jana Korneluka - Pamiętamy i przypominamy

Województwo przeciwko uzależnieniom i przemocy w rodzinie
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006 – 2015 jest programem operacyjnym stanowiącym część Strategii Województwa Za-

chodniopomorskiego i wyznacza wszystkim instytucjom oraz osobom zajmującym się tematyką uzależnień kierunki działań. Program wynika z ustaw o 
wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie oraz z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

74-6.11.2008 r.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• Kupię dom (120 m kw). Tel. 
603 688 266.

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam działkę ok. 550 m kw pod 
zabudowę jednorodzinną lub dzia-
łalność gospodarczą vis a vis ZUK w 
Nowogardzie. Tel. 0603 118 286.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
40 m kw. Tel. 091 39 26 890.

• Kupię halę magazynowo – produk-
cyjną ok. 300 m kw, pow. gruntu min. 
1500 m kw, obręb Nowogardu, Gole-
niowa lub Szczecina. Kont. 697 30 69 
69; e-mail: aga_miller@yahoo.com

• Kupię garaż w centrum Nowogardu. 
Tel. 697 30 69 69.

• Sprzedam 5 z 8 wydzielonych dzia-
łek z warunkami zabudowy pod do-
mki jednorodzinne w trakcie uzbra-
jania, za szkołą nr 3 w Nowogardzie 
o pow. 1100 m kw, 1147 m kw, 1200 
m kw, 1253 m kw, 1200 m kw. Tel. 
602 52 16 71.

• Poszukuję do wynajęcia umeblowa-
nej kawalerki lub 2 pokojowego. Tel. 
513 690 314.

• Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 po-

kojowe. 723 751 676.

• Mieszkanie własnościowe bezczyn-
szowe 67 m kw zamienię na mniej-
sze. 603 621 840.

• Wynajmę pomieszczenie na cele 

magazynowo – usługowe ok. 

230 m kw (z rampą) przy ul. Boh. 

Warszawy 32 w Nowogardzie 

(były RUCH). Magazyn posiada 

całodobową ochronę. Tel. kont. 

601 577 724, 601 161 050.

• Sprzedam mieszkanie 76 m kw w 
Maszewie, nowe budownictwo. Tel. 
66 75 10 002.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850197.

• Sprzedam dwa mieszkania (jedno 
do remontu), garaż na 2 samo-
chody, duże podwórko i ogród w 
Redle, cena 149 tys. gotówka! Tel. 
663 311 798.

• Do wynajęcia garaż na ul. Zamko-
wej. Tel. 607 580 172.

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro. Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie 1500 m kw, cena 50 zł/m 
kw. Tel. 607 585 561.

• Sprzedam lub wydzierżawię zlew-
nię mleka w Błotnie, w tym 28 arów 
ziemi. Tel. 696 04 48 63, 0696 04 48 
33.

• Kawalerka do wynajęcia. 602 40 56 
40.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we na ul. Osiedlowej, II piętro. Tel. 
695 770 724.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108000km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 44900 zł, ogłoszenie prywatne, 
tel: 0605 522 340,W CENIE DIAGNO-
STYKA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU PRZEZ 
KLIENTA, możliwość wysłania zdjęć 
na maila.

• Sprzedam tanio Fiat Fiorino, 
przegląd ważny do IX 2009. Tel. 
787 408 316.

• Sprzedam Volkswagen Golf III, 
1992r., poj. 1,8 benzyna; VW Passat 
1,9 TDI, 2003 r. Tel. 603 198 104.

• Sprzedam samochód Ford Escort 
– 1400, benzyna – gaz (2005) w do-
brym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0691 318 355.

• Hurtowe ceny filtrów, klocków ha-
mulcowych, amortyzatorów, żaró-
wek, itd. do aut niemieckich. Hurt 
– Detal. Krótka 1. 091 39 20 833, 
0609 291 162.

• Sprzedam VW Passat kombi, rok 
1990, poj. 1,8, stan dobry, cena 2200 
do uzgodnienia. Tel. 609 876 850.

• Sprzedam Mercedes MB100, 9 
miejsc, 1988 r., diesel, bus. Tel. 696 
04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Opel Frontera, wiśniowy, 
diesel, 1996 r., cena 9,5 tys.zł. Tel. 
696 04 48 63, 0696 04 48 33.

ROLNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 
091 39 25 967. Olchowo 16.

• Zamienię 3 letnią klacz na cielaki. 
Kom. 693 540 383.

• Sprzedam ciągniki: MTZ 50 z turem, 
zarejestrowany, cena 7800 zł; ciąg-

nik MTZ 82, cena 12 tys. zł. Tel. 0502 
56 23 78.

• Sprzedam kucyki i źrebaki. Tel. 

607 73 98 66.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 30 10.
• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz w 

niedziele od 12.00 do 16.00. Tel. 

0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, ma-
teriałów budowlanych, itp. Polecam 
tanio. 1 zł za km, powyżej 200 km 
0,80 zł za km. Tel. 514 740 538.

• TRANSPORT – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Docieplenia budynków i regipsy. 

664 189 336.
• Remonty, wykończenia. 696 07 07 08.
• Dachy. 696 07 07 08.
• Transport, przeprowadzki. 

696 138 406.
• Usługi budowlane, regipsy, malo-

wanie, itp. wykona „złota rączka”. 

Tel. 511 171 846.

• Profesjonalne wykonanie: tipsy 

– akryl, żel, jedwab – 1000 wzo-

rów, manicure, pedicure, hen-

na, makijaże. Tel. 091 39 25 755, 

602 630 016.

• Kominiarz M. Piórko jr. Tel. 091 39 
20 997, kom. 066 77 83 038.

• Profesjonalne obróbki blachar-

skie. 72 32 48 553.

• Transport – 8 osób lub towary, 0,80 
zł/km. 091 39 20 833.

• Prace ogólnobudowlane – malo-
wanie, szpachlowanie, wstawianie 
drzwi, itp. Tel. 607 083 893.

• Szpachlowanie, malowanie, panele 
ścienne i podłogowe, podwieszane 
sufity, ścianki. Tel. 519 687 317.

• Przywiozę piach, żwir. Tel 

660 497 390.

• Matematyka. Tel. 091 39 21 195.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRYKA 

OKIEN I DRZWI „OKNO” NOWO-

GARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię kierowców z prawem jaz-
dy kat. D (z ważną kartą tachografu). 
Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię fachowca do dociepleń. 

Tel. 782 860 130.

• Poszukuję pracowników (małżeń-
stwo) oraz mechanika na fermę 
drobiu. Mieszkanie zapewnione. Tel. 
0502 56 23 78.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Sprzedam kuchenkę gazową uży-

waną. Tel. 091 39 22 783, 0784 
792 270.

• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub 

papierówkę. Tel. 091 38 53 018.

• Sprzedam grobowiec. Tel. 091 39 
26 890.

• Sprzedam drzwi zewnętrzne białe 
– plastik 90 x 212 cm, okno stałe 90 x 
227, wannę i brodzik. Tel. 091 39 110 
51, 507 023 035.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno-podpalane po rodzicach 
rodowodowych, ojciec szczeniąt – 
wnuk podwójnego zwycięzcy świa-
ta – sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam niedrogo junkers iskrowy. 
Tel. 500 133 488.

• Sprzedam krajalnicę do węd-
lin BARTSCHER 250F, 140 W. Tel. 
600 695 546.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

TANIE 
PRZEWOZY 

INDYWIDUALNE
- praca, lotniska i inne
500 826 464

„ELEKTROINSTAL” 
PHU Jan Bagiński 

z siedzibą w Goleniowie 

zatrudni elektryków 
z uprawnieniami. 

Dobre warunki płacowe. 
Tel. (091) 419-06-88, 0-601-615-705

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zakład Karny w Nowogardzie
72-200 Nowogard  ul. Zamkowa 7

ogłasza aukcję,
która odbędzie się w dniu 17 listopada 2008 roku o godzinie 9:30 w 
siedzibie ogłaszającego. 
Sprzedawane składniki majątku ruchomego można oglądać na tere-
nie Zakładu Karnego w terminie od 03.112008 r. do 17.11.2008 r.

Przedmiotem aukcji jest:
- agregat prądotwórczy WOLA 24 ZPP-16 H6
 Nr fabryczny 2441 rok produkcji 1974
Wysokość wadium ustala się na kwotę 850,00 zł (osiemset pięćdzie-
siąt złotych), które należy wpłacić w kasie sprzedającego najpóźniej 
na pół godziny przed planowanym terminem aukcji.
Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi 16940,00 zł. (szesna-
ście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych)
Postąpienie wynosi 170 zł ( sto siedemdziesiąt złotych)
Zastosowanie mają : § 14,1 przy czym wadium ustala się na 5 %, 
oraz § 21-23 Rozporządzenia RM w sprawie  (…)  z dnia  11 sierp-
nia 2004r. ( Dz.U. nr 191 poz. 1957).
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Nowogard 03.11.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 
FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3. Stolarz meblowy
4. Pomocnik przy produkcji okien 

PCV
5.  Pracownik zieleni
6.   pracownik produkcji
7. Mechanik samochodowy
8.  ślusarz – spawacz
9.  Traktorzysta
10.  Nauczyciel matematyki
11.  Pielęgniarka
12.  Młodszy konsultant ds. obsługi 

klienta

OFERTY PRACY Z REJONU
1. Kierowca kat. C+E (Gryfice) (Szcze-

cin) (Płoty)
2. Przedstawiciel handlowy ( Łódź )
3. Pracownik produkcji (Szczecin – Dą-

bie)    
4. Nauczyciel j. Polskiego, Muzyki (Osi-

na)  
5.  Operator maszyn (Stargard Szcz.)

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A
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Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska

Na czele nadal  
Parasol i Dorado

W niedzielę w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących rozegrano drugą 
kolejkę Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. W tabelach doszło do 
sporego przetasowania, ale na szczytach nie zmieniło się nic i nadal prowa-
dzą Parasol i Dorado.

Pomorzanin nadal liderem
Choć Pomorzanin w miniony weekend nie grał to nadal pozostaje li-

derem okręgówki.
W miniony weekend, a dokładnie 

w niedzielę rozegrano zaledwie dwa 
mecze. Dąbrovia Stara Dąborowa 
pokonała u siebie Promień Mosty 
2:1 a drugi zespół Floty Świnouj-
ście wygrał na wyjeździe z Vielgovią 
Szczecin – Wielgowo 3:0 i zrównał 

się punktami z naszym zespołem. 
Jednak o tym kto jest liderem zade-
cydował wynik bezpośredniego me-
czu, a jak doskonale pamiętają kibi-
ce Pomorzanina zespół Zbigniewa 
Gumiennego pokonał na wyjeździe 
Wyspiarzy 2:0.

Aktualna tabela:
1. Pomorzanin Nowogard 11 24 27-8
2. Flota II Świnoujście 12 24 40-25
3. Korona Stuchowo 11 22 22-15
4. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 11 21 27-14
5. Dąbrovia Stara Dąbrowa 12 20 22-16
6. Wicher Brojce 11 19 25-20
7. Pogoń II Szczecin 11 18 29-20
8. KP Chemik II Police 11 17 16-14
9. Promień Mosty 12 17 19-25
10. Mewa Resko 11 16 12-7
11. Masovia Maszewo 11 14 18-22
12. Ina Ińsko 11 13 25-24
13. Fagus Kołbacz 11 11 10-19
14. Światowid Łobez 11 10 19-28
15. Radowia Radowo Małe 11 7 12-40
16. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 12 2 9-35

Parasol umocnił się na pozycji li-
dera grupy A pewnie wygrywając z 
Pampeluną Perejros 4:1. Wiele emo-
cji było w meczu dotychczasowego 
lidera czyli Bad Boys Juniors’94 z 
Łzami Sołtysa, które w poprzedniej 
kolejce zostały rozbite przez Parasol. 
Jednak na swój drugi mecz Łzy Soł-
tysa wyszły wzmocnione m.in. Pa-
włem Galusem i to przyniosło efek-
ty. Właśnie zawodnik Pomorzanina 
wyprowadził swój zespół na pro-
wadzenie. Bad Boysi nie zamierzali 
się poddawać i po przerwie szybko 
odrobili starty, a potem dołożyli 
jeszcze dwie bramki i było już 3:1. 
Jak się okazało mecz nie był jeszcze 
rozstrzygnięty. Drugą bramkę dla 
łez dołożył Galus, później dwa tra-
fienia zliczył I. Kowalczyk i mecz za-
kończył się niespodziewaną porażką 

Bad Boysów 3:4. Na drugie miejsce 
w tabeli grupy A wskoczyli Seniorzy, 
którzy swój drugi komplet punktów 
wywalczyli w meczu z Czarnymi 
Chmurami. 

W grupie B liderem pozostaje Do-
rado. Zespół ten jednak nie musiał 
wychodzić na boisko by walczyć o 
punkty, bowiem ich rywal nie dotarł 
na mecz w terminie i mecz rozstrzyg-
nął się walkowerem. Na drugim 
miejscu również bez zmian. Czarne 
Koszule Węgorza wysoko wygrały z 
WKS Błotno, choć długo się męczyli 
z rywalem. Znowu zawiedli Budow-
lani. Już do przerwy przegrywali 
z Herosami 3:0. Po zmianie stron 
wzięli się ostro do roboty, ale dwie 
bramki T. Gołaszewskiego to za 
mało by wywalczyć jakieś punkty.

Wyniki i tabele:
Grupa A:
Łzy Sołtysa -Bad Boys Juniors’94 4:3 (1:0)
Parasol -Pompeluna Perejros 4:1 (2:1)
Golputz -Tubisie 2:2 (1:1)
Seniorzy -Czarne Chmury 4:1 (2:1)

Tabela:
1. Parasol 2 6 11-2,
2. Seniorzy 2 6 7-2,
3. Golputz 2 4 6-4,
4. Łzy Sołtysa 2 3 5-10,
5. Bad Boys Juniors’94 2 3 7-4
6. Tubisie 2 1 3-5,
7. Czarne Chmury 2 0 3-8,
8. Pampleluna Perejros 2 0 1-8.
Grupa B:
WKS Propbud Wyszomierz -WKS Denver Miętno 4:6 (1:3)
Budowlani -Herosi 2:3 (0:3)
Dorado -WKS Sikorki 3:0 (walkower)
Czarne Koszula Węgorza -WKS Błotno 5:0 (1:0)

Tabela: 
1. Dorado 2 6 8-0,
2. Czarne Koszule Węgorza 2 6 9-2,
3. WKS Denver Miętno 2 6 8-5,
4. Herosi 2 4 6-5,
5. WKS Probud Wyszomierz 2 1 7-9,
6. Budowlani 2 0 3-5,
7. WKS Sikorki 2 0 2-7,
8. WKS Błotno 2 0 0-10
Klasyfikacja strzelców:
5 -D. Lipski, 
4 -D. Dudziec
3 -A. Lipiński,

Pomorzanin jednak w środę
Pomorzanin zagra jedna w środę, tak poinformował nas przedstawiciel 

nowogardzkiego klubu.
Wyjazdowy mecz z Koroną Stuchowo nie odbył się w miniony weekend 

ze względu na przypadający w sobotę Dzień Wszystkich Świętych. Nowym 
terminem uzgodnionym przez oba kluby jest środa godzina 14.00. 

Andrzej Garguliński
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Rozpoczęcie kursu

17 listopada 2008 r. godz. 15.30

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata



  foto Jan Korneluk
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REKLAMA

Msza Święta w intencji wszystkich 
zmarłych nowogardzkich nauczycieli 

odbędzie się w dniu 9 listopada 
o godz. 11.00 w kościele pw. WNMP 

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność pol-
ską w tym momencie ogarnął. (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie 
szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym 
życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało. 
Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, 
urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, 
dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły 
na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich po-
licjantów i żandarmów”.

 Dziewięćdziesiąt lat temu spełnił 
się sen całych pokoleń Polaków. Po 
123 latach niewoli, 146 lat od pierw-
szego rozbioru Polska odzyskała 
niepodległość. Po dziesiątkach lat 
upartej rusyfikacji i germanizacji, po 
trzech wielkich nieudanych powsta-
niach, po kilku powstaniach mniej-
szych, po tym jak tzw. problem pol-
ski, szczególnie w końcu wieku XIX, 
zszedł w ogóle z areny międzynaro-
dowej – Polska stała się jednak wol-
na.  Odzyskiwanie przez Polskę nie-
podległości było procesem stopnio-
wym i wybór 11 listopada jest dość 
arbitralny. Uzasadnieniem może być 
zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z 
końcem I wojny światowej na świe-
cie. Dzień 11 listopada ustanowiono 
świętem narodowym dopiero ustawą 
z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 
20 lat po odzyskaniu niepodległości. 
W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpo-
spolita zaczęła się chylić ku upad-
kowi co doprowadziło do trzech 
rozbiorów Polski, ostatni trzeci roz-
biór trwał od roku 1975, przez 123 
lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 
listopada, Rada Regencyjna (organ 
sprawujący władzę nad Królestwem 
Polskim) przekazała władzę nad 
wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, 
który dzień wcześniej powrócił z in-
ternowania w Magdeburgu, a w trzy 
dni później rozwiązała się, przeka-
zując mu pełną władzę ustanowiając 
go Naczelnikiem Państwa. Powstała 
Druga Rzeczpospolita. Dzień 11 li-

stopada ustanowiony świętem pań-
stwowym w 1937 roku nie dane nam 
było obchodzić - w latach 1939-44 
podczas okupacji hitlerowskiej oraz 
w okresie od 1945 do 1989 roku, w 
czasie rządów komunistycznych ob-
chodzenie święta 11 listopada było 
zakazane. Dopiero w roku 1989, 
ustawą Sejmu, przywrócono obcho-
dy tego święta, od tego roku Święto 
Niepodległości jest najważniejszym 
świętem państwowym a dzień 11 li-
stopada jest dniem wolnym od pracy.  
Święto obchodzone jest w całym 
kraju lecz najważniejsze obchody 
odbywają się w Warszawie na pla-
cu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem 
Nieznanego Żołnierza. Pamięć o 
Wielkich Polakach, którzy walczy-
li o suwerenne Państwo Polskie nie 
może przekreślać nasza nieroztrop-
na działalność, tylko świadectwo o 
Nich. Powinniśmy jednoczyć się w 
sprawach ważnych dla naszego kra-
ju, zachowując przy tym odpowied-
ni dialog i umiejętność porozumie-
wania się mimo głębokich różnic, 
zwłaszcza tych politycznych. Pamię-
tajmy o tym jedynym dniu w roku o 
swoich korzeniach, pamiętajmy  o 
Wszystkich, którzy w wolnej Polsce 
marzyli, potem Ją budowali, wresz-
cie przelewali krew na frontach II 
wojny i co najgorsze tracili zdrowie 
i życie w polskich komunistycznych 
więzieniach, których oprawcami byli 
rodacy.

Edyta Wasilewska

Jak rodziła się 
II Rzeczpospolita?

Prawdę mówiąc, owego 11 listopa-
da 1918 roku nie było jeszcze żadnej 
Polski. Była tylko obietnica Polski, 
dość mglista i nie do końca jasna. 
Faktem było, że wszyscy niedawni 
zaborcy: Niemcy, Austria i Rosja, 
wychodzili z tej wojny tak lub inaczej, 
ale pokonani. Faktem było, że dawne 
polskie ziemie z każdym dniem były 
coraz bardziej wolne i coraz bardziej 
polskie. W tzw. Królestwie Polacy 
rozbrajali Niemców, w Wielkopol-
sce gromadzili broń na zbliżające się 
powstanie. W Małopolsce i dalej, w 
Galicji, działały przeróżne komisje 
likwidacyjne. Odradzała się Polska. 
Tylko że nikt w tym momencie hi-
storii nie wiedział, co to znaczy. W 
jakich będzie granicach, jakim po-
rządku politycznym i prawnym. Po 
123 latach niewoli i rozbicia nie było 
żadnej Polski

Nikt już tego dzisiaj nie pamię-
ta, lecz w obliczu tych problemów, 
zdawałoby się nie do pokonania, 
nawet Ignacy Paderewski, jeden z oj-
ców odrodzonej niepodległości, pro-
ponował utworzenie „Stanów Zjed-
noczonych Polski”. Tak trudne wy-
dawało się im połączenie rozbitych 
ziem polskich w jedną całość: trzech 
różnych porządków prawnych, zu-
pełnie innych systemów szkolnych i 
wychowawczych, zupełnie odmien-
nych stosunków ekonomicznych, 
zupełnie różnych cywilizacji. Tym 
bardziej że - o czym się także dzisiaj 
nie pamięta - ziemie polskie wycho-
dziły z tej wojny światowej szczegól-
nie pokiereszowane. Spisy ludności 
pokazują, że w roku 1921 na zie-
miach polskich, w stosunku do 1910 
roku, ubyło dwa i pół miliona ludzi, 
przy czym same straty żołnierskie 
Polaków zmobilizowanych do ar-

mii zaborczych historycy szacują na 
ponad 450 tysięcy osób. Zniszczeniu 
uległo blisko 50 procent budynków 
w miastach i miasteczkach, ponad 
200 mostów. Odłogiem leżało ponad 
30 procent upraw. Pogłowie bydła 
zmniejszyło się o blisko 2 miliony 
sztuk, koni było o milion mniej niż 
przed wojną.

Co więcej, odradzała się ta Polska 
otoczona wrogością i agresją. Ukra-
ińcy sięgali po Lwów, Czesi po Śląsk 
Cieszyński, Litwini po Wileńszczy-
znę. Sowiecka Rosja, która w marcu 
1918 roku na mocy traktatu brze-
skiego zrzekła się na rzecz Niemiec 
ziem polskich, o czym się zupełnie 
nie pamięta, nagle anulowała traktat 
brzeski. Stało się to 13 listopada 1918 
roku, ledwie dwa dni po zakończeniu 
wojny i kapitulacji Niemiec. Jeden z 
przywódców sowieckich, Lew Trocki, 
pytany, co to oznacza dla Polski i dla 
Europy, miał podobno odpowiedzieć; 
„Ni wojna, ni mir” - ani wojna, ani 
pokój. Znaczenie tych słów Polacy 
mieli poznać już niebawem, gdy so-
wiecka armia ruszyła na zachód, by 
zanieść swoją rewolucję do Berlina, 
Budapesztu i Warszawy. Owego 11 
listopada 1918 roku zapewne nie-
wielu wierzyło, że zaledwie dwa lata 
i kilka miesięcy później zwycięska 
Polska będzie już miała swe nowe 
granice, swój nowy ustrój z nową 
konstytucją, własny Sejm i Senat, 
swoją znakomitą armię, nowe pra-
wa i najlepsze prognozy rozwoju. 
Tym, na co Polacy czekali najdłużej, 
był pierwszy polski niepodległy pie-
niądz.  

Opr. LMM

O narodzinach złotego czytaj na 
stronie 16.
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REKLAMA

1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m², 
na działce 2177 m², cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m² - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m² 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Golen-
iowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m ², działka 6300 m ²,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 w 
Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m² na działce o pow. 7000 m² – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 m² 
na działce o pow. 2200 m² cena: 435 000 zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogrod-
zona, z pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m²- cena 375000 zł 

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m² – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700 m² w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m², działka 520 m² – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 
pow. 77 m², II piętro + wyposażenie cena: 
295 000 zł

14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu 
pow. 116 m², działka 323 m² – cena: 270 000 zł

15. Działka budowlana w Kopicach(do wydzie-
lenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m² 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m² - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m² - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m² 
- cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m², IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m² 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m²
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136 m² na działce o pow. 1269 m² cena: 
465000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babi-
goszczy pow. od 1000 do 1200 m² ceny: od 
38 000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970 m² 
cena: 150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637 m² cena: 
39000 zł

Pomóżmy pogorzelcom!
W poniedziałkowej „Kronice policyjnej” informowaliśmy o pożarze zabudo-

wań jaki miał miejsce w miejscowości Trzechel w piątek 31 października. Dzi-
siaj znamy więcej faktów – ogień całkowicie zniszczył dach nad częścią gospo-
darczą budynku oraz częściowo nad pomieszczeniami mieszkalnymi w których 
żyje jedenastoosobowa rodzina. Przyczyny pożaru nie są znane – przypuszcza 
się, że wszystkiemu winny jest komin, z którego mógł być zaprószony ogień.

Nikt z pogorzelców nie ucierpiał 
ale zniszczenia są ogromne – oprócz 
części spalonych także zalany przy 
gaszeniu dobytek w pokojach miesz-
kalnych i pomieszczeniach gospo-
darczych.   Z pierwszą niezbędną 
pomocą dotarł Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Teraz trzeba szybko 
naprawić dach i osuszyć pomiesz-
czenia mieszkalne. Pomoc fachową 
w postaci robocizny oferują krew-
ni i sąsiedzi. Potrzeba materiałów 

budowlanych – wszak pogoda nie-
sprzyjająca, a zima blisko… Apeluje-
my w imieniu Państwa Makowskich 
do firm i hurtowni budowlanych – 
wystarczy naprawdę niewielka ilość 
materiałów , aby tak duża rodzina 
zdążyła przed zimą zamieszkać w 
ciepłych pomieszczeniach.
Niezbędnych informacji udzieli 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej pod numerem telefonu 0 91 39 
26 289. LMM 

Wywiad z artystką na s. 6
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Oświadczenie wiceburmistrza 

Artura Danilewskiego
Szanowni Mieszkańcy Nowogardu. 

Z dniem 31.10.2008 złożyłem rezygnację z zajmowanego stano-

wiska Zastępcy Burmistrza Nowogardu. Powodem mojej rezygnacji 

jest brak większości koalicyjnej, która jest nieodzowna do skutecz-

nego i racjonalnego zarządzania gminą. Dziękuję za zaufanie. 

Z poważaniem Artur Danilewski

Płacz  nad rozlanym 
mlekiem

Po rozpadzie koalicji PO – PSL 
-  Forum Samorządowe w Nowo-
gardzkiej Radzie brak rządzącej 
większości. Jak pisaliśmy w ostatnim 
numerze DN możliwe są dwa scena-
riusze: układ PSL – Forum – PIS i 
drugi PSL – Forum - SLD. Z naszych 
informacji wynika, że nowogardzki 
PIS dysponujący dwoma głosami 
w radzie, gotowy byłby do zasilenia 
układu większościowego. Jednak, jak 
również się dowiadujemy, burmistrz 
i PSL dąży raczej do zawarcia poro-
zumienia z SLD. Tym samym odtwo-
rzono by w radzie stan dobrze znany 
w Nowogardzie -  układ oparty na 

PSL i SLD, ze wsparciem tym razem, 
ze strony Forum Samorządowego. 
Wszystko zapewne zdecyduje się w 
tych dniach, niestety ze wskazaniem 
na rozwiązanie drugie czyli z SLD. 
Dlaczego w radzie, w której SLD 
ma tylko cztery głosy nie można 
sformować układu większościowego, 
bez SLD partii tak bardzo zasłużonej 
dla wieloletniego zastoju gminy! Od-
powiedź na to pytanie jest zapewne 
wielowątkowa, ale warto zastanowić 
się zwłaszcza nad trzema aspektami: 

- po pierwsze, czy burmistrz i 
PSL  mają wolę niezbędnych zmian 
i zarazem wolę współpracy z siłami, 

Lekcja patriotyzmu
Z okazji Dnia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zadaliśmy w 

nowogardzkich szkołach pytanie, jak w danej szkole propaguje się wśród 
uczniów patriotyzmu. Zapraszamy do lektury.

„Nie Rzucim Ziemi, Skąd Nasz 
Ród”. Po tej części oficjalnie odbyła 
się lekcja historii z Sybirakami. 
Klasy IV – VI brały udział w lekcji 
historii z Sybirakami. Na spotkaniu 
z Sybirakami, przewodnicząca Pani 
Franciszka Kobylińska przemó-
wiła do młodych ludzi: „Związek 
Sybiraków zwraca się do Was mło-
dych z  prośbą o wparcie, a przede 
wszystkim o kontynuowanie naszej 
działalności. Świadomi jesteśmy 
nieubłaganego przemijania czasu i 
dlatego pragniemy przekazać Wam 
naszą historię i bolesne fakty. Aby 
mieć siłę w przyszłości, trzeba znać 
przeszłość.” 

M.W.  

Ośrodek  

Szkolno – Wychowawczy 
Dyrektor p. Joanna Wardziń-

ska: „Wszystkie święta narodowe 
są przez nas w jakiś sposób ob-
chodzone. Z okazji 11 listopada 
przygotowaliśmy uroczystą aka-
demię. Uznanie pani wizytator z 
kuratorium wzbudziło to, że nasi 
uczniowie potrafią bez żadnego 
podkładu odśpiewać aż trzy zwrotki 
hymnu narodowego. Nauczyciele 
dużo mówią o wszystkich świętach 
narodowych, szczególnie na lek-
cjach religii, WOS i jęz. Polskiego. 

Przygotowujemy też gazetki ścienne 
przypominające o ważnych narodo-
wych wydarzeniach.”

Ewa Dziwisz

Zespół Szkół Ponadgim-

nazjalnych im. ST. Staszica
Dyrektor p. Stefan Sitkowski: „Co 

roku robimy w szkole uroczystość 
okazji z 11 listopada. Co roku inna 
klasa przygotowuje akademię. Mamy 
też gazetki ścienne. W ubiegłym 
roku występowaliśmy dla Związku 
Sybiraków. Na każde rozpoczęcie 
roku szkolnego przypominamy, że 
jest to rocznica wybuchu wojny. Na 
każdej akademii wprowadzany jest 
Poczet Sztandarowy. Udział w ni jest 
dla naszych uczniów wyróżnieniem. 
Z okazji Dni Papieskich organi-
zowaliśmy w Kościele akademię, 
na której nasza młodzież zacho-
wywała się wspaniale, z powagą, 
ciszą. Podczas roty, hymnu również 
potrafi się zachować. Ważne jest to, 
że nie jesteśmy tylko w szkole, ale 
wychodzimy na zewnątrz. Byliśmy 
całą szkołą w kościele. Jednoczymy 
się pod sztandarem. Jeździmy do 
Piły do muzeum naszego patrona 
ST. Staszica, które skupia wszystkie 
szkoły „staszicowe.”

Ewa Dziwisz

których głównym celem nie jest 
konserwacja wieloletniego układu 
wpływów?

- po drugie, czy „reformatorzy” w 
tym radni: Kosiński, Szafran i Szpil-
kowski potrafią oprócz kierowania 
się chwalebnymi celami, wykazać 
niezbędne w publicznym działaniu 
zdolności organizowania potrzebne-
go zaplecza dla realizacji postulowa-
nych rozwiązań?

- po trzecie wreszcie, jaką rolę 
pełni rzeczywiście od kilku miesięcy 
Nowogardzie Forum Samorządo-
we – przypomnijmy weszli oni do 
rady jako grupa głosząca nie tylko 
niezgodę na sposób rządzenia który 
uprawiał burmistrz Zięba, ale tak-
że postulowali walkę z koncepcją 
spalarni w Glicku czy przebiegiem 
obwodnicy. Jak na razie niestety 
oprócz stałego zamieszania i niekoń-

czących się rozgrywek personalnych 
prowadzonych przez każdą stronę 
politycznych odcieni rady, nie mamy 
mimo upływu połowy kadencji 
żadnych istotnych rozwiązań które 
mogły by napawać optymizmem co 
do przyszłości naszego samorządu. 
Reformatorzy którym jakoś dziwnie 
nic nie wychodzi popełniają co chwilę 
proste błędy taktyczne po czym pła-
czą nad rozlanym mlekiem i użalają 
się (anonimowo sic! ?) nad tym,  że 
wszystkiemu winna miejscowa prasa 
– DN oczywiście. Burmistrz korzysta 
z pierwszej lepszej okazji aby odtwo-
rzyć stary koleżeński układ z SLD a 
Forum podejrzanie milczy zapewne 
w poczuciu odpowiedzialności za 
wyższe sprawy. Tylko za jakie? Za 
własne uzyski? 

Marek Słomski

Gimnazjum nr 1
W Gimnazjum nr 1 im. Szarych 

Szeregów odbędzie się uroczystość 
dotyczącą Odzyskania Niepodległości. 
Główną organizatorką tej uroczystości 
jest Pani Bożena Krawczyń – Polonist-
ka, Opiekun Koła Recytatorskiego. 
Jak mówi organizatorka: „Z okazji 
11 listopada  do naszego Gimnazjum 
zapraszamy Stowarzyszenie Szarych 
Szeregów ze Szczecina. Uroczystość 
rozpoczyna się Apelem, na który 
przybywają zaproszeni goście, grono 
nauczycielskie oraz młodzież naszego 
Gimnazjum. Śpiewamy pieśni przepla-
tane utworami wielkich romantyków.

Hasłem naszej uroczystości jest 
„Droga do wolności”, gdzie młodzież 
naszej szkoły przekazuje słowa  po-
cząwszy od XIX w i skończywszy  na 
wyzwoleniu 1918 roku.”

M. W.

Szkoła Podstawowa nr 2
Z – ca Dyrektora p. Elżbieta Sobie-

ralska: „Mamy w naszych programach 
treści patriotyczne na każdy rok. Ze-
społy wychowawcze są zobowiązane je 
realizować w klasach. Uczymy nasze 
dzieci szacunku do flagi, do godła. 
Organizujemy z okazji świąt narodo-
wych apele i wieczornice. Z okazji 11 
listopada organizujemy apel, na któ-
rym dzieci będą śpiewać patriotyczne 
pieśni. Uczymy również odpowiednie-
go zachowania się podczas śpiewania 
hymnu narodowego. Organizujemy 
dla naszych wychowanków wycieczki 
do miejsc pamięci narodowej, a także 
organizujemy lekcje historii „na żywo” 
z udziałem Sybiraków i weteranów 
wojennych.”

 Ewa Dziwisz

Gimnazjum nr 2,  

Zespół Szkół nr 3
Dzień 11 listopada rozpoczyna się 

uroczystym apelem dla Gimnazjum 
i Liceum. Apel przygotowują klasy 
II i III. Osobą prowadzącą jest Pani 
Izabela

Pędziwiatr . Scenariusz jest uło-
żony z podkładem muzycznym, 
dekoracja: lampiony stojące obok 
krzyża. Uroczystość  odbędzie się 
pod hasłem: „Droga Polaków do 
niepodległości”.

 M.W.

SP nr 4
„Nie Rzucim Ziemi, Skąd Nasz 

Ród”
Dnia 6 listopada w Szkole Pod-

stawowej nr 4 im. Jana Pawła II w 
Nowogardzie odbyła się uroczystość 
okazji 11 Listopada. Uroczystość 
rozpoczęła się o godzinie 9:00. 
Zaproszeni goście to: Zespół z Gole-
niowa „Maestro”, z programem „Nie 
Rzucim Ziemi, Skąd Nasz Ród” a 
także Związek Sybiraków,   którego 
przewodniczącą jest Pani Fran-
ciszka Kobylińska. Nad całością 
programu czuwali: Pani Dyrektor 
Magdalena Zarębska – Lukesza, 
Renata Lisowska, Helena Zagórska, 
Małgorzata Początek i Elżbieta Tro-
czyńska. Wcześniej przekazywano 
młodzieży prawdę historyczną, do-
tyczącą Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Stąd pomysł zapro-
szenia Sybiraków aby uświadomić 
dzieciom wydarzenia dotyczące 11 
listopada. Śpiewano utwory z tego 
okresu. Częścią pierwszą dzisiejsze-
go spotkania była część artystyczna 
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Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy bezinteresownie oddali swoją krew 

dla ratowania życia oraz tym, 
którzy pomagali w tych trudnych chwilach 

składa 
w imieniu 

Wiesława Sawickiego 
    Elżbieta Sawicka

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Wiesława 
Sawickiego 

serdeczne podziękowania 
składa rodzina

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 
Elżbiecie Sawickiej 

z powodu śmierci 

męża Wiesława 
składają współpracownicy 

oddziału położniczo-ginekologicznego 
i noworodkowego Szpitala w Nowogardzie

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 
Elżbiecie Sawickiej 

z powodu śmierci 

męża Wiesława 
składa 

dyrekcja i pracownicy 
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Rejonowego 
w Nowogardzie

PODZIĘKOWANIAKONDOLENCJE

„Dola – czyli Los”
Rozmowa z ukraińską artystką Lilą Kobilnyk.
Na koncercie w Goleniowskim Domu Kultury artystka czaruje  swoistym 

magnetyzmem i możliwościami wokalnymi. Publiczność słucha z zapartym 
tchem muzyki ukazującej słowiańską naturę i tęsknotę.

Red. – Od jakiego czasu zajmuje 
się Pani muzyką?
Lila Kobilnyk – W przyszłym 

roku minie dwadzieścia lat mojej 
działalności artystycznej. Z zawodu 
jestem dyrygentką. Pracuję na uni-
wersytecie muzycznym.
Red. – Więc dlaczego Pani śpiewa?
L. K. – Cieszy mnie, że mam swo-

ich słuchaczy. Publiczność, która 

stymuluje mnie do twórczości. Śpie-
wając, propaguję też ukraińską poe-
zję. Chcę, aby słuchacze docenili jej 
piękno.
Red. – Jak śpiewa się Pani w Pol-

sce?
L. K. – W Polsce byłam pierwszy 

raz rok temu. Teraz jestem po raz 
drugi. Jesteście wyśmienitą publicz-
nością, z bardzo dobrym gustem.

Red. – A co pragnie Pani przeka-
zać Polakom?
L. K. – Jak wspomniałam pragnę 

słuchaczom przybliżyć ukraińską 
kulturę i poezję. Pragnę też zwrócić 
uwagę publiczności uwagę na to, jak 
bardzo różni się język ukraiński od 
rosyjskiego. Że jednak są to dwie 
odrębne kultury. Poprzez muzykę 
można to bardzo pięknie ukazać.
Red. – Jak chce Pani zachęcić no-

wogardzian do przyjścia na koncert?
L. K. – Serdecznie zapraszam. W 

Nowogardzie będę po raz pierwszy. 
I o ile wiem, pierwszy raz będzie 
występował u was ukraiński artysta. 
Warto przyjść na koncert, ponieważ 
można dzięki niemu poznać melo-

dię serca Ukrainy. Ale też przekonać 
się, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy.

Po koncercie artystka dziękuje pub-
liczności: „ Dziękuję, że mogłam się 
przed Wami wyspowiadać. Bo to 
nie jest muzyka komercyjna, tylko 
muzyka płynąca od serca. Gdyby 
nie było Was, Słuchaczy – nie by-
łoby artystów. Dopóki jesteście, 
mamy dla kogo tworzyć, śpiewać 
i żyć.” W Goleniowie sala podczas 
koncertu Lili była pełna, pomimo 
tego, że bilety kosztowały 15 zł! W 
Nowogardzie – koncert można będzie 
obejrzeć za darmo! Polecam!

Ewa Dziwisz                
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Rozpoczęcie kursu

17 listopada 2008 r. godz. 15.30

BETONIARNIA 
KORYTOWO

oferuje:
- beton towarowy
- pompa do betonu 24 m
- bloczki betonowe
- kostkę brukową
- krawężniki
- obrzeża
- ogrodzenia betonowe
- transport, rozładunek

Tel. 091 392 68 68, 
tel. kom. 695 264 694.

P.B. Maciejuniec

C
M
Y
K

                                 PPHU „EWA” Ewa Kasprzyk 

               zaprasza na 
BAL SYLWESTROWY 

do Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 
  Zapewniamy:
  - miłą obsługę
  - obficie zastawiony stół
  - dobrą zabawę do białego rana

Informacje pod numerami: 091 39 26 388, 507 421 567

12 listopada godz. 17.00
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Emeryci i Renciści 
Zakładu Karnego w Nowogardzie

Zarząd Koła Terenowego zawiadamia wszystkich uprawnio-
nych oraz ich rodziny o organizowanej wieczornicy z oprawą 
muzyczną w dniu 21.11.08 r. z okazji Święta Niepodległości, 
Dnia Seniora oraz Święta Służby SW. Odpłatność od osoby 
15 zł. Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do dnia 
18.11.08 r. telefonicznie 091 39 26 077, 0518 546 950, 0601 
750 697 lub w biurze ul. Zamkowa – „Poczekalnia”

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

Koło Miejsko – Gminne PZW

Zawody Wędkarskie Spławikowe
W dniu 26.10.2008 r na kanale Świniec w Kamieniu Pomorskim odbyły 

się zawody spławikowe. W zawodach wzięło udział 61 zawodników, w tym 
jedna Pani i 3 juniorów. Mimo przenikliwego, zimnego wiatru ryba dopisała, 
o czym świadczą wyniki:

I M – Richert Andrzej-8280 pkt, II M – Rybak Kazimierz-8200 pkt, III M 
Richert Rafał-7300 pkt, IV M – Rekowski Bogusław-6580 pkt, V M – Tomczyk 
Zbigniew -5880 pkt. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę puchary, a czołowi za-
wodnicy od 1 do 24 miejsca otrzymali w nagrodę upominki w postaci sprzętu 
wędkarskiego. Zawody tradycyjnie zakończyły się przy grillu.

tekst H. Szczupak

fot. E. Paszkiewicz  

Listopad w NDK
• 08.11.2008 r. (sobota), godz. 17.00, sala widowiskowa - Nowogardz-

ki Dom Kultury  zaprasza na koncert poezji śpiewanej do utworów Bułata 
Okudżawy pt. „Dola czyli los” w wykonaniu Lili Kobilnyk z Ukrainy. Wstęp 
wolny.

• 11.11.2008 r. (wtorek), godz. 13.30, sala widowiskowa - Nowogardz-
ki Dom Kultury  zaprasza na recital pt. „Świat jest muzyką” w wykonaniu 
Joanny Rawik – śpiew, Andrzeja Janaszka – fortepian, Małgorzaty Biernat 
– wiolonczela. Wstęp wolny.

• 18.11.2008 r. (wtorek), sala widowiskowa - Bałtycki Teatr Dramatycz-
ny z Koszalina oraz Nogardzki Dom Kultury  zapraszają młodzież na zor-
ganizowany spektakl pt. „Damy i Huzary”.

• 24.11.2008 r. (poniedziałek), godz. 16.30, sala widowiskowa - Ośrodek 
Szkolenia Zawodowego „PARAM” z Warszawy oraz Nowogardzki Dom 
Kultury  zapraszają zakłady pracy na zorganizowane seminarium szkolenio-
we w ramach bhp i ppoż. oraz występ kabaretu „Koń Polski”. 

Goleniowski Dom Kultury

Powtórka z CHICHOTU
W sobotę 15 ii 16 listopada wzorem lat ubiegłych w sali widowiskowej 

GDK  rozbrzmiewać będzie kabaretowy chichot. Tego dnia bowiem, miłoś-
nicy tej nie najprostrzej sztuki scenicznej zaprezentują  się w Goleniowie  na 
III Ogólnopolskim Festiwalu Kabaretowym „CHICHOT”. 

 W konkursowe szranki stanie sie-
dem grup kabaretowych wywodzą-
cych się z nurtu studenckiego. 

Będą nimi :
Kabaret CHYBA          z Wrocła-

wia
Kabaret SZARPANINA     ze 

Szczecina
Kabaret DABZ           z Opola
Kabaret SZYDERA        z Wałbrzy-

cha
Kabaret BAJECZKA       z Białe-

gostoku
Kabaret IDEA           z Białego-

stoku

Kabaret NOC            z Rybnika
Prezentujące się w konkursie 

goleniowskiego CHICHOTU stu-
denckie grupy kabaretowe są laure-
atami znanych i cenionych w kraju 
festiwali takich jak : PAKA, FAMA, 
MAZURSKIE LATO KABARE-

TOWE - MULATKA, PRZEGLĄD 
KABARETÓW STUDENCKICH 
- PKS, RYBNICKI - RYJEK BIAŁO-
STOCKA NOC KABARETOWA 
jak również GOLENIOWSKIEGO 
- CHICHOTU.

Formuła konkursowa festiwalu 
przewiduje  przyznanie najlepszym 
w odczuciu widzów   kabaretom ty-
tułów :  
Super     Chichotu   
Niezłego Chichotu      
Dobrego Chichotu
oraz   Mniejszych Chichocików 
W ślad za przyznaniem tytułów 

– najlepsze tego wieczora  kabarety 
otrzymają nagrody pieniężne, któ-
rych wysokość będzie konsekwencją 
ilości przyznanych im  przez widzów 
głosów. Na wybrane przez siebie ka-
barety publiczność stanowiąca tego  
wieczora  festiwalowe jury, głosować 
będzie za pośrednictwem dołączo-
nych do karnetów kuponów kon-
kursowych. Pula nagród tegorocz-
nego CHICHOTU wynosi 10 tys. zł. 

Tegoroczny festiwal poprowadzi 
z właściwym sobie humorem znany 
artysta  polskiej sceny kabaretowej 
JACEK ZIOBRO, który w finale 
konkursowych zmagań przedstawi 
swój program autorski.                       

Zapraszamy do sali widowiskowej 
w sobotę 15.11.08 o godz. 16.00

jak również w niedzielę 16.11.08 o 
godz. 16.00
Wszystkich sympa-

tyków goleniowskiego 
CHICHOTU zapra-
szamy do   rezerwowa-
nia i  zakupu   festiwa-
lowych karnetów : 
na dzień 15.11.br. 

oraz biletów na dzień 
16.11 .br.  w Centrum 
Informacji Turystycz-
nej w Bramie Woliń-
skiej od pon. do  pt. 
w godzinach  10.00 
– 17.00 ,  ( tel. 0-91  418 
95 90 ),  jak również w 
dniu festiwalu w GDK 
w Galerii przy Scenie 

– godzinę przed festiwalowymi 
emocjami.
Karnety i bilety  w cenie : 15  

złotych (normalny)  i 10 złotych 
(ulgowy).

Opr. LMM  
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

TANIE 
PRZEWOZY 

INDYWIDUALNE
- praca, lotniska i inne
500 826 464

BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO 2008

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

KREDYTY 

BANKOWE
gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

Firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, obecnie poszukuje osoby  
na następujące stanowisko:

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
Jeśli masz silną motywację do pracy, chcesz się rozwijać lubisz 

pracę pełną wyzwań – dołącz do nas!.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe kierukowe; 
• Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku;
• Znajomość rachunkowości podatkowej i zarządczej;
• Znajomość programów finansowo – księgowych;
• Wiedza w zakresie obowiązującego prawa podatkowego;
• Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy w zakresie funkcjonujących rozwiązań informatycz-
nych w firmie;
• Otwartość na nowe rozwiązania w zakresie produkcji;
• Kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
• Dodatkowym atutem będzie załączenie referencji.
Zadania:
• Przebudowa systemu księgowego w celu wdrożenia controllingu;
• Organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami dzia-
łalności firmy;
• Przygotowywanie danych dla kierownictwa na temat sytuacji finansowej firmy oraz innych sprawo-
zdań podsumowujących obecną i przedstawiające projekcję przyszłej pozycji finansowej firmy.
Oferujemy:  
• Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• Poczatkową płacę zasadniczą w wysokości 4000 zł netto i atrakcyjny system premiowy.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, oraz ksero dokumentów po-
twierdzających kwalifikacje prosimy kierować na adres:

rekrutacja81@wp.pl
Oferty prosimy przesyłać do dnia 20 listopada 2008 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.
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Nowogardzkie ulice
Jak wyjechać z ul. Zamkowej?

Panie Redaktorze, może w wolnej chwili poświęci Pan trochę czasu na obser-
wacje z jakim problemem borykają się kierowcy wyjeżdżający z ulicy Zamko-
wej. Makabra! Żeby wyjechać trzeba,  stać i czekać na uprzejmego kierowcę 
jadącego z kierunku Gryfic - by łaskawie przepuścił wyjeżdżającego w stronę 
centrum miasta. Sam  Pan wie , że na ulicy Zamkowej znajdują się garaże, 
Zakład Karny, dawny PeWueS , inne instytucje i Ogródki Rodzinne. Czy nie 
ma możliwości rozwiązania tego problemu? 

Bardzo proszę o zainteresowanie się - może Pana sugestie odniosą skutek i 
zniknie problem. Może wystarczyłoby pozwolić wyjeżdżającym skręcić przed 
wylotem ul. Zamkowej w ulicę między blokami i wyjechać przez ul. Kowalską, 
przez drogę przy garażach ul.5-go Marca, aż do skrzyżowania z ul. Dąbrow-
szczaków i z ul.700-lecia. To na pewno ułatwiło by nam bezstresowe wyjazdy i 
uniknięcie wypadków. Nie mówię o nerwach stojących i czekających na wolny 
wyjazd kierowców. W okresie letniego weekendu, aby wyjechać na ul. Armii 
Krajowej w kierunku centrum trzeba odstać  od 5-ciu do7 minut.

Pozdrawiam.
Adres nadawcy do wiadomości redakcji

Jeszcze o Poniatowskiego...
Ostatnia tragedia na tej ulicy przypomina, jak bardzo niebezpieczny jest 

to rejon. Prosta, dość szeroka droga wylotowa z miasta. Mało kto, zachowuje 
tam dozwoloną przepisami prędkość 50 km. Kierowcy jadący przepisowo, 
są wręcz poganiani przez bardziej krewkich użytkowników drogi. W jednej 
z publikacji dotyczących piątkowej tragedii czytamy: „wbiegła na jezdnię w 
miejscu niedozwolonym.” Gdzie na Poniatowskiego są dozwolone dla pie-
szych przejścia? Przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego i kawałek dalej, przy 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, a dalej już nic. Na przeciwko Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych popularnie zwanego „Rolniczakiem”, przejścia 
dla pieszych nie uświadczy. Młodzież przebiega w miejscu niedozwolonym. 
I dalej jak ulica do końca miasta długa, tak długo nie ma żadnej „zebry”. 
Chodnik  kończy się u wylotu Ogrodowej, a przecież dalej Poniatowskiego 
jest w tej chwili gęsto zabudowana. Osoby tam mieszkające, wracają do do-
mów poboczem. Po poprzedniej tragedii, kiedy to na Poniatowskiego zginę-
ły dwie osoby, na temat konieczności spowolnienia tam ruchu było głośno. 
Jednak nie przełożyło się to na konkrety. Potrzebna była następna tragedia, 
aby o ulicy znów sobie przypomniano. Zdaniem naczelnika Wydziału Pla-
nowania i Rozwoju Sieci Drogowej Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie Leszka Jęczkowskiego, który znakomicie zna 
panującą tam sytuację, należy wybudować tam wysepki i ustawić pętlę in-
dukcyjną. Pętla indukcyjna to urządzenie, zapalające zielone światło, gdy 
samochód jedzie z dozwoloną prędkością. Sygnalizator taki, znakomicie 
sprawdza się w Glewicach. Przybliżony koszt przebudowy to 100 – 150 tys. 
zł. Można i tak. Ale dopóki nie znajdą się finanse, może wymalować i oświet-
lić jeszcze kilka przejść dla pieszych i ustawić fotoradar. To na pewno też 
pomoże, a na dwie puszki farby, naszą gminę pewnie stać.

Ewa Dziwisz 

 Wjazd na Osiedle Gryfitów
Od kilku miesięcy obserwowana 

jest przez mieszkańców osiedla Gry-
fitów sytuacja  związana z droga-
mi dojazdowymi do ich mieszkań. 
Trudno jest uwierzyć, że posiadamy 
takie „piękne” uliczki przez które nie 
można przejść, a o przejechaniu nie 
ma mowy.. Zamiast drogi przejezdnej 
znajduje się tam „dziura na dziurze” 
wypełniona wodą po opadach desz-
czowych. Najgorsze jest to, że nikt nic 
z tym nie robi. Wjazd na osiedle jest 
wyłożony polbrukiem, a dalsza część 
przejezdna jest tragiczna. Mieszkań-
cy Osiedla Gryfitów zwracają się do 
osób, które są odpowiedzialne za re-
mont dróg o jak najszybsze rozstrzyg-
nięcie tego problemu. Dlaczego na innych osiedlach są normalne przejazdy do 
swoich miejsc zamieszkania. Czy naprawdę nie ma takich osób, które są za ten 
problem odpowiedzialne? 

we

Pożegnanie ofiary 
ostatniego wypadku

Hanny Wilamowskiej
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Szpitale

Zarząd Województwa za komercjalizacją

Zakłady opieki zdrowotnej Samo-
rządu Województwa Zachodniopo-
morskiego znajdują się w tej chwili 
w dobrej kondycji finansowej i eko-
nomicznej. Ogólne zadłużenie wy-
kazuje niski poziom i dotyczy trzech 
z 17 zakładów, a to stwarza przesłan-
ki do ich sprawnego przekształcenia 
w spółki prawa handlowego. War-
to dodać, że realizowana w latach 
2005-2007 restrukturyzacja finanso-
wa ośmiu najbardziej zadłużonych 
szpitali zakończyła się pomyślnie i 
przyniosła długotrwałe efekty.  Pod-

ległe  jednostki znajdują się więc 
obecnie w sprzyjających warunkach 
do przeprowadzenia komercjaliza-
cji, tj. przekształcenia w spółki pra-
wa handlowego z większościowym 
udziałem Samorządu Województwa. 
Stanowisko Zarządu jest tym samym 
odpowiedzią na przyjęty przez Sejm 
RP (21.10. 2008 r.) poselski projekt 
ustawy o zakładach opieki zdrowot-
nej. Zarząd Województwa jest prze-
konany – niezależnie od dalszych 
losów przyjętego przez Sejm projek-
tu – o konieczności zmiany formy 

Komercjalizacja  
– być może tak, prywatyzacja – nie 
Wypowiedź Kazimierza Lembasa, Dyrektora Szpitala w Nowogardzie.

Red. – Co sądzi Pan na temat 
uchwały podjętej przez Zarząd Wo-
jewództwa w sprawie komercjalizacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Kazimierz Lembas – Uchwała 
podjęta przez Zarząd dotyczy pla-
cówek wojewódzkich. My jesteśmy 
szpitalem gminnym. Natomiast w 
przyszłości komercjalizacja może 
dotyczyć także nas. W obecnym 
stanie prawnym, ustawa o ZOZ 
dopuszcza komercjalizację ale nie 
likwidację poprzez zadłużenie. Na-
stępny właściciel jest zobowiązany 
pokryć deficyt. Szpital nie może 
upaść nawet po przekroczeniu limi-
tu. Nie dąży więc do zysku, kosztem 
leczenia pacjenta. Po przekształceniu 
ten „parasol ochronny” będzie zdjęty. 
Nierentowne szpitale będą upadać. 
Ważne jest to, że szpitale nie mają 
wpływu na wysokość osiągniętego 
dochodu.  Możemy dobrze leczyć, 

a NFZ nie wykupi naszych usług. 
Decyzję o planie finansowym podej-
muje NFZ. Na przykładzie naszego 
szpitala. Wykonujemy 20% nadlimi-
tów, obecnie wykupywanych przez 
NFZ w około 80%, ale może przyjść 
moment jak w poprzednich latach, 
że przestanie. I wówczas kondycja 
szpitala zostanie zachwiana. My jako 
zarządzający komercjalizacji się nie 
obawiamy, jeżeli udziałowcem będzie 
samorząd. Istnieje natomiast obawa, 
że samorząd może sprzedawać swoje 
udziały, zwłaszcza większościowe. 
Wówczas podmioty prywatne siłą 
rzeczy będą nastawione na zysk, a nie 
na dobre leczenie. My uważamy, że w 
służbie zdrowia,  najważniejszy jest 
pacjent. Tak było dotychczas, ponie-
waż konstytucyjnym obowiązkiem 
państwa jest zapewnienie pacjento-
wi prawa do ochrony zdrowia. W 
naszym przypadku komercjalizacja 
nic nie zmieni. W tej chwili gmina 
jest organem założycielskim, po 
przekształceniu będzie właścicielem. 
Tylko żeby nikomu nie przyszło do 
głowy, aby te udziały sprzedać. Już 
mamy przykłady holdingów, jak Po-
rozumienie Zielonogórskie Lekarzy 
POZ, które dyktuje NFZ warunki, 
na które fundusz musi się godzić, bo 
nie będzie komu leczyć w danym re-
gionie. Może się to odbywać kosztem 
innych placówek.

Opr. Ewa Dziwisz

prawnej podległych Samorządowi 
Województwa zakładów w spółki 
prawa handlowego. 

W przegłosowanym przez po-
słów projekcie ustawy zakłada się 
możliwość komercjalizacji ZOZ, 
polegającej na zmianie formy praw-
nej samodzielnego publicznego za-
kładu opieki zdrowotnej w spółkę 
prawa handlowego (akcyjną lub z 
ograniczoną odpowiedzialnościa), 
z jednoosobowym lub większościo-
wym udziałem jednostki samorządu 
terytorialnego, bez wcześniejszej li-
kwidacji i z zachowaniem przez za-
kład opieki zdrowotnej publicznego 
statusu. 

Tematem obrad zwołanej sesji Sej-
miku Województwa Zachodniopo-
morskiego na dzień 12 listopada ma 
być planowana reforma prawnego 
statusu zakładów opieki zdrowotnej. 
Zaproszenie do dyskusji na sejmiko-
wym forum zostało skierowane do 
ministra zdrowia, pani Ewy Kopacz. 

Posiedzenie w sali plenarnej sejmiku 
jest otwarte dla wszystkich osób i in-
stytucji, zainteresowanych szeroko 
pojętym tematem ochrony zdrowia.

Opr. LMM

Od redakcji:
Problem przekształcania ZOZ 

w spółki prawa handlowego jest 
niezwykle kontrowersyjny – budzi 
sprzeciw pracowników  i partii opo-
zycyjnych. Zachodniopomorscy po-
słowie SLD i PiS skrytykowali uchwa-
łę Zarządu Województwa.. Należy 
oczekiwać, że samorządy kierowane 
przez PO i PSL będą podejmować 
podobne decyzje w  sprawie szpitali 
powiatowych. Obawy przeciwników 
reformy są jasne – przekształcone w 
spółki szpitale zostaną w niedługim 
czasie sprywatyzowane, a dostęp 
pacjentów do usług medycznych 
będzie utrudniony szczególnie ze 
względów finansowych – naszych 
obywateli póki co nie stać na lecze-
nie się w prywatnych klinikach…

W podjętej w dniu 30 października uchwale, Zarząd Województwa wy-
raża swoje poparcie dla przystąpienia do komercjalizacji samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzą-
cym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Jednocześnie 
została zadeklarowana wola podjęcia niezbędnych działań, zmierzających 
do przekształcenia ZOZ.    

Siatkarska Liga WKS

W sobotę II kolejka
W sobotę, 8 listopada rozegrana zostanie II kolejka Siatkarskiej Ligi 

WKS. 
Do rozgrywek przystąpiły dwie kolejne drużyny, dlatego turniej rozpoczyna 

się wcześniej
 – o godzinie 15.00 do walki staną zespoły WKS Czermnica i WKS Żabo-

wo
Dalsze mecze:
- WKS Sikorki – Jantar Kościuszki – godz. 16.00
- WKS Wyszomierz – WKS Błotno – godz. 17.00
- Max Żabowo – Gang Olsena Węgorza – godz. 18.00
- WENA Kikorze – Młode Wilki Nowogard – godz. 19.00.
Serdecznie zapraszamy kibiców.

Tekst Andrzej Kania

Foto – LMM

   Młodzi zawodnicy WKS Żabowo
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• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m 
kw.Tel. 721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam 5 z 8 wydzielonych dzia-
łek z warunkami zabudowy pod do-
mki jednorodzinne w trakcie uzbra-
jania, za szkołą nr 3 w Nowogardzie 
o pow. 1100 m kw, 1147 m kw, 1200 
m kw, 1253 m kw, 1200 m kw. Tel. 
602 52 16 71.

• Poszukuję do wynajęcia umeblowa-
nej kawalerki lub 2 pokojowego. Tel. 
513 690 314.

• Mieszkanie własnościowe bezczyn-
szowe 67 m kw zamienię na mniej-
sze. 603 621 840.

• Sprzedam mieszkanie 76 m kw w 
Maszewie, nowe budownictwo. Tel. 
66 75 10 002.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850197.

• Sprzedam dwa mieszkania (jedno 
do remontu), garaż na 2 samo-
chody, duże podwórko i ogród w 
Redle, cena 149 tys. gotówka! Tel. 
663 311 798.

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro. Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie 1500 m kw, cena 50 zł/m 
kw. Tel. 607 585 561.

• Sprzedam lub wydzierżawię zlew-
nię mleka w Błotnie, w tym 28 arów 
ziemi. Tel. 696 04 48 63, 0696 04 48 
33.

• Do wynajęcia mieszkania 3 i 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Kawalerka do wynajęcia. 602 40 56 
40.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we na ul. Osiedlowej, II piętro. Tel. 
695 770 724.

• Kupię lub wynajmę mieszkanie lub 
dom w Osinie. Tel. 602 632 507.

• Poszukuję kawalerki lub dwu-
pokojowego do wynajęcia. Tel. 
504 965 111.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe w centrum Nowogardu. Tel. 
501 212 247.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bordo-
wy metalik, przebieg 108000km, 
zadbany, książka serwisowa, 1 
właściciel w Polsce i w Niemczech, 
w Polsce od lutego 2008, NOWE: 
klocki i tarcze hamulcowe przód 
i tył, kompletny rozrząd, opony 
letnie 16”, duży przegląd klimatro-
nic, bezwypadkowy, cena 44900 
zł, ogłoszenie prywatne, tel: 0605 
522 340,W CENIE DIAGNOSTY-
KA STANU TECHNICZNEGO W ASO 
OPEL W DNIU ZAKUPU PRZEZ 
KLIENTA, możliwość wysłania 
zdjęć na maila.

• Sprzedam VW Passat kombi, rok 
1990, poj. 1,8, stan dobry, cena 2200 
do uzgodnienia. Tel. 609 876 850.

• Sprzedam Mercedes MB100, 9 
miejsc, 1988 r., diesel, bus. Tel. 696 
04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Opel Frontera, wiśniowy, 
diesel, 1996 r., cena 9,5 tys.zł. Tel. 
696 04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Ford Mondeo, 1999 r., 
1,8 turbodiesel, 220 tys. przebiegu, 
cena do uzgodnienia, nie wymaga 
nakładów finansowych. Tel. 091 39 
22 946 po 20.00.

• Sprzedam Toyota Starlet, rok 1991, 
1,3i, cena 2 tys. 0500 545 006.

ROLNICTWO

• Sprzedam kucyki i źrebaki. Tel. 

607 73 98 66.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 
18 307.

• Prosiaki sprzedam. Tel. 885 974 930.
• Sprzedam ciągnik C4011 i ciągnik 

Internoconal (Fergusson angielski) 
3 cylindrowy. Tel. 606 312 832.

• Ziemniaki jadalne sprzedam – Bryza 
i Wineta. Tel. 091 39 18 316.

• Kupię cielęta. 693 540 383.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. 091 39 207 

14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz w 

niedziele od 12.00 do 16.00. Tel. 

0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. Pole-
cam tanio. 1 zł za km, powyżej 200 
km 0,80 zł za km. Tel. 514 740 538.

• TRANSPORT – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Docieplenia budynków i regipsy. 

664 189 336.
• Remonty, wykończenia. 696 07 07 

08.
• Dachy. 696 07 07 08.
• Transport, przeprowadzki. 

696 138 406.
• Usługi budowlane, regipsy, malo-

wanie, itp. wykona „złota rączka”. 

Tel. 511 171 846.

• Profesjonalne wykonanie: tipsy 

– akryl, żel, jedwab – 1000 wzo-

rów, manicure, pedicure, henna, 

makijaże. Tel. 091 39 25 755, 

602 630 016.

• Kominiarz M. Piórko jr. Tel. 091 39 
20 997, kom. 066 77 83 038.

• Profesjonalne obróbki blachar-

skie. 72 32 48 553.

• Prace ogólnobudowlane – malo-
wanie, szpachlowanie, wstawianie 
drzwi, itp. Tel. 607 083 893.

• Szpachlowanie, malowanie, panele 

ścienne i podłogowe, podwieszane 
sufity, ścianki. Tel. 519 687 317.

• Przywiozę piach, żwir. Tel 

660 497 390.

• Matematyka. Tel. 091 39 21 195.

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne, glazura, 
terakota, hydraulika, regipsy i pod-
łogi. Tel. 0600 626 268.

• Remonty. 508 920 135.

• Wykończenia mieszkań i remonty. 
Tel. 091 39 22 946 po 20.00.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 

lanoliną. Tel. 604 373 143.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• ZLECIMY, ZATRUDNIMY OSOBĘ 

DO MONTAŻU OKIEN. FABRYKA 

OKIEN I DRZWI „OKNO” NOWO-

GARD. Tel. 091 39 25 639.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię kierowców z prawem jaz-
dy kat. D (z ważną kartą tachogra-
fu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE

Okazja – promocyjne ceny!
Przyjedź, wykonamy w Twoim samochodzie przegląd okresowy 
sprawdzając 21 punktów kontrolnych (urządzeniami Bosh). 

Odwiedź nas, aby wymienić opony samochodu na zimowe.
Polecamy usługi blacharskie i lakiernicze:
- w Nowogardzie przy ul. Kilińskiego 26 tel. 091 39 25627
- w Wojcieszynie 24 tel.  091 39 20131, 091 39 20 303

Informujemy, że 

14 listopada 2008 r.
piątek w godz. 11.30 - 12.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

• Zatrudnię fachowca do docie-

pleń. Tel. 782 860 130.

• Poszukuję pracowników (małżeń-
stwo) oraz mechanika na fermę 
drobiu. Mieszkanie zapewnione. Tel. 
0502 56 23 78.

• Zaopiekuję się starszą osobą. 
698 705 798.

• Maszkowo – praca. Ferma Norek 

w Maszkowie zatrudni osoby do 

budowy pawilonów hodowla-

nych. Tel. 0601 520 540.

• Szukam pracy z busem Sprinterem. 
696 138 406.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub 

papierówkę. Tel. 091 38 53 018.

• Sprzedam drzwi zewnętrzne białe 
– plastik 90 x 212 cm, okno stałe 
90 x 227, wannę i brodzik. Tel. 091 
39 110 51, 507 023 035.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno-podpalane po rodzicach 

rodowodowych, ojciec szczeniąt – 
wnuk podwójnego zwycięzcy świa-
ta – sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam niedrogo junkers iskro-
wy. Tel. 500 133 488.

• Sprzedam krajalnicę do węd-
lin BARTSCHER 250F, 140 W. Tel. 
600 695 546.

• Sprzedam: sypialnię sosnową – łóż-
ko, szafa, 2 komody, automat Indesit 
na gwarancji, lodówkę, tapczan, ła-
wostół – nowy, tanio. 505 545 006.

• Kupię garaż blaszany. Tel. 

606 312 832.

• Sprzedam rower amortyzorowany, 
cena 60 zł. Tel. 798 638 721.

• Sprzedam spacerówkę w b. do-

brym stanie + folia przeciwdesz-

czowa. Regulowane rączki, łatwa 

w składaniu, materiał dobrej 

jakości (łatwy do czyszczenia). 

Cena: tylko 250 zł (do negocjacji). 

Tel. 505 008 527 lub 509 23 94 96 

- od godz. 8.00 do 20.00.

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5 Marca 7 • Nowogard

Odlewnia ROHEM 
przekaże nieodpłatnie 
żużel poprodukcyjny. 

Transport i załadunek 
we własnym zakresie.

Tel. 091 39 20 371

REKLAMAREKLAMA
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W obiektywie Jana Korneluka  - Zakorkowane miasto

 Witamy wśród nas...

Basia córka Anny 

i Marcina ur. 29.10.08 

z Nowogardu

Syn Eweliny Narkiewicz 

ur. 29.10.08 z Dobrej
Syn Moniki 

Matusiak 

ur. 30.10.08 

z Borkowa Wielkiego

Syn Anny Nowak 

ur. 30.10.08 z Lipian

Córka Anny Suska 

ur. 30.10.08 z Łobza

Syn Tatiany i Mirosła-

wa Gawlikowskich 

ur. 31.10.08 

z Nowogardu

Syn Joanny i Bernarda 

Sztukin ur. 3.11.08 

z Golczewa

Syn Magdaleny 

i Huberta ur. 3.11.08 

z Nowogardu

Córka Joanny 

i Jakuba Rudnickich 

ur. 31.10.08 

z Nowogardu
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Z chwilą odzyskania niepodle-
głości w obiegu pieniężnym pozo-
stawały i niemieckie marki w byłym 
zaborze pruskim, i korony w Galicji, 
i ruble w części Królestwa Polskiego. 
Na ziemiach wschodnich krążyły w 
obiegu tzw. ostmarki i ostruble, na 
ziemiach południowo-wschodnich 
hrywny i karbowańce. W dawnym 
zaborze rosyjskim okupowanym 
przez Niemcy najpopularniejsza 
była marka polska emitowana od 
1917 roku przez Polską Krajową 
Kasę Pożyczkową. Owa marka pol-
ska jako jedyna waluta o charakte-
rze wewnątrzpolskim, niebędąca w 
obiegu na obszarze żadnego innego 
państwa, już ze zmienionym wzo-
rem stała się od stycznia 1919 roku 
polskim pieniądzem na okres najbliż-
szych lat. Co prawda dekret rządowy 
już na początku 1919 roku zapowia-
dał emitowanie nowego polskiego 
pieniądza, o nazwie „Lech”, ale z 
nieznanych powodów nazwa ta nie 
znalazła uznania w oczach Sejmu, 
który w lutym 1919 roku przyjął, że 
polski pieniądz będzie nosił nazwę 
„złoty”. Jednak dopiero 28 kwietnia 
1924 roku, w ramach wielkiej reformy 

Kącik kolekcjonera
Dla upamiętnienia 90. rocznicy odzyskania niepodległości NBP wprowa-

dza do obiegu następujące monety: 200 zł w złocie, 50 zł w złocie, 20 zł w 
srebrze oraz 2 zł ze stopu Nordic Gold. 

Pod zdjęciem przedstawiamy historię naszej złotówki.

walutowej Władysława Grabskiego, 
nowo powołana prywatna spółka ak-
cyjna Bank Polski rozpoczęła emisję 
nowego polskiego pieniądza - złote-
go, jednej z najmocniejszych walut 
ówczesnej Europy, mającej pokrycie 
wzlocie w 87 procentach. Owego 
niezwykle wysokiego parytetu w zło-
cie nie udało się długo utrzymać, lecz 
sam złoty, pierwszy polski niepodle-
gły pieniądz, pozostał do dzisiaj.

Opr. LMM

Beata Sawicka  
ze stypendium Premiera RP

SP1

J e m   k o l o r o w o
Dnia 04 listopada w ramach realizowanego przez szkołę programu   „Jem 

kolorowo”  uczniowie koło teatralnego  „Trzpioty”, przygotowali  dla rodziców 
klasy  Ib oraz IIc przedstawienie teatralne na podstawie  poezji  Jana Brzechwy 
„Na straganie”.

We wtorek 4 listopada w auli I LO w Szczecinie odbyła się uroczystość 
wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych ucz-
niów z naszego województwa. Stypendia wręczali Marcin Zydorowicz wo-
jewoda zachodniopomorski i Artur Gałęski – zachodniopomorski kurator 
oświaty. 

Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych jest   uczennica II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Brygida Sawicka z klasy III A. 
Gratulujemy!

LMM

Na dobry początek mali aktorzy zaprezentowali wiersz  ,który przybliżył 
rodzicom magiczne miejsce jakim jest teatr.

Po występie dzieci udały się na  poczęstunek 
przygotowany przez rodziców ,natomiast rodzice spotkali się  z wycho-

wawcami w/w klas.
Podczas spotkania omawiano  sprawy związane z  życiem klasy  oraz po-

stępami uczniów w nauce.
Opiekunowie koła teatralnego

Wanda Michalak, Lidia Tatara
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 42

Rozwiązania krzyżówki nr 41- PRZEMIJANIE 
- nadesłali:

Bogumiła Czupryńska, Szczepan Falaciński, 
Barbara Bartosik, Bogumiła Urtnowska, Eliza 
Zawadzka, Józef Górzyński, Rafał Włodek, An-
drzej Czarnowski, Maria Gortat, Teresa Powalska, 
Teresa Nowak, Halina Kawczyńska, Halina Szwal, 
Władysław Kubisz, Franciszek Palenica, Elżbieta 

Lewandowska, Krzysztof Kępa (40), Teresa Janu-
szonek(40), Halina Stefańska, Bogdana Walewska, 
Maryla Piątek, Grażyna Jurczyk (40,39,38)
Pronumeraty DN na grudzień wylosowali:
- Eliza Zawadzka
- Teresa Powalska
- Krzysztof Kępa

Gratulujemy!     

 HENRYK VIII

Trzymamy z tobą Heńku
Z żonami też mamy na pieńku.

HENRYK

To imię
Od razu powiedzieć to muszę,
Zdradza zazwyczaj
Artystyczną duszę.
Choćby przyziemnym
Oddawał się sprawom,
Uprawiał rolę,
Rachunki,
Lub prawo,
I gwizdał sobie w głos,
na sztukę czystą,
Henryk w środku
Zawsze jest artystą.
Kto ma Henryka
W swoim otoczeniu,
Niech przyjrzy mu się
A zobaczy w Heniu,
To co niniejszym podkreśliłem wyż.,
A podkreśliłem z tego względu, iż
Nabrałem ci ja
Cienia podejrzenia,
Że się niekiedy 
Henia nie docenia.

TRUDNOŚCI OBIEKTYWNE

Trudny dla kata temat:
Ściąć głowę, której nie ma.

ZADOŚĆ PRZYSŁOWIU

I owca była cała,
I zgraja wilków syta,
Gdy z barana zostały 
Rogi i kopyta.

CZAR

I najedzonych do syta, 
oszałamia czar koryta.
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 06.11.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3.  pracownik produkcji
4. Mechanik samochodowy
5.  ślusarz – spawacz
6. Nauczyciel matematyki
7.  Pielęgniarka
8.  Młodszy konsultant ds. obsługi klienta
9. Kierowca kat. C+E

OFERTY PRACY Z REJONU

1.  Kierowca kat. C+E (Gryfice) (Szczecin) 
(Płoty)
2. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
3.  Pracownik produkcji (Szczecin– Dąbie)    
4. Nauczyciel j. Polskiego, Muzyki (Osina)  
5.  Operator maszyn (Stargard Szcz.)
6.  Zawodowy szeregowy  (Gryfice)
7. Operator strugarek, stolarz, silikoniarz, 
lakiernik, okuwacz, czopiarek (Maszewo)
8. kierowca kat. C (Dobra Nowogardzka)
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Sezon 2008 w motocrossie 
zakończony

26 października na torze motocrossowym w Obornikach pod Poznaniem 
odbyła się ósma a zarazem ostatnia runda motocrossowych mistrzostw stre-
fy zachodniej. W siedmiu poprzednich rundach rywalizowano o punkty 
w klasyfikacji generalnej. Fakt iż ogółem wzięło udział 276 zawodniczek i 
zawodników z całej Polski świadczy o wysokiej randze imprezy i o potrze-
bie ich organizowania. Utrzymywanie przez cały sezon wysokiej formy jest 
trudne i wymaga dużo godzin spędzonych na treningach indywidualnych i 
wyjazdach na zawody od 200 do 650 km jednorazowo. Nowogardzki klub 
KM Cisy pierwszy raz w swej długoletniej historii wystawił swoich zawod-
ników. Reprezentowali nas: Żaneta Zacharewicz, Michał Kozera, Paweł Kle-
wicz.

Korona Stuchowo -Pomorzanin Nowogard 2:1 (1:0)

Lider został w Stuchowie

Halowa liga LZS

Na czele Wojcieszyn
Po rozegranej w środę drugiej serii meczów nowym liderem halowej 

ligi LZS został Wojcieszyn. Duży wpływ miał na to fakt, że zespół ten, w 
przeciwieństwie do rywali, zagrał juz trzy mecze.

Na drugim miejscu znajduje się ZSP Nowogard, który zdobył w dwóch 
swoich dotychczasowych meczach kompelt punktó, podobnie jak trzeci w 
tabeli LZS Nowogard. Ostatnie miejsce zajmuje Wołowiec, którzy w swoich 
dwóch dotychczasowych meczach da sobie strzelić sześć bramek, nie zdoby-
wając przy tym żadnej.

NALP po raz trzeci
W najbliższą niedzielę w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy uli-

cy Bohaterów Warszawy odbędzie się trzecia kolejka Nowogardzkiej Ama-
torskiej Ligi Piłkarskiej.

ZESTAW PAR:
10.00 BAD BOYS JUNIORS ‘94 - PARASOL 
10.30 WKS WYSZOMIERZ PROBUD -  BUDOWLANI
11.00 PAMPELUNA PEREIROS - ŁZY SOŁTYSA 
11.30 HEROSI -  WKS DENVER MIĘTNO
12.00 GOLPUTZ - SENIORZY 
12.30 DORADO - CZARNE KOSZULE WĘGORZA
13.00 TUBISIE - CZARNE CHMURY 
13.30 WKS SIKORKI - WKS BŁOTNO                       Andrzej Garguliński

Przypomnijmy wyniki
1 runda Ostrów Wielkopolski
Michał Kozera drugii w klasyfika-

cji generalnej, Żaneta Zacharewicz 
dwunasta w klasyfikacji generalnej, 
Paweł nie startował.

2 runda Wschowa 
Żaneta  czternasta, Michał i Paweł 

nie startowali (kontuzja),
3 runda Oborniki
Żaneta czternasta, 
Michał i Paweł nie startowali 

(kontuzja), 
4 runda Oborniki
Michał trzeci, Żaneta jedenasta, 

Paweł nie startował,
5 runda Ostrów Wielkopolski
Michał drugi, Żaneta czternasta, 

Paweł nie startował, 
6 rund Nekla
Michał pierwszy, Żaneta piętna-

sta, Paweł nie startował
7 runda Koszalin 
Michał drugi. Żaneta czternasta, 

Paweł nie startował
8 runda Oborniki
Michał trzeci, Żaneta czternasta, 

Paweł dwudziesty.
Na 31 klubów biorących udział w 

rywalizacji klubowej trzema zawod-
nikami KM Cisy wywalczył 11 po-
zycję wyprzedzając tak znane kluby 
jak Gdańsk i Szczecin.

W klasyfikacji indywidualnej:
Michał Kozera -3 miejsce
Żaneta Zacharewicz -10 miejsce
Paweł Klewicz -43 miejsce
Wracając do Pucharu Bałtyku 

w klasie junior Bartosz Maślany w 
klasyfikacji generalnej wywalczył 5 
pozycję.

Niewielkie zmiany personalne, 
które nie bez trudu udało się prze-
prowadzić w KM Cisy na początku 
sezonu 2008, gdy funkcję wicepre-
zesa objął Michał Warkalewicz po-
stawiły wreszcie klub na nogach, 
co zaowocowało trzema młodymi 
zawodnikami, którzy zdobywając 
licencję zawodniczą sportów moto-
crossowych, tak dzielnie reprezento-
wali Nowogard na torach całej Pol-
ski. Rodzice młodych zawodników 
dziękują Michałowi Warkalewiczowi 
za tak dobrą atmosferę jaką stworzył 
wokół klubu i swojej osoby

E. Kozera

Krupski (25’ cz.k.) -Tomporowski, 
Laszkiewicz, M. Miklas, Nieradka, 
Galus (65’ T. Marszałek) M. Skór-
niewski (46’ Gołdyn), Ł. Marszałek, 
Cyran (46’ Dobrowolski), K. Miklas 
(25’ Ebert), Nosek.

Bramka dla Pomorzanina: samo-
bójcza.

Pomorzaninowi nie udało się 
utrzymać pozycji lidera. W środo-
wym meczu nie sprostał Koronie 
Stuchowo i to ten zespół objął pro-
wadzenie w tabeli.

Gospodarze szybko objęli prowa-
dzenie. Wrzuconą w pole karne pił-
kę próbowali wybić nasi obrońcy, nie 
zdołali jednak tego uczynić, dopadł 
do niej jeden z rywali w wpakował 
ją do siatki. Od 25. minuty wywal-
czenie korzystnego rezultatu stało 
się trudniejsze. Krupski wyjściem 
poza pole karne próbował wybić pił-
kę,  nie zdołał jej jednak opanować i 
o sobie dał znać bramkarski instynkt 
bowiem nasz zawodnik... odbił piłkę 
ręką. Sędzia pokazał mu czerwoną 
kartkę i na boisku musiał pojawić się 
Ebert. Do przerwy bramki już nie 
padły.

Po wznowieniu gry inicjatywę 
przejęli gospodarze i w 50. minu-

cie podwyższyli rezultat spotkania. 
Jeden z miejscowych zawodników 
próbował dośrodkowywać, piłka ze-
szła mu z buta i poleciała w kierun-
ku bramki Eberta i po nietypowym 
torze lotu wpadał po długim słupku 
do bramki. Nasz mody bramkarz był 
przy tym strzale bez szans. Na do-
miar złego od 63. minuty Pomorza-
nin grał w dziewiątkę, gdyż czerwo-
ną kartkę ujrzał Laszkiewicz. Mimo 
to stać go było na honorowe trafie-
nie. Tuż przed zakończeniem meczu 
piłkę w pole karne wrzucił Nieradka, 
pod bramką Korony doszło do spo-
rego zamieszania, na bramkę uderzał 
Gołdyn, jego strzał próbował wybić 
jeden z miejscowych, ale wepchnął 
ją do własnej bramki. Po tej sytuacji 
Pomorzanin stworzył sobie jeszcze 
dwie okazje bramkowe, znakomitą 
passę strzelecką mógł podtrzymać 
m.in. Nosek, ale nie zdołał umieśćić 
piłki w siatce i tym sposobem  trzy 
punkty i pozycja lidera pozostały w 
Stuchowie.

Pozostałe wyniki środowych me-
czów: Fagus Kołbacz - Radowia Ra-
dowo Małe 3-1, Ina Ińsko - Masovia 
Maszewo 0-3

Andrzej Garguliński

Tabela:
1. Korona Stuchowo 12 25 24-16
2. Pomorzanin Nowogard 12 24 28-10
3. Flota II Świnoujście 12 24 40-25
4. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 11 21 27-14
5. Dąbrovia Stara Dąbrowa 12 20 22-16
6. Wicher Brojce 11 19 25-20
7. Pogoń II Szczecin 11 18 29-20
8. KP Chemik II Police 11 17 16-14
9. Promień Mosty 12 17 19-25
10. Masovia Maszewo 12 17 21-22
11. Mewa Resko 11 16 12-7
12. Fagus Kołbacz 12 14 13-20
13. Ina Ińsko 12 13 25-27
14. Światowid Łobez 11 10 19-28
15. Radowia Radowo Małe 12 7 13-43
16. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 12 2 9-35

Wyniki meczów:
Karsk – Trzechel 2:4,
Węgorza – Osowa 3:0,
Wojcieszyn – Wołowiec 3:0,
Jarchlino – LZS Nowogard 0:3,
ZSP Nowogard – Słajsino 3:1,
Węgorza – Wojcieszyn 1:2.
Tabela:
1. Wojcieszyn 3 7 6-2,
2. ZSP Nowogard 2 6 6-1,

3. LZS Nowogard 2 6 4-0,
4. Trzechel 2 4 5-3,
5. Olchowo 1 3 1-0,
6. Karsk 1 0 2-4,
7. Słajsino 2 0 1-4,
8. Osowo 1 0 0-3,
8. Jarchlino 1 0 0-3,
10. Węgorza 3 0 1-6,
11. Wolowiec 2 0 0-6.

Andrzej Garguliński
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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•

17 listopada 2008 r. godz. 16.30

P.H. HURTPOL   w Nowogardzie 
zajmująca się sprzedażą artykułów wyposażenia łazienek   

zatrudni:
Przedstawiciela handlowego ds. inwestycji woj. zachodniopomorskie.
Nasze oczekiwania:
• wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe • prawo jazdy kat. B  
• komunikatywność i dobra organizacja pracy • znajomość specyfiki pracy 
przedstawiciela • mile widziana znajomość branży sanitarnej lub pokrew-
nej • dyspozycyjność
Oferujemy:
• dostęp do nowoczesnych technologii wspierających proces sprzedaży  
• atrakcyjną ścieżkę kariery i system szkoleń • atrakcyjne wynagrodzenie 

 Oferty: kadry@hurtpol.pl • Kontakt 091 5792918
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 Cena 1,40 zł
MAGAZYN

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty w godz. 9.00 – 14.00

czytaj s. 4

REKLAMA

Pikieta
o bezpieczną 

ulicę

REKLAMAREKLAMA

P.H.U. ESO 

zatrudni 
kierownika 
magazynu
Wymagania:

- prawo jazdy kat. B
- min. średnie wykształcenie

- obsługa komputera
Kontakt: 

tel. 091 39 26 670, 
502 651 671
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REKLAMA

Wyrazy  
współczucia  

dla całej rodziny 
z powodu śmierci 
śp. Marii 

Pietruszewskiej 
składają 

mieszkańcy  
Wspólnoty „Jodełka”

KONDOLENCJE

Nowogard świętował 90 lat Niepodległości

Odprawiono mszę św. w Intencji Ojczyzny

Pod Krzyżem Sybiraków na nowogardzkim cmentarzu hołd poległym za Ojczy-

nę oddali przedstawiciele Związku Sybiraków i młodzieżówki Prawicy Rzeczy-

pospolitej

Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Kombatantów
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REKLAMA

1. Połowa domu w Łosośnicy o pow. 187 m², 
na działce 2177 m², cena 180 000 zł

2. Dom jednorodzinny w Marszewie pow. 180 
m² - cena: 700 000 zł

3. Mieszkanie w Goleniowie pow.78,7 m² 
– cena: 260 000 zł

4. Mieszkanie M-4 wyremontowane w Golen-
iowie, parter, cena: 265 000 zł

5. Dom wolnostojący w Zabierzewie pow. 180 
m ², działka 6300 m ²,do remontu kapital-
nego – 280 000 zł 

6. Lokal użytkowo- mieszkalny o pow. 82,14 w 
Stepnicy- cena 110000 zł

7. Nowy dom wolnostojący w Krępsku pow. 
170 m² na działce o pow. 7000 m² – cena: 
720 000 zł 

8. Dom wolnostojący w Kopicach pow. 135 m² 
na działce o pow. 2200 m² cena: 435 000 zł

9. Działka siedliskowa w Jarosławkach, ogrod-
zona, z pozwoleniem na budowę,stawem, 
garażem, pow. 15000 m²- cena 375000 zł 

10. Działka inwestycyjna koło Goleniowa, przy 
drodze A-3, pow. 20900 m² – cena: 310 000 zł

11. Działka o pow.3700 m² w Imnie w centrum 
wioski- cena 109 000 zł

12. Nowy dom wolnostojący w Osinie pow.460 
m², działka 520 m² – dół sklep, góra do 
aranżacji – cena: 564 000 zł 

13. Komfortowe mieszkanie M-4 w Stepnicy 
pow. 77 m², II piętro + wyposażenie cena: 
295 000 zł

14. Dom w Helenowie do kapitalnego remontu 
pow. 116 m², działka 323 m² – cena: 270 000 zł

15. Działka budowlana w Kopicach(do wydzie-
lenia geodezyjnego) ok. 600 m2- cena 
40000 zł

16.Lokal użytkowy w Goleniowie pow. 36 m² 
– cena: 200 000 zł 

17.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3473 
m² - cena: 70000 zł

18.Działka inwestycyjna w Białuniu pow. 3003 
m² - cena: 62 000 zł 

19.Działka w Przybiernowie pow. 682 m² 
- cena: 45 000 zł

20.M-4 w Goleniowie (centrum) wykończone, 
pow. 51,92 m², IV piętro cena: 245 000 zł

21.Ziemia rolna w Żdżarach pow. 47 700 m² 
– cena: 115 000 zł

22.Działki rolne w Budnie o pow. powyżej 3000 m²
23.Nowy dom parterowy w Mostach o pow. 

136 m² na działce o pow. 1269 m² cena: 
465000 zł

24.Kompleks działek budowlanych w Babi-
goszczy pow. od 1000 do 1200 m² ceny: od 
38 000 do 45 000 zł

25. Działka w Redostowie o pow. 9970 m² 
cena: 150 000 zł

26. Dzałka w Redle o pow. 1637 m² cena: 
39000 zł

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Koalicjant pilnie poszukiwany!
Z dniem 31 paxdziernika ustąpił ze stanowiska zastępcy Burmistrza Artur 

Danilewski, a Klub Radnych PO wyszedł z koalicji. Sytuacja stała się patowa 
– Burmistrz nie ma wystarczającego zaplecza, by Rada mogła zamienić w uchwały 
wnoszone przez niego projekty. Było to dokładnie widać podczas Sesji w dniu 13 
listopada.

Sesja  zaczęła  się  od  składania 
oświadczeń. Radny Rafał Szpilkowski 
tłumaczył dlaczego PO nie może być 
dalej w koalicji, to samo uczynił radny 
Andrzej Wasiak w imieniu radnych, 
którzy opuścili Klub PSL Dodatko-
wo Andrzej Wasiak poinformował 
Przewodniczącego Rady Marka Krzy-
wanię, że zawiązał się klub o nazwie 
KWM (Kosiński, Wasiak, Mularczyk) 
(oświadczenia na str. 10).

Od razu ostro zareagował Antoni 
Bielida, który odciął się od zarzutów 
kierowanych do postawy radnych klubu 
Lewicy: „nie zwalajcie winy na radnych 
Lewicy. To Wy jesteście wszystkiemu 
winni – nie umiecie dyskutować, do-
gadywać się, nie znacie słowa kom-
promis.

Każdy z Was chciał być najważniej-
szy, każdy coś ugra ć dla siebie.Weźcie 
się lepiej do roboty! My popieraliśmy 
i będziemy popierać wszystkie projek-
ty, które są przemyślane i dobre dla 
Gminy”.

Po raz pierwszy w tej kadencji sy-
tuację ocenił burmistrz Kazimierz 
Ziemba, zastrzegając się, że specjalnie 
wystąpienia nie przygotowywał, bo nie 
myślał, że takie wystąpienia będą miały 
miejsce. Po krótkiej utarczce słownej z 
radnym Szpilkowskim,  który próbował 
wchodzić w słowa burmistrza usłysze-
liśmy (cytat nie autoryzowany): Co to 
jest – sąd kapturowy nad burmistrzem? 
Owszem, część winy ponoszę, ale jestem 
zaskoczony postawą Rafała Szpilkow-
skiego - 2 lata przeszkadzania, 2 lata 
szkalowania i podważania autorytetu, 
2 lata spychania na margines! Proszę 
mi nie przypisywać obrażania się na 
mieszkańców w kontekście wyborów do 
Sejmu, bo dobrze Pan wie, ze zostałem 
radnym Sejmiku i mogłem odejść. Wy-
brałem Nowogard, bo wiem, że mogę 

dla tego miasta wiele zrobić. To Pan 
osobiście jest winien rozpadu koalicji. 
To Pan rozbił klub PO – PSL, bo nikt 
nie chciał z Panem pracować. Nikt nie 
mógł z Panem pracować. Chciał Pan 
kręcić wszystkimi. To przecież radny 
Kosiński zdecydował się być niezależ-
nym twierdząc, „że Szpilkowki mną 
kręcił nie będzie”. Nie zarzucajcie mi 
knowań przy zmianach personalnych 
– Tomasz Szafran wszedł do Rady z listy 
PSL i miał nasze poparcie na funkcję 
zastępcy Przewodniczącego. Gdy opuś-
cił klub to konsekwencją tego było jego 
odwołanie. Podobnie Andrzej Wasiak 
– jeżeli członek PSL, członek władz 
partii nie chce realizować jej uchwał 
to automatycznie wypada z gry i traci 
zaufanie jej członków. Do kogo więc 
pretensje i posądzenia o zakulisowe 
działania? Jesteście młodzi, być może 
będziecie kiedyś burmistrzami – mam 
nadzieję, że ta lekcja polityki będzie 
dla Was owocować. Przekonacie się, 
że na zaufanie trzeba pracować lata-
mi, a stracić je można w ciągu kilku 
sekund. Szpilkowski oświadcza, że nie 
zbudowano w gminie Orlika z mojej 
wyłącznej winy. A kto jest w Gminie 
odpowiedzialny za inwestycje? Wice-
burmistrz! Zapytajcie więc co zrobił 
Gałęski, co zrobił Danilewski aby to 
boisko powstało?

Jestem otwarty na współpracę i wie-
rze, iż znajdziemy w sobie tyle dobrej 
woli , że do końca kadencji zrealizuje-
my wiele zadań dla dobra Gminy”.

Przy głosowaniach nad uchwałami 
podatkowymi dobrej woli jednak nie 
było i burmistrz usłyszał, że „zamiast 
podwyższać podatki należy przestać 
umarzać to będą większe wpływy”.

O podjętych na sesji uchwałach w 
kolejnym wydaniu „DN”.

Lesław M. Marek 
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Pikieta  
o bezpieczną ulicę

W dniu 12 listopada na Placu Wolności odbyła się pikieta,  na którą 
przybyła  młodzież ze szkół ponadpodstawowych wspierana przez liczna 
grupę mieszkańców. Swoją obecnością chcieli wywrzeć na nowogardzkich 
władzach podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na 
naszych drogach. Organizatorami pikiety byli Milena Wielgat i radny 
Krzysztof Kosiński. Organizatorzy główną uwagę kierowali na ulice Boha-
terów Warszawy i  Poniatowskiego, na której zginęły trzy osoby. Kierowcy 
jadący tą ulicą często przekraczają dozwoloną prędkość. Jest to długi i prosty 
odcinek wylotowej drogi pokryty niezłą nawierzchnią, który wprost prowo-
kuje kierowców do naciśnięcia pedału gazu. Dlatego powinno wprowadzić 
się takie mechanizmy, które sprawią, że kierowcy będą jeździć z bezpieczną 
prędkością. Takim czymś może być sygnalizacja świetlna, na której włącza 
się czerwone światło, gdy kierowca przekracza dozwoloną prędkość, foto-
radar zmuszający kierowców do wolniejszej jazdy czy tez specjalne wysepki 
przy przejściu dla pieszych. 

Właściciel drogi, czyli Zarząd Dróg 
Wojewódzkich powinien się tym nie-
zwłocznie zająć. Zbierane były podpi-
sy pod petycją do naszych władz by w 
końcu zrobiono coś, co poprawi bez-
pieczeństwo na ulicy Poniatowskiego. 
31 października na tej ulicy zginęła 
14 – letnia dziewczynka potrącona 
przez przejeżdżający samochód. W 
styczniu  2005 roku zginęły dwie 
uczennice potrącone przez jadącego z 
nadmierną prędkością kierowcę. Trzy 
śmiertelne ofiary w ciągu czterech lat 
to argument, obok którego nie można 
przejść obojętnie.  Z rozmów z Za-
chodniopomorskim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie wynika, 
że koszt inwestycji w to bezpieczeń-
stwo, waha się między 100 tys. a 150 
tys. zł. Mamy nadzieję, że w przyszło-
rocznym budżecie znajdą się środki 
na ten cel.  Pokrycie części kosztów 
tej inwestycji przez gminę, znacznie 
zwiększy szansę na jej realizację. W 
okolicy ulicy Poniatowskiego znaj-
duje się sieć nowogardzkich szkół, 

co czyni fragment ulicy szczególnie 
niebezpiecznym z uwagi na wzmożo-
ny ruch pieszych. Odnośnie bezpie-
czeństwa na tej ulicy wypowiadali się 
radni: Szafran, Szpilkowski, Wasiak, 
Kosiński. Na spotkaniu padały hasła: 
„Chcemy żyć”, „Nasze bezpieczeń-
stwo, waszym obowiązkiem”. „Hasła 
te mają na celu otworzenie oczu i 
uszu panu Burmistrzowi, z którym 
od kilkunastu miesięcy walczymy o 
poprawienie bezpieczeństwa na ulicy 
Poniatowskiego -  i nic.” – mówiła 
Milena Wielgat.  

W ferworze pikiety radny Kosiński 
wręczył Burmistrzowi atrapę  fotora-
daru.  „Czy te dzieci musiały zginąć? 
Ile jeszcze będzie ofiar? Ile można 
prosić Burmistrza, aby bezpieczeń-
stwo na ulicy Poniatowskiego zostało 
zapewnione?.” – pytał retorycznie 
radny Wasiak.  Po zapaleniu  zniczy,  
pikieta została zakończona minutą 
ciszy upamiętniającą osoby, które od 
nas odeszły. 

MW

Manifestanci , trzymając się za ręce utworzyli ogromny łańcuch wokół Ratusza 

– chcieli w ten sposób przekazać swoją moc sprawczą władzom miasta.

Od redakcji:
Właściwymi zdają się być czynności jakie proponuje Klub Radnych 

PO w interpelacji złożonej na ręce Burmistrza w czasie Sesji w dniu 
12.11.2008 r. Oto jej treść: 

Interpelacja w sprawie poprawy  
bezpieczeństwa ulicy Poniatowskiego  
w Nowogardzie

Na ulicy Poniatowskiego ponownie wydarzyła się tragedia. Zginęła młoda 
dziewczyna, która miała przed sobą całe życie. Była kolejną pieszą ofiarą za-
bitą na tej ulicy przez samochód.

W innym tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce na początku 2005 r. 
zginęły dwie młode uczennice. Wtedy burmistrz Ziemba zmuszony wzburze-
niem opinii publicznej podjął pewne działania. Przez kilka miesięcy prowadził 
korespondencję z różnymi instytucjami - bez wielkiego zaangażowania, a co 
za tym idzie również bez rezultatów. Gdy gniew ludzki się wypalił, burmistrz 
odłożył sprawę do szuflady i zajął się innymi rzeczami.

Od tego czasu Rada Miejska podejmowała próby wskazania burmistrzowi 
wciąż istniejącego niebezpieczeństwa. Radni różnych opcji politycznych wielo-
krotnie zgłaszali wnioski podczas sesji. Radni Platformy Obywatelskiej złożyli 
opatrzony podpisami wielu mieszkańców wniosek do budżetu na rok 2008 o 
zabezpieczenie środków na ustawienie fotoradaru. Pomimo tego burmistrz 
Ziemba nigdy nie wprowadził do budżetu tego fotoradaru, o którym zawsze 
wypowiadał się w lekceważący sposób. Na ulicy Poniatowskiego przez niemal 
4 lata nie zrobiono nic dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Pochłonęła ona 
następną młodą ofiarę.

Dziś obowiązkiem rady miejskiej i społeczeństwa Nowogardu j est zadbanie 
o to, aby burmistrz Ziemba zmuszony został do pełnego zaangażowania swo-
jego i swoich urzędników i podjęcia działań, które przyniosą konkretne rezul-
taty. Naszym wspólnym obowiązkiem jest nie pozwolić, aby burmistrz Ziemba 
ponownie zapomniał o ul. Poniatowskiego i o pieszych na co dzień lękających 
się o życie swoje i swoich najbliższych.

Klub radnych Platformy Obywatelskiej wnioskuje, aby burmistrz wykonał 
co następuje:

1. Po konsultacji z zarządcą drogi przygotować w jak najkrótszym terminie 
zestawienie możliwości polepszenia bezpieczeństwa na ul. Poniatowskiego. Li-
sta powinna zawierać:

- opis danego rozwiązania,
- orientacyjny koszt jego wykonania,
- źródła finansowania i ewentualny wkład własny, który musiałaby ponieść 

gmina dla zapewnienia realizacji danego rozwiązania.
2. W przypadku, gdy podjęto już jakieś działania, należy przedstawić termi-

nowy harmonogram prac przy ich realizacji oraz dane opisane w pkt. l 
3. Co miesiąc na sesji rady miejskiej składać pisemne sprawozdanie z pod-

jętych w temacie czynności i z postępów w realizacji zadaania poprawy bez-
pieczeństwa. Do sprawozdania dołączone winny być kopie wszystkich pism 
wychodzących i przychodzących w przedmiotowej sprawie.

4. Przekazać wnioskodawcom oraz organizatorom pikiety, która mia-
ła miejsce w dniu dzisiejszym kopie wszystkich pism wchodzących i wy-
chodzących do/z UM w okresie od stycznia 2005 r. do chwili obecnej, doty-
czących tematu bezpieczeństwa na ul. Poniatowskiego. Kopie winny być 
wytworzone zgodnie z art. 12 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Rafał Szpilkowski
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej  

w Radzie Miejskiej w Nowogardzie

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie zmarłego kolegi 

Wojciecha Rybaka
składa

Zarząd Koła M –G PZW  

KONDOLENCJE
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„Nie Rzucim Ziemi, Skąd Nasz Ród”

Święto Niepodległości w szkołach

Dnia 6 listopada w Szkole Podstawo-
wej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogar-
dzie odbyła się uroczystość okazji 11 
Listopada. Uroczystość rozpoczęła się o 
godzinie 9:00, na którą zostali zaproszeni 
goście; Zespół z Goleniowa Agencja 
Artystyczna „Maestro”, pod hasłem „Nie 
Rzucim Ziemi, Skąd Nasz Ród” a także 
Związek Sybiraków ,  którego przewod-
niczącą jest Pani Franciszka Kobylińska. 
Nad całością programu czuwali: Pai Dy-
rektor Magdalena Zarębska – Lukesza, 
Reneta Lisowska, Helena Zagórska, Mał-
gorzata Początek, Elżbieta Troczyńska. 
Zanim doszło do spotkania dzisiejszego 
wcześniej doszło do spotkań, w których 
przekazywano prawdę historyczną 
dotyczącą Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Stąd pomysł zaproszenia 
Sybiraków aby uświadomić dzieciom 
wydarzenia dotyczące 11 listopada. Śpie-
waliśmy utwory z tego okresu. Częścią 
pierwszą dzisiejszego potkania jest część 
artystyczna „Nie Rzucim Ziemi, Skąd 
Nasz Ród”. Po tej części oficjalnie odbyła 
się lekcja historii z Sybirakami, którzy są 
nie pierwszy raz w naszej szkole. Klasy 
IV – VI biorą udział w lekcji historii z 
Sybirakami Sybirakami młodsze klasy 
wprowadzone w temat wracają do klas ze 
swoimi wychowawcami. Na spotkaniu z 
Sybirakami, przewodnicząca Pani Fran-
ciszka Kobylińska przemówiła do mło-
dych ludzi: „Związek Sybiraków zwraca 
się do Was młodych z  prośbą o wparcie, 
a przede wszystkim o kontynuowanie 
naszej działalności. Świadomi jesteśmy 
nieubłaganego przemijania czasu i dla-

tego pragniemy przekazać Wam naszą 
historię i bolesne fakty. Aby mieć siłę 
w przyszłości, trzeba znać przeszłość. 
Piękno, które dźwigamy, nie pozwala 
nam zapomnieć okupacji niemieckiej, a 
w szczególności sowieckiej, kiedy tysiące 
Polaków w różnych okresach połowy 
ubiegłego wieku deportowano w głąb 
Związku Radzieckiego na „nieludzką 
ziemię”, także do więźniów i łagrów. 
Zdziesiątkowani przez chłód, głód, ka-
torżniczą i wyniszczającą pracę po kilku 
lub kilkunastu latach różnymi drogami 
wracaliśmy do swojej Ojczyzny, nie za-
wsze do takiej, o jakiej marzyliśmy. Jest 
to ponura część historii naszego narodu, 
którą jeszcze żyjący ludzie, którzy prze-
żyli tę gehennę mogą Wam przekazać. 
Pragnieniem naszym jest, abyście godnie 
nas zastąpili i nie pozwolili wymazać z 
pamięci historii cierpień i poniesionych 
ofiar narodu polskiego. Zwracając się do 
Was o współpracę i kontynuowanie na-
szej działalności sybirackiej, nie chcemy 
rozdrapywać zagojonych już ran. Jako 
podstawę naszego przesłania przyjmu-
jemy zasady wiary katolickiej, nakazu-
jącej przebaczenie, pojednanie i zgodę. 
Pragniemy pozostawić Wam testament 
tych, którzy dumnie, choć sponiewiera-
ni, wolni, choć zniewoleni, honorowi, 
choć poniżeni – do końca dochowaliśmy 
wierności Ojczyźnie i naszym ideałom w 
najcięższych chwilach życia na zesłaniu. 
Bóg – Honor – Ojczyzna niech będą 
naszym patriotycznym nakazem”. 

MW

Gimnazjum nr 1

„Droga do wolności”
W Gimnazjum nr 1 im. Szarych 

Szeregów w Nowogardzie 7 listopa-
da odbył się uroczysty Apel z okazji 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Główne hasło tego spot-
kania to: „Droga do wolności”. W 
uroczystości udział wzięli uczniowie 
gimnazjum. Wspólnie odśpiewano 
„Rotę”. Prezentowane były także 

inne literackie utwory. Za całokształt 
odpowiedzialne były: Pani Delęgow-
ska – oprawa plastyczna, p. Sawicka 
– strona muzyczna, p.Piórowski – tło 
historyczne. Nad całością czuwała 
p. Bożena Krawczyń – polonistka, 
opiekun koła recytatorskiego. 

MW 

Szkoła Podstawowa nr 2

Program artystyczny przygotowały 
klasy V a i VI c pod kierunkiem p. 
Anny Kowalczyk – Krzywani. Na 
wstępie uroczystości, odczytano 
historię rodzenia się polskiej nie-
podległości. Akademia miała bardzo 
ciekawą formułę ponieważ,   jej dalszą 
część stanowiły piosenki patriotycz-
ne. Nie zabrakło również wokalnych 
talentów. Serca słuchaczy zdecydo-
wanie podbiła Oliwia.

Odśpiewano min. „Wojenko, wo-
jenko”, „Przybyli ułani”, „Czerwone 
maki”. Na koniec dzieci wspólnie i 
bardzo uroczyście zaśpiewały „Rotę”. 
Bardzo wzruszająco było zobaczyć, z 
jakim przejęciem i zaangażowaniem 
te nieduże przecież dzieci śpiewały 
patriotyczne pieśni.

Ewa Dziwisz 

Święto Niepodległości w Błotnie
Co roku 11 listopada obchodzi-

my święto na pamiątkę odzyskania 
niepodległości. Aby uczcić 90- tą 
rocznicę odzyskania niepodległości 
uczniowie z SP w Błotnie pod opieką 
E. Radeckiej i A. Bartosik przygoto-
wali insceniazcję słowno- muzyczną. 
Recytując wiersze i śpiewając pieśni 
patriotyczne oddali hołd wdzięczno-

ści tym, którzy oddali życie za naszą 
ojczyznę. Uzupełnienie tych działań 
była prezentacja multimedialna z wy-
korzystaniem obrazów Jana Matejki 
i A Grottgera a w bibliotece szkolnej 
dzięki A..Bartosik można było zwie-
dzić, ciekawą wystawę poświęconą 
tematyce niepodległościowej. 

Inf.własna



714-17.11.2008 r. 

BETONIARNIA 
KORYTOWO

oferuje:
- beton towarowy
- pompa do betonu 24 m
- bloczki betonowe
- kostkę brukową
- krawężniki
- obrzeża
- ogrodzenia betonowe
- transport, rozładunek

Tel. 091 392 68 68, 
tel. kom. 695 264 694.

P.B. Maciejuniec

C
M
Y
K

Rozpoczęcie kursu

17 listopada 2008 r. godz. 15.30
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Chciałbym przeprosić 
panów policjantów: 
p. Denisiewicza 
i p. Adamelakowa 

za moje aroganckie zachowanie 
wobec nich. Piotr Nowosad

By świat czynić piękniejszym i lepszym
Jesień barwne dary wszystkim rozdaje, czyli:

Czary Mary Jesienne Dary, 
w SOSW  Nowogard

W Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Nowogardzie już po raz 
piąty zorganizowany został kon-
kurs plastyczny pt. „Czary Mary Je-
sienne Dary”, który w tym roku po 
raz pierwszy przyjął rangę gminną. 
Do udziału zaproszone zostały kla-
sy nauczania zintegrowanego ze 
wszystkich szkół gminy Nowogard. 
Zainteresowanie konkursem prze-
rosło nasze oczekiwania, zgłosiło 
się 21 klas z 9 szkół podstawowych. 
Powołana komisja w składzie: pani 
Zofia Pilarz- dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Nowogardzie, 
pani  Zofia Frydryk – plastyk No-
wogardzkiego Domu Kultury oraz 
pani Joanna Wardzińska dyrektor 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Nowogardzie w dniu 28 paździer-
nika oceniła bardzo wysoko poziom 
nadesłanych prac pod względem 
pomysłowości, wykorzystanych 
technik i materiałów „darów jesie-
ni” oraz włożonego wysiłku dzieci w 
przygotowanie prac konkursowych. 
Po burzliwych obradach jury zade-
cydowało o przyznaniu równorzęd-
nych pierwszych miejsc:

W kategorii klas I
• Klasa Ia ze SP Nr 3 w Nowogar-

dzie, opiekun p. I. Kusek
• Klasa Ib ze SP Nr 3 w Nowo-

gardzie, opiekun p. E. Antczak
• Klasa Ib ze SP Nr 2 w Nowo-

gardzie, opiekun p. U. Zajda
• Klasa I z SOSW Nowogard, 

opiekun p. A. Nowak
W kategorii klas II :
• Klasa II ze SP w Wierzbięcinie, 

opiekun p. E. Banasiak
• Klasa IIa ze SP Nr 4 w Nowogar-

dzie, opiekun p. I. Lasota-Kowalska
• Klasa II z SOSW Nowogard, 

opiekun M. Kinasz
W kategorii klas III 
• Klasa III ze Szkoły Podstawo-

wej w Żabocie, opiekun opiekun A. 
Starczewska

• Klasa IIIb ze Szkoły Podstawo-
wej Nr3 w Nowogardzie, opiekun B. 
Olejnik

• Klasa III SOSW Nowogard, 
opiekun M. Kaczmarska
Ponadto wyróżnienia otrzymały 

klasy ze szkół:
• Prywatna Szkoła Podstawowa 

w Nowogardzie

• SP Nr 1 w Nowogardzie
• SP Nr 2 w Nowogardzie
• SP w Długołęce
• SP w Żabowie
Wszyscy uczestnicy byli zwy-

cięzcami i zostali nagrodzeni wspa-
niałymi podarunkami od hojnych 
sponsorów,. Za co serdecznie dzię-
kujemy.

Na uroczystość rozstrzygnięcia 
konkursu  dnia 30 października 
przybyli zaproszeni goście Bur-
mistrz Ziemi Nowogardzkiej pan 
Kazimierz Ziemba, pani Zofia Pi-
larz -  dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nowogardzie, pani 
Danuta Baran kierownik Oddzia-
łu Dzięcięcego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nowogardzie, dyrek-
torzy szkół oraz nauczyciele-opieku-
nowie z delegacjami klas.

Finał konkursu uświetnił  wspania-
ły występ artystyczny  przygotowany 
przez uczniów  SOSW Nowogard, 

który został nagrodzony ogromny-
mi brawami. Dzieci przedstawiły 
barwną opowieść jesienną,  podczas 
której wspólnie śpiewaliśmy znane 
piosenki. Wszystko przebiegało w 
wesołej i serdecznej atmosferze.

Dzięki uprzejmości pani dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Nowogardzie wszystkie prace dzieci 
prezentowane będą w sali wystawo-
wej biblioteki.

To był niezapomniany dzień i 
wspaniała chwila, która na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich 
jej uczestników. Organizowanie ta-
kich spotkań integruje dzieci, daje 
szanse na rozwijanie zdolności, 
przełamywanie nieśmiałości, ale 
przede wszystkim czas wspaniałej i 
radosnej zabawy, a my nauczyciela 
możemy przez to ich świat czynić 
piękniejszym i lepszym…

Informacja własna 

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz społeczności 
uczniowskiej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczeg 

w Nowogardzie
składamy serdeczne podziękowanie za  wsparcie finansowe

międzyszkolnego  konkursu plastycznego
pt. „Czary Mary Jesienne Dary”.

- Burmistrzowi  Nowogardu panu Kazimierzowi Ziembie
- Przedsiębiorstwu Inżynieryjno-Budowlanemu PRO-BUD s.c.
- Małgorzacie i Janowi Kozłowskim „OPEL”
- Małgorzacie i Janowi Kozłowskim „TOYOTA”
- Firmie HURTPOL
- Firmie BARTEK- DOMET

Dziękujemy z całego serca

Nowogardzki Dom Kultury zaprasza…
• 18.11.2008 r. (wtorek), sala widowiskowa - Bałtycki Teatr Dramatycz-

ny z Koszalina oraz Nogardzki Dom Kultury  zapraszają młodzież na zor-
ganizowany spektakl pt. „Damy i Huzary”. 

Szachy

Memoriał Janusza Kaweckiego
W dniu 26.11.2008 r. o godz. 

10.00 rozpocznie się I Memoriał 
Janusza Kaweckiego.

Wszystkich chętnych zapraszamy 
do siedziby klubu LKS Pomorzanin.  

                      Zarząd M-G Z LZS

W kinie „Orzeł”
SERCE NA DŁONI
czarna komedia, Polska, 

Ukraina, 2008, 96 min, od 15 
lat, 12 zł

14.11.2008 godz. 19.00
15.11.2008 godz. 19.00
16.11.2008 godz. 19.00

• 24.11.2008 r. (poniedziałek), 
godz. 16.30, sala widowiskowa - 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
„PARAM” z Warszawy oraz Nowo-
gardzki Dom Kultury  zapraszają 
zakłady pracy na zorganizowane 
seminarium szkoleniowe w ramach 
bhp i ppoż. oraz występ kabaretu 
„Koń Polski”. 

PRZEPROSINY



914-17.11.2008 r. 

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO 2008

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne

500 826 464

Firma zatrudni 
pracowników 

myjni samochodowej. 
Tel. 091 39 26 925

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

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5 Marca 7 • Nowogard

Odlewnia ROHEM 
przekaże nieodpłatnie 
żużel poprodukcyjny. 

Transport i załadunek 
we własnym zakresie.

Tel. 091 39 20 371

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A
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Oświadczenie  
grupy radnych

Z ubolewaniem oświadczamy , że wyczerpaliśmy możliwości uzyskania 
kompromisu w rozmowach z panem Kazimierzem Ziembą - Burmistrzem No-
wogardu.

Dalsza współpraca z Burmistrzem, który nie respektuje podstawowych za-
sad demokracji lokalnej, realizuje budżet inwestycyjny na poziomie 40-48%, 
ogranicza dostęp młodych ludzi do struktur partii, stosuje różne możliwości 
szantażu politycznego, torpeduje wnioski złożone do budżetu przez radnych, a 
w końcu poprzez koneksje i układy poza koalicją doprowadza do usunięcia z 
funkcji dwóch przewodniczących komisji stałych Rady Miasta w Nowogardzie 
(działaczy PSL) i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie ( z 
PSL) - straciła dla nas sens.

Do roku 2006 koalicjantami PSL w Radzie Miejskiej było ugrupowanie 
SLD. Po dwóch latach działalności Rady Miejskiej V Kadencji śmiało można 
stwierdzić, że ta koalicja trwa i jest podtrzymywana w osobie Pana Kazimie-
rza Ziemby. Koalicja z Platformą Obywatelską była notorycznie torpedowana, 
co nie służyło dobrej współpracy na szczeblu gminnym, powiatowym i woje-
wódzkim. Dziewięcioosobowy Klub Radnych PSL w Nowogardzie nigdy nie 
był partnerem do rozmów z Kazimierzem Ziembą. Podjęte uchwały Koła w 
Nowogardzie przez rok nie ujrzały światła dziennego a dotyczyły m.in. ob-
wodnicy dla Nowogardu, internetu na wsi, pozyskania środków na odnawial-
ne źródła energii.

Dowodami na powyższe argumenty są m.in. sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy Burmistrza Nowogardu za rok 2007 i pierwsze półrocze 2008 
r. Zadania inwestycyjne zgłaszane na rok 2007 i 2008, proponowane przez 
Klub Radnych nie zostały zrealizowane. Jako jedyna gmina w województwie 
zachodniopomorskim nie zrealizowaliśmy i nie rozpoczęliśmy budowy boiska 
„Orlik” pomimo, iż Rada Miejska w Nowogardzie wyasygnowała na ten cel po-
nad 600.000 zł. Skandalicznym staje się również, że przeznaczone w ubiegłym 
roku 100.000 zł na place zabaw na terenach wiejskich zostały wybudowane w 
miesiącu wrześniu 2008.

Burzliwe obrady Rady Miejskiej 17 września 2008 r. obnażyły całą prawdę o 
naszym Burmistrzu. W pierwszym półroczu 2008 roku jako Burmistrz Nowo-
gardu wykonał budżet inwestycyjny na poziomie 12%.

Wobec powyższego trudno było radnym zarówno koalicji jak i opozycji po-
wstrzymać swe emocje na sesji Rady Miejskiej, tym bardziej, że Burmistrz nie 
pojawił się na żadnej z komisji stałych Rady Miejskiej przed przyjęciem spra-
wozdania na wspomnianej sesji.

W tydzień później radni, którzy dążyli do spotkania z Kazimierzem Ziembą 
zostali również zignorowani a nawet ośmieszeni na nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej.

Kolejnym posunięciem było bezprawne przegłosowanie rozwiązanie Klubu 
Radnych PSL w Nowogardzie, które doprowadziło do rozbicia silnej struktury 
w Nowogardzie. Dzięki staraniom Kazimierza Ziemby koalicja PSL - PO prze-
stała w Nowogardzie istnieć.

Krytyka ze strony koalicjantów, jak najbardziej zasadna, nigdy nie miała 
formy zaczepnej, powodującej dyskredytację Kazimierza Ziemby ,   a jedynie 
przyjmowała formę dopingu do efektywniejszych   działań   ze   strony   Bur-
mistrza.   W  tej   krytyce   miejscowa   Platforma Obywatelska była „ Bliżej 
Ludzi” niż PSL.

Oświadczamy, że jeżeli Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziembą dalej bę-
dzie stawiał na rozwiązanie siłowe i jeżeli dalej będzie obnażał swoją ignoran-
cję dla Rady Miejskiej w Nowogardzie i członków swojej partii dobrowolnie 
zrezygnujemy z członkostwa w Polskim Stronnictwie Ludowym.

Opuszczając Klub Koalicyjny, jesteśmy głęboko   przekonani, że z należytą 
starannością wypełniamy mandat radnego,  nie  uginając się  pod  różnego  
rodzaju  naciskami.  Nie zamierzamy torpedować uchwał przedstawianych 
przez Burmistrza Kazimierza Ziembę, pod warunkiem, że będą one miały ra-
cjonalne, merytoryczne i ekonomiczne uzasadnienie.

Dla dobra  mieszkańców  miasta  i  gminy  Nowogard  zamierzamy  podej-
mować dialog z każdym, komu zależy na rozwoju Ziemii Nowogardzkiej 

Andrzej Wasiak - radny PSL 
Krzysztof Kosiński - radny PSL 

Jan Mularczyk - radny, sympatyk PSL

Oświadczenie  
Platformy Obywatelskiej 

Chcemy podać przyczyny, które zmusiły nas do zakończenia współpracy 
koalicyjnej z Kazimierzem Ziembą. Pragniemy jednoznacznie podkreślić, że 
oceniamy K. Ziembę tylko i wyłącznie w zakresie wykonywania przez niego 
obowiązków związanych ze stanowiskiem burmistrza Nowogardu. Chcemy 
również podkreślić, że rozpad koalicji nie jest skutkiem konfliktu na linii PO-
PSL, a raczej konfliktu burmistrza Ziemby z radnymi wywodzącymi się z obu 
ugrupowań, czego dowodem jest fakt, że spośród 6 osób, które opuściły koali-
cję, 3 osoby weszły do rady z list PSL, a 2 osoby wprowadziła PO.

Główną przyczyną utraty przez burmistrza Ziembę naszego poparcia jest 
jego kompletne zamknięcie na potrzeby społeczeństwa gminy Nowogard, któ-
re pogłębiło się w sposób tragiczny po wyborach parlamentarnych w 2007 r., 
kiedy to p. Ziembie po raz drugi z rzędu nie udało się uzyskać mandatu posel-
skiego. Od tego momentu odnosimy wrażenie, że burmistrz jest obrażony na 
swoją gminę, co skutkuje zupełnym brakiem zaangażowania w wykonywanie 
obowiązków służbowych. Całą energię, która powinna być lokowana w dą-
żeniu do modernizacji gminy i jej rozwoju gospodarczego, burmistrz Ziembą 
przeznacza na intrygi wewnątrz rady miejskiej. Ich głównym celem jest za-
miana w kompletnie podporządkowane ciało marionetkowe tej jedynej insty-
tucji, która ma narzędzia mogące nakłonić go do takiej pracy, jakiej oczekuje 
społeczność gminna.

Zarówno radni klubu PSL, jak i radni klubu PO podjęli w ostatnich miesią-
cach wspólne działania mające na celu zmobilizowanie burmistrza do pracy 
na rzecz gminy oraz do usprawnienia bieżącego zarządzania. Oba kluby nega-
tywnie oceniły sprawozdanie z wykonania półrocza budżetowego, zwłaszcza 
wykonanie wydatków inwestycyjnych. Zaapelowaliśmy do K. Ziemby o współ-
pracę na rzecz poprawy tej sytuacji. Niestety okazało się, że jedyną odpowie-
dzią na ten apel było rozbicie przez p. Ziembę własnego klubu radnych PSL, 
z którego pozbył się m.in. przewodniczącego tego klubu. Następnym krokiem 
było odwołanie członka klubu PO z funkcji wiceprzewodniczącego rady miej-
skiej i powołanie na jego miejsce przewodniczącego klubu SLD, które odbyło 
się głosami posłusznych K. Ziembie radnych oraz radnych SLD.

Wobec takiego przebiegu zdarzeń sześcioro radnych, w tym przewodniczący 
klubu PO i klubu PSL, zdecydowało o opuszczeniu koalicji wspierającej K. 
Ziembę. Naturalnym tego następstwem była rezygnacja ze stanowiska wice-
burmistrza reprezentanta PO -Artura Danilewskiego.

Dodatkową przyczyną była również niemożność brania na siebie współod-
powiedzialności za budzące powszechne oburzenie działania K.Ziemby. Nie 
zgadzamy się z nieracjonalną polityką umorzeń podatkowych. Najgłośniejsze 
z nich to znana w całym kraju sprawa umorzenia 220.000 zł podatku byłe-
mu posłowi Bondzie. Nasz głęboki niepokój budzi również racjonalnie nie-
wytłumaczalna determinacja w dążeniu do budowy zakładu utylizacji od-
padów zwierzęcych w podnowogardzkiej wsi Glicko. Tematem, który jest dla 
nas wyjątkowo bolesny jest zablokowanie przez burmistrza Ziembę budowy 
kompleksu boisk ORLIK 2012, na który nasza gmina miała zagwarantowane 
zewnętrzne finansowanie w wysokości 660.000 zł. Urzędnicy p. Ziemby tak 
przeprowadzili 2 przetargi na wykonawstwo, że nie wpłynęła na nie żadna 
oferta. Temat kompleksu ORLIK połączony z wprowadzeniem przewodniczą-
cego klubu SLD na stanowisko wiceprzewodniczącego rady miejskiej wyczer-
pały zasoby naszej cierpliwości.

Ubolewamy, że burmistrz Ziemba nie potrafił otworzyć się na współpracę 
z Platformą Obywatelską w gminie Nowogard. Ubolewamy, że przez niemal 
dwa lata w ledwie skrywany, a w ostatnich miesiącach w zupełnie otwarty 
sposób, podtrzymywał polityczne kontakty z przedstawicielami SLD, którzy 
byli jego partnerami przez 3 kadencje w latach 1994-2006. Mieliśmy nadzieję, 
że uda nam się rozbić niszczący gminę Nowogard układ SLD-PSL. Niestety 
burmistrz Ziemba okazał się strażnikiem nienaruszalności tego układu.

Przewodniczący Zarządu Koła Miejskiego PO w Nowogardzie 
- Artur Danilewski

Przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Miejskiej w Nowogardzie 
- Rafał Szpilkowski
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Przedszkole nr 4

Warsztaty na „5”!
Przedszkole Miejskie Nr 4 w No-

wogardzie od kilku lat organizuje 
spotkania przedszkolaków z miesz-
kańcami Domu Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie. Mają one na celu 
zmniejszenie bariery miedzypokole-
niowej i leków dzieci wobec niezna-
nych ,starszych osób. Problemem 
jest też brak zaufania mieszkańców 
DPS do innych ludzi oraz ich za-
niżone poczucie własnej wartości. 
Wspólne działania to najlepszy 
sposób na przełamanie tych barier. 
Mieszkańcy DPS już od kilku lat dla 
naszych dzieci organizują insceniza-
cje bajek i jasełek w naszym przed-
szkolu. Do tradycji należą spotkania 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia 
Dziecka i uczestniczenie pensjona-
riuszy w przedstawieniach jasełek 
przez dzieci. Grupa pensjonariuszy 
biorąca udział w zajęciach terapeu-
tycznych w DPS wykonała dla dzie-
ci dekoracje do bajek: „Pszczółka 
Maja” i „Czerwony Kapturek”.

Pragnąc nasilić te działania, w bie-
żącym roku szkolnym nauczycielka 
M. Bienias oraz terapeutki Wioletta 
Pietrasik i Grażyna Wipplinger, za-
planowały i zorganizowały wystawę 
prac plastycznych i cykl wspólnych 
warsztatów plastycznych.

W dniu 6 XI 2008 r. odbyły się 
pierwsze warsztaty plastyczne z 
tego cyklu. Pani Dyrektor przywi-
tała wszystkich zebranych uczest-
ników warsztatów i zaprosiła na 
inscenizacje wiersza J. Brzechwy „ 
Na straganie” w wykonaniu dzieci 
i inscenizację wiersza J. Brzechwy 
„Tydzień” w wykonaniu mieszkań-
ców DPS. Po przedstawieniu pani 
Dyrektor zaprosiła dzieci i rodziców 
do obejrzenia znajdującej się w holu 
przedszkola wystawy prac plastycz-

nych wykonanych przez mieszkań-
ców DPS. Grupa osób biorących 
udział w zajęciach terapeutycznych 
w DPS wręczyła przedszkolakom 
wykonaną przez nich chustę anima-
cyjną do zabaw ruchowych i dydak-
tycznych. Również dzieci wręczyły 
im upominki. Następnie organiza-
torki warsztatów zaprosiły rodzi-
ców, dzieci i pensjonariuszy DPS do 
wspólnego przygotowania dekoracji 
świątecznych. Materiały do zajęć zo-
stały zgromadzone przez rodziców. 
Wspólne działania umilił słodki po-
częstunek.

Wspólna praca nad dekoracjami 
przyczyniła się do wzajemnego obco-
wania, lepszego poznania się. Dzieci 
uczyły się nawiązywania bliskiego 
kontaktu z innymi osobami, tole-
rancji i szacunku do osób starszych. 
Poprzez ten cykl wspólnych działań 
plastycznych chcemy pokazać,że są 
punkty wspólne dla świata dziecka 
i świata osób starszych czy niepeł-
nosprawnych , że mogą się razem 
bawić i czuć się potrzebnymi dla 
innych. Mamy nadzieję, że osoby 
biorące udział w warsztatach pla-
stycznych poprawią swój wizerunek 
we własnych oczach. Będą się czuć 
dowartościowanie, nawiążą bliższe 
relacje z dziećmi i ich rodzicami.

Anna Mądrowska

foto. Jan Korneluk

Przedszkole Nr 3

Pasowanie na przedszkolaka jest ko-
lejnym etapem okresu adaptacji dzie-
cka trzyletniego do nowych warun-
ków. Od wielu lat tradycją w naszym 
przedszkolu są takie uroczystości. 
Najważniejsze ich cele to: wytworze-
nie atmosfery wzajemnego zaufania i 
otwartości, wspomaganie procesu ad-
aptacji dzieci do przedszkola, wzmoc-
nienie więzi emocjonalnej z dziećmi , 
rodzicami i nauczycielem, zapre-
zentowanie swoich umiejętności i 
wiadomości zdobytych w przed-
szkolu. W prawidłowym rozwoju 
małego dziecka przedszkolny de-
biut odgrywa bardzo ważna rolę. 

W poniedziałek 27.10.2008 r. 
odbyło się  uroczyste ”Pasowanie 
na Przedszkolaka”. Dzieci przejęte 
i odświętnie ubrane pięknie śpie-
wały i recytowały wierszyki. Gru-

pa przyjęła bajkową nazwę „Smerfy”.  
Wszystkie przedszkolaki obiecały ro-
dzicom i paniom, że będą grzeczne,  
zawsze uśmiechnięte, że będą zjadały 
całe obiadki i pilnie się uczyły. My w 
to wierzymy i życzymy najmłodszym 
przedszkolakom by ich debiut zaowo-
cował  sukcesami w dalszej karierze 
przedszkolnej!

Nauczycielka gr.I!:  Jolanta Kasprzyk

Biedronki

Dla wielu dzieci pierwsze dni poby-
tu w przedszkolu były okresem bardzo 
trudnym. Wielkim przeżyciem było 
wejście w nowe środowisko: nowe 
panie, nowi koledzy, nieznane otocze-
nie. Czas przystosowania się do nowej 
sytuacji nie zawsze był wypełniony 
radością i dobrym samopoczuciem. 
Aby pomóc dzieciom pokonać stres 
i zapobiec negatywnym przeżyciom, 
jakie często towarzyszą im przy prze-
kraczaniu progu przedszkola starały-
śmy się otaczać je życzliwa atmosferą i 
fachową opieką w ciągu całego okresu 
adaptacyjnego. Dopiero kiedy została 
zaspokojona najważniejsza potrze-
ba dziecka, potrzeba bezpieczeń-
stwa i dzieci poczuły się dobrze, były 
uśmiechnięte i pogodne, a rodzice 
zdobyli pewność, że nasze przedszko-
le jest tym miejscem gdzie bez obaw 
mogą pozostawić swoje pociechy za-
częły się przygotowania do pierwszej 
w ich przedszkolnym życiu uroczy-
stości. Był  to bardzo ważny debiut 
najmłodszej z grup. Dzieci przez wiele 
dni pilnie uczyły się piosenek, wier-
szy i tańców ,cierpliwie znosiły próby 
części artystycznej. Był to ogromny 
wysiłek dla takich maluchów, ale war-
to było. Występ był udany, dostarczył 
dzieciom  i ich rodzicom wiele radości 
i zadowolenia. Na twarzach zebranych  
zagościł serdeczny uśmiech.

Po występie nastąpił długo ocze-
kiwany moment. Dzieci złożyły uro-
czystą przysięgę, pani dyrektor Ewa 

Wróbel kolejno pasowała je na przed-
szkolaków. Najmłodsza grupa  przy-
jęła nazwę „Biedronki”. Wiele cieka-
wych, może niezauważonych przez 
wszystkich chwil i zabawnych sytuacji 
zostało uwiecznionych na zdjęciach, 
które znajdą się w naszej przedszkol-
nej kronice.

Po uroczystości nastąpił przygoto-
wany przez rodziców słodki poczę-
stunek.  Emocje i przeżycia towarzy-
szące tej uroczystości dla wszystkich 
jej uczestników stały się początkiem 
czteroletniej podróży , w której udział 
wezmą nie tylko dzieci, ale także ich 
rodzice i wszyscy pracownicy naszego 
przedszkola Celem tej podróży jest 
osiągnięcie przez dzieci takiej wie-
dzy, umiejętności i sprawności, które 
pozwolą im na podjęcie obowiązku 
szkolnego i będą wyróżniać je w przy-
szłości jako absolwentów naszego 
przedszkola.

Życzymy pełni satysfakcji wszyst-
kim uczestnikom tej podróży.

Nauczycielka grupy „Biedronek”

Beata Bernecka

W środę 17 października w Przedszkolu Publicznym nr 3 przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 2a odbyła się niezwykle doniosła uroczystość„ Pasowa-
nia na Przedszkolaka”

Smerfy
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OG£OSZENIA 
DROBNE

REKLAMA

ZAPRASZAMY!

NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na 
wsi, media obok działki 16 zł/ m 
kw.Tel. 721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB 
W OKOLICACH NOWOGARDU 
(MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ 
UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ CE-
NIE, TEL: 0605 522 340.

• Poszukuję do wynajęcia umeblo-
wanej kawalerki lub 2 pokojowe-
go. Tel. 513 690 314.

• Mieszkanie własnościowe bez-
czynszowe 67 m kw zamienię na 
mniejsze. 603 621 840.

• Sprzedam mieszkanie 76 m kw w 
Maszewie, nowe budownictwo. 
Tel. 66 75 10 002.

• Do wynajęcia pomieszczenie na 
biuro. Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam lub wydzierżawię zlew-
nię mleka w Błotnie, w tym 28 
arów ziemi. Tel. 696 04 48 63, 0696 
04 48 33.

• Do wynajęcia mieszkania 3 i 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we na ul. Osiedlowej, II piętro. Tel. 
695 770 724.

• Kupię lub wynajmę mieszkanie lub 
dom w Osinie. Tel. 602 632 507.

• Poszukuję kawalerki lub dwu-
pokojowego do wynajęcia. Tel. 
504 965 111.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 poko-
jowe w centrum Nowogardu. Tel. 
501 212 247.

• Sprzedam mieszkanie własnoś-
ciowe 2 pokojowe, parter, na War-
szawskiej + garaż. Tel. 608 293 777, 
091 39 25 821.

• Golczewo - mieszkanie 2 po-

kojowe, 52 m kw, własność 

spółdzielcza sprzedam. Tel. 

660 073 883.

• Kawalerkę centrum – sprzedam. 
Tel. 091 39 14 828.

• Boksy do wynajęcia w nowym pa-
sażu handlowym. Tel. 601 47 29 
47.

• Do wynajęcia 2 pokojowe miesz-
kanie na os. Gryfitów. Dalsze 
informacje pod numerem tel. 
609 594 038.

• Sprzedam kawalerkę 32,4 

m kw w Nowogardzie. Tel. 

508 301 853.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R16, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bordowy 
metalik, przebieg 108 000 km, za-
dbany, książka serwisowa, 1 właś-
ciciel w Polsce i w Niemczech, w 
Polsce od lutego 2008, NOWE: 
klocki i tarcze hamulcowe przód 
i tył, kompletny rozrząd, opony 
letnie 16”, duży przegląd klima-
tronic, bezwypadkowy, cena 44 
900 zł, ogłoszenie prywatne, tel: 
0605 522 340,W CENIE DIAGNO-
STYKA STANU TECHNICZNEGO 
W ASO OPEL W DNIU ZAKUPU 
PRZEZ KLIENTA, możliwość wysła-
nia zdjęć na maila.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 

1,3 + gaz, rok 1991/92, cena 

3300 zł. Tel. 665 440 814.

• Sprzedam Mercedes MB100, 9 
miejsc, 1988 r., diesel, bus. Tel. 696 
04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Opel Frontera, wiśnio-
wy, diesel, 1996 r., cena 9,5 tys.zł. 
Tel. 696 04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Ford Mondeo, 1999 r., 
1,8 turbodiesel, 220 tys. przebie-
gu, cena do uzgodnienia, nie wy-
maga nakładów finansowych. Tel. 
091 39 22 946 po 20.00.

• Sprzedam VW Golf, 1995 r., 1,6 ben-
zyna, 6500 zł. Tel. 606 03 89 44.

• Sprzedam Daewoo Matiz, 2000 r., 
autogaz. Tel. 691 750 030.

• Sprzedam Mercedes, 2001r., 220 
CDI. Tel. 605 542 730.

• Sprzedam VW Passat, 2003 r., 1,9 
TDI, pełna opcja, cena 28 tys. zł. 
Tel. 603 198 104.

ROLNICTWO

• Sprzedam kucyki i źrebaki. Tel. 

607 73 98 66.

• Sprzedam prosiaki. Tel. 091 39 
18 307.

• Prosiaki sprzedam. Tel. 
885 974 930.

• Sprzedam ciągnik C4011 i ciągnik 
Internoconal (Fergusson angielski) 
3 cylindrowy. Tel. 606 312 832.

• Ziemniaki jadalne sprzedam – 
Bryza i Wineta. Tel. 091 39 18 316.

• Kupię cielęta. 693 540 383.
• Sprzedam ciągnik Ursus C 360, 

bronę talerzową, przyczepy 4,5 t, 
deszczownię szpulową z konsolą, 
rury aluminiowe fi 110, wężyki do 

nawadniania kropelkowego. Tel. 
695 183 033.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosi-

my. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 

0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, 

ul. Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 
39 21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 511 171 846, 518 097 091.

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz 

w niedziele od 12.00 do 16.00. 

Tel. 0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOW-

LANY – wszelkiego rodzaju 

remonty. Solidnie, dokładnie, 

tanio. Tel. 607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. 
Polecam tanio. 1 zł za km, po-
wyżej 200 km 0,80 zł za km. Tel. 
514 740 538.

• TRANSPORT – tanio. 
604 963 120.

• Remonty mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Docieplenia budynków i regipsy. 
664 189 336.

• Remonty, wykończenia. 696 07 07 
08.

• Dachy. 696 07 07 08.
• Transport, przeprowadzki. 

696 138 406.
• Usługi budowlane, regipsy, 

malowanie, itp. wykona „złota 

rączka”. Tel. 511 171 846.

• Profesjonalne wykonanie: tipsy 

– akryl, żel, jedwab – 1000 wzo-

rów, manicure, pedicure, hen-

na, makijaże. Tel. 091 39 25 755, 

602 630 016.

• Kominiarz M. Piórko jr. Tel. 091 39 
20 997, kom. 066 77 83 038.

• Profesjonalne obróbki blachar-

skie. 72 32 48 553.

• Prace ogólnobudowlane – malo-
wanie, szpachlowanie, wstawia-
nie drzwi, itp. Tel. 607 083 893.

• Przywiozę piach, żwir. Tel 

660 497 390.

• Chemia. Tel. 091 39 21 195.

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne, glazu-
ra, terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi. Tel. 0600 626 268.

• Remonty. 508 920 135.

• Wykończenia mieszkań i remonty. 
Tel. 091 39 22 946 po 20.00.

• Czyszczenie pościeli wełnia-

nych lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Tipsy żelowe – tanio. Tel. 609 46 

43 32.

• Pisanie, przepisywanie prac. za-
kreslo@wp.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Okazja – promocyjne ceny!
Przyjedź, wykonamy w Twoim samochodzie przegląd okresowy 
sprawdzając 21 punktów kontrolnych (urządzeniami Bosh). 

Odwiedź nas, aby wymienić opony samochodu na zimowe.
Polecamy usługi blacharskie i lakiernicze:
- w Nowogardzie przy ul. Kilińskiego 26 tel. 091 39 25627
- w Wojcieszynie 24 tel.  091 39 20131, 091 39 20 303

Informujemy, że 

14 listopada 2008 r.
piątek w godz. 11.30 - 12.30 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warun-

ki płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z 
doświadczeniem Potuliniec przyj-
mę stawka od 1500 zł netto + 
umowa. Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 
73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię kierowców z prawem 
jazdy kat. D (z ważną kartą tacho-
grafu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Zatrudnię fachowca do docie-

pleń. Tel. 782 860 130.

• Zaopiekuję się starszą osobą. 
698 705 798.

• Przyjmę bardzo pilnie do pracy 
w budownictwie z prawem jazdy 
kat. B. Tel. 510 152 612. Bardzo pil-
ne!

• Maszkowo – praca. Ferma Norek 

w Maszkowie zatrudni osoby do 

budowy pawilonów hodowla-

nych. Tel. 0601 520 540.

• Szukam pracy z busem Sprinte-
rem. 696 138 406.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
„złotą rączkę”. Tel. 603 366 286.

• Zatrudnię: sprzedawcę części 

do maszyn rolniczych, prawo 

jazdy kat. B, doświadczenie 

mile widziane. 666 084 546.

• Niemcy! Potrzebne panie do 

opieki. Przed wyjazdem przy-

gotowuję krótko z niemieckie-

go. 091 39 21 195.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 38 

53 018.

• Sprzedam drzwi zewnętrzne białe 
– plastik 90 x 212 cm, okno stałe 
90 x 227, wannę i brodzik. Tel. 091 
39 110 51, 507 023 035.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno-podpalane po rodzicach 
rodowodowych, ojciec szczeniąt 
– wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Sprzedam krajalnicę do węd-
lin BARTSCHER 250F, 140 W. Tel. 
600 695 546.

• Kupię garaż blaszany. Tel. 

606 312 832.

• Sprzedam spacerówkę w b. 

dobrym stanie + folia przeciw-

deszczowa. Regulowane rącz-

ki, łatwa w składaniu, materiał 

dobrej jakości (łatwy do czysz-

czenia). Cena: tylko 250 zł (do 

negocjacji). Tel. 505 008 527 lub 

509 23 94 96 - od godz. 8.00 do 

20.00.

• Kupię drzewo kominkowe suche. 
Tel. 608 439 464, 601 805 641, 091 
39 109 16.

• Nowogard – sprzedam bardzo ta-
nio nowy grobowiec. Tel. 091 39 
26 890.

REKLAMA
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Restauracja OSKAR 
zaprasza na 

ANDRZEJKI 
29 listopada 2008 r. 

godz. 20.00
- wyśmienita kuchnia
- dobra muzyka
- udana zabawa do białego rana
Rezerwacja miejsc  
tel. 091 39 20 091
Przyjmujemy zapisy 

na Sylwestra

Pizzeria FANTAZJA
     zaprasza  na 
       BAL 
SYLWESTROWY

zapewniamy
- dobrą polską kuchnię

- wspaniałą zabawę
- niespotykany nastrój
INFORMACJE
na  miejscu  lub  

tel.  091  39  20  750

REKLAMA

Amatorska Liga Siatkówki WKS
W dniu 08.11.2008 r odbyła się II kolejka Ligi. Prawdziwym hitem kolejki 

był mecz pomiędzy Max Żabowo – Gang Olsena  Węgorza. Mecz był bardzo 
zacięty i obfitował trzymające w napięciu akcje zarówno ze strony jednej, jak 
i drugiej drużyny, o wyniku zadecydował taibrek. Należy nadmienić, że na 
parkiecie wystąpiło czterech zawodników grających w I Lidze amatorskiej 
województwa. Wyniki poszczególnych pojedynków: 

1) WKS Żabowo – WKS Czermnica 0:3, 2) WKS Sikorki – Jantar Kościuszki 
0:3, 3) WKSA Probud Wyszomierz – WKS Błotno 3:0, 4) Max Żabowo – Gang 
Olesna Węgorz 2:3, 5) Wena Kikorze – Młode Wilki Nowogard 3:0.

Tabela 
1) WKS Probud Wyszomierz     6   6:1   60+ 
2) WKS Czermnica                     6   6:1   25+
3) Gang Olesna Węgorza            5   6:2   19+
4) Max Żabowo                           4   5:3   13+
5) Wena Kikorze                         3    4:3     8+
6) Jantar Kościuszki                    3    3:3     3+
7) Młode Wilki Nowogard          0    0:3   19-
8) WKS Żwbowo                        0     1:6   33-
9) WKS Sikorki                          0     0:6   33-
10) WKS Błotno                         0     0:3   41-
Zestawienie par III kolejki 15.11.2008
1) WKS Sikorki – Wena KIkorze
2) Max Żabowo – WKS Żabowo
3) WKS Czermnica – Gang Olesna Węgorza
4) WKS Probud Wyszomierz – Młode Wilki Nowogard
5) WKS Błotno – Jantar Kościuszki

Zapraszamy Andrzej Kania 



1514-17.11.2008 r. 

W obiektywie Jana Korneluka  - Koncert Joanny Rawik 
11.11.2008 r.

 Witamy wśród nas...

Córka Barbary 

Sobczak ur. 4.11.08 

z Brzeźniak

Córka Karoliny Kotłów 

ur. 11.11.08 z Malińca

Kornelia córka Beaty 

i Roberta ur. 6.11.08 

ze Szczecina

Syn Emili 

Piątkowskiej 

ur. 7.11.08 z Malińca

Syn Katarzyny 

i Rafała Kosakiewicz 

ur. 8.11.08 

z Nowogardu

Syn Weroniki 

Rosołowskiej 

ur. 10.11.08 

z Nowogardu

Bliźniacy Moniki Adamczyk 

ur. 6.11.08 z Chojny

Halowa liga piłki siatkowej
Dnia 8. 11. 2008 r w Szkole Podstawowej na 4 rozpoczęła 

się halowa liga piłki siatkowej drużyn LZS w piłce siatkowej 
mężczyzn. Do rozgrywek zgłosiły się następujące zespoły: 

1) Oldboys, 2) LZS Nowogard, 3) LUKS Nowogard, 4) 
LZS Słajsino, 5) LZS Wojcieszyn, 6) JDS Nowogard, 7) 
Osiedle Nowogard oraz Zakład Karny Nowogard. Regula-
min przewiduje w rundzie zasadniczej grę każdy z każdym 
do trzech wygranych setów. Dwa ostatnie zespoły kończą 
rozgrywki, następne zespoły rozgrywają play – off: 1-6; 2-5; 
3-4. Zwycięskie zespoły grają turniej każdy z każdym wyła-
niając zwycięzcę. W pierwszych meczach uzyskano nastę-
pujące wyniki: 1) Oldboys – LUKS Nowogard 3:0, 2) JDS 
Nowogard – LZS Słajsino 3:0, 3) LZS Nowogard – Osiedle 
3:1, 4) LZS Wojcieszyn – ZK Nowogard 3:0. Zgodnie z tra-
dycją dnia 11.11.2008 w Szkole Podstawowej nr 4 rozegrano 
turniej piłki siatkowej. 

Organizatorzy zaprosili do turnieju: JDS Nowogard, 
LUKS Nowogard, LZS Wojcieszyn oraz Oldboys. Drużyny 
grały systemem każdy z każdym do dwóch wygranych se-
tów i oto wyniki: 1) LZS Wojcieszyn – Oldboys 2:1; 19:25; 
25:21; 15:12. 2) JDS Nowogard – LUKS Nowogard 2:1; 
28:26; 23:25; 15:12. 3) JDS -  Oldboys 2:0; 25:20; 25:23. 4) 
LUKS – LZS Wojcieszyn 2:1; 20:25; 25:21; 15:7. 5) LUKS 
– Oldboys 2:1; 13:25; 25:19; 15:13. 6) JDS -  LZS Wojcieszyn 
2:0; 25:17; 25:19. Ostateczna kolejność: 1) JDS, 2)LUKS, 
3)LZS Wojcieszyn, 4) Oldboys. Wszystkie drużyny otrzy-
mały pamiątkowe puchary.                      

MGZ LZS Nowogard   
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PHU „ESO” jako dotychczas jedyna fir-
ma w Polsce oraz w Europie południowo 
– wschodniej podjęła w 2005 roku prace nad 
stworzeniem ubioru chroniącego przed fala-
mi elektromagnetycznymi. Po prawie trzech 
latach prowadzonych prac techniczno – ba-
dawczych opracowała swój wzór kombinezo-
nu (POLSKI UBIÓR), który uzyskał uznanie 
wśród odbiorców w Polsce jak i poza granica-
mi.

Od roku PHU „ESO ” Stanisław Osajda 
jest producentem kombinezonu ochronne-
go ESO 3 ALEKSANDER do pracy w polach 
elektromagnetycznych, przeznaczony dla pra-
cowników przebywających zawodowo w po-
lach o zakresie pasm częstotliwości VHF, S, L, 
X oraz C, (dla obsługi urządzeń nadawczych, 
radiostacji, nadajników stacji bazowych, tele-

fonii komórkowych, stacji radiolokacyjnych, 
radarowych, radionawigacyjnych, satelitar-
nych systemów łączności).

Kombinezon jest lekki, przepuszcza parę 
wodną i nie utrudnia wykonywania czynności 
zawodowych, doskonale układa się pod wzglę-
dem antropometrycznym. Spełnia wymagania 
zasadnicze dla specjalnego ubrania ochronne-
go oraz dodatkowe określone w wytycznych 
Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie 
szczegółowego trybu przestrzegania bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urzą-
dzeń wytwarzających promieniowanie elek-
tromagnetyczne (zał. do decyzji nr 98/MON  
z 31.03.2006 r.).

Kombinezon ochronny otrzymał Postano-
wienie kwalifikacyjne nr 19/2007 oraz Sprawo-
zdanie nr 54/2007/PMPE/T z dnia 25.07.2007 
roku, wydane dla producenta PHU „ESO” 
Stanisław Osajda,  przez  Wojskowy Instytut 
Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kacz-
kowskiego, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, 

Pracownia Metrologii i Promieniowania Elek-
tromagnetycznego. WIHiE posiada akredy-
tację PCA nr AB 366 w zakresie pomiaru pól 
elektromagnetycznych do celów bhp i ochrony 
środowiska oraz tłumienności materiałów.

PHU „ESO” działa na rzecz Służb Mun-
durowych RP i jest jego członkiem.

Produkt jest objęty ochroną własności 
intelektualnej pod nr 000884317. Wniosek 
wzoru wspólnotowego z dnia 22.02.2008 r. 
zawiera:

- dla wersji woskowej - kolor maskujący  
-  nr 0001,

-  dla wersji wojskowej i TV - kolor khaki  
-  nr 0002,

-  dla wersji cywilnej (telefonii komórko-
wej)- kolor orange - nr 0003.

Centrala Nowogard: 

ul. Zamkowa 3D, 
tel./fax 091 392 66 70
Oddział Szczecin: 

ul. Wielka Odrzańska 28, 
tel./fax 091 812 20 24

Oddział Kołobrzeg: 

ul. Pomorska 7B/2, 
tel./094 352 48 59

Oddział Stargard Szczeciński: 

ul. Mickiewicza 3A/1, 
tel./fax 091 834 52 80 C
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Kombinezon  
chroniący 

ludzkie życie

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 42

JAK KOT

Jak kot błądzę nocą,
Gdy w krąg barwy krucze, 
Nie wiadomo po co?
Czasem nawet mruczę.
A im bliżej świtu, 
Gdy sny gonią rącze,
Ja, wśród starych mitów, 
Z kąta w kąt się plączę.
Czasem jakaś kicia, 
Ład tych snów pomiesza:
Wierzcie – szkoda życia!
Trzeba się pocieszać!
Skąd natura kota?
Cierpnie ręka, noga...
Czemu tak się miotam?
Rety! Olaboga!
Tak już los przeznaczył...
Pewnie się nie zmienię,
Proszę mi wybaczyć.
Reszta jest miauczeniem.

KLAKIER

Uwielbiam twoje zwinne gesty,
 I kiedy mrużysz bure oczy,
I że tu z rana ze mną jesteś,
Że pomrukujesz w środku nocy.
Lubię, gdy często siadasz przy mnie, 
Wtedy nie spuszczam z ciebie oka,
No i na przekór gadaninie
Twą niezależność także kocham.
Uczucia moje są ci znane, 
I – wbrew pozorom – mocno wierzę,
Że masz podobne do mnie zdanie,
Że również kochasz mnie, Klakierze.

LEGENDA I HISTORIA

Tak się te dzieje przędą,
Że już od czasów Piasta,
Historia się z legendą
Plecie i w jedno zrasta.

ASPIRACJE
Z nie jedną gęsią jest coraz to gorzej:
Gąsiora ma za nic. Marzy jej się orzeł.

Rozwiązanie krzyżówki nr 42 – ŚWIĘTO NA-
RODOWE – nadesłali: 

Bogdana Walewska, Maryla Piątek, Jan Nikicin, 
Krystyna Syfert, Teresa Januszonek, Zdzisława 
Chorążyczewska, Elżbieta Lewandowska, Kry-
styna Zawidzka, Krzysztof Ustyjańczuk, Natalia 
Chruściel, Halina Stefańska, Klaudia Kouhan,  
Teresa Młynarska, Andrzej Czarnowski, Jacek 
Słomski, Teresa Powalska, Bogumiła Urtnowska, 

Franciszek Palenica, Bogumiła Czupryńska, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Halina 
Kawczyńska, Władysław Kubisz.

Prenumeraty DN na grudzień wylosowali:
1) Maryla Piątek
2) Barbara Bartosik
3) Zdzisława Chorążyczewska

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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

          Nowogard 10.11.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3.  pracownik produkcji
4. Mechanik samochodowy
5.  ślusarz – spawacz
6. Nauczyciel matematyki
7.  Pielęgniarka
8.  Młodszy konsultant ds. obsługi klienta
9. Kierowca kat. C+E
10. Wulkanizator

OFERTY PRACY Z REJONU

1.  Kierowca kat. C+E (Gryfice) (Szczecin) 
(Płoty)
2. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
3.  Pracownik produkcji (Szczecin Dąbie)    
4. Nauczyciel j. Polskiego, Muzyki (Osina)  
5.  Operator maszyn (Stargard Szcz.)
6.  Zawodowy szeregowy  (Gryfice)
7. Operator strugarek, stolarz, silikoniarz, 
lakiernik, okuwacz, czopiarek (Maszewo)
8. kierowca kat. C (Dobra Nowogardzka)
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NALP

Nowi liderzy
Nowymi liderami Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej zostali Se-

niorzy i CzarneKoszule Węgorza.
Seniorzy w ostatniej kolejce zmierzyli się z zespołem Golputz. Jednobram-

kowe zwycięstwo wystarczyło im by zdetronizować Parasola.
W grupie B nowym liderem zostały Czarne Koszule Węgorza, któte w me-

czu na szczycie pokonały Dorado 2:1. 
Najbliższa kolejka rozpcznie się później niż zwykle bo o godzinie 14.00. 

Powodem tego są zaplanowane wcześniej rozgrywki koszykarek z UKS Trój-
ka Nowogard.

Wyniki i tabele:
Grupa A:
Bad Boys Juniors’94 -Parasol 1:0 (0:0)
Pampeluna Perejros -Łzy Sołtysa 5:3 (2:0)
Seniorzy -Golputz 1:0 (1:0)
Czarne Chmury -Tubisie 1:4 (1:0)
Tabela:
1. Seniorzy 3 9 8-2,
2. Bad Boys Juniors’94 3 6 8-4,
3. Parasol 3 6 11-3,
4. Tubisie 3 4 7-6,
5. Golputz 3 4 6-5,
6. Pampeluna Perejros 3 3 6-11,
7. Łzy Sołtysa 3 3 8-15
8. Czarne Chmury 3 0 4-12.
Grupa B:
WKS Probud Wyszomierz -Budowalni 0:5 (0:4)
Herosi - WKS Denver Miętno 3:0 (walkower),
Czarne Koszule Węgorza -Dorado 2:1 (0:1)
WKS Sikorki -WKS Błotno 5:2 (3:0)
Tabela
1. Czarne Koszule Węgorza 3 9 11-3,
2. Herosi 3 9 9-9,
3. Dorado 3 6 9-2,
4. WKS Denver Miętno 3 6 8-8
5. Budowlani 3 3 8-5,
6. WKS Sikorki 3 3 7-9,
7. WKS Probud Wyszomierz 3 1 7-14,
8. WKS Błotno 3 0 2-15
Terminarz 4 kolejki:
14.00 Tubisie – Bad Boys Juniors’94, 
14.30 WKS Sikorki – WKS Probud Wyszomierz,
15.00 Seniorzy – Pampeluna Perejros,
15.30 Czarne Koszule Węgorza – Herosi, 
16.00 Łzy Sołtysa – Golputz,
16.30 WKS Denver Miętno – Dorado,
17.00 Czarne Chmury – Parasol,
17.30 WKS Błotno – Budowlani

Andrzej Garguliński

Pomorzanin Nowogard - Chemik Police II 4:0 (4:0)

Wysoka wygrana z Chemikiem

Pomorzanin Nowogard - Hutnik Szczecin 1:0 (0:0, 0:0)

Pomorzanin odpadł  
z Pucharu Polski

Z Iną na wyjeździe

Pomorzanin: Ebert -Tomporoski, 
T. Marszałek. M. Miklas, Nieradka, K. 
Miklas, Ł. Marszałek, M. Skórniewski 
(82’ Gronowski), Galus (72’ Dobro-
wolski), Nosek (50’ Gruszczyński), 
Gołdyn (62’ Cyran).

Bramki dla Pomorzanina: Nosek -2, 
Skórniewski, Gołdyn.

Pomorzanin wysoko wygrał z dru-
gim zespołem Chemika Police.

Wszystkie bramki padły w pierw-
szej połowie.  W 11. minucie po rzu-
cie rożnym piłka została wybita przez 
jednego z zawodników gości przed 
pole karne, trafiła pod nogi Skórniew-
skiego, który umieścił ją w siatce. W 
13. minucie Nosek zaatakował prawą 
stroną i w pełnym biegu uderzył z 18 
metrów umieszczając piłkę w siatce. 
W 27. minucie po kolejnym rzucie 
rożnym dla Pomorzanina i dośrod-

kowaniu Skórniewskiego, piłka trafiła 
do Gołdyna, który uderzeniem głową 
zdobył bramkę na 3:0. W 36. minucie 
spotkania, Skórniewski posłał pro-
stopadłą piłkę do Noska, naszego na-
pastnika uprzedził bramkarz gości, ale 
wypuścił piłkę z rąk i ten umieszczając 
ją w pustej bramce zdobył swojego 
drugiego gola. 

Pozostałe wyniki meczów:
Masovia Maszewo - Pogoń II Szcze-

cin 4 – 2, Mewa Resko - Ina Ińsko 0 
- 4, Radowia Radowo Małe - Korona 
Stuchowo 0 – 8, Wicher Brojce - Fa-
gus Kołbacz 3 – 1, Promień Mosty - 
Ehrle Polska Dobra Szczecińska 4 – 2, 
Światowid Łobez - Vielgovia Szczecin-
Wielgowo 4 – 1, Flota II Świnoujście 
- Dąbrovia Stara Dąbrowa 2 – 0.

Andrzej Garguliński

Tabela:
1. Korona Stuchowo 13 28 32-16
2. Pomorzanin Nowogard 13 27 32-10
3. Flota II Świnoujście 13 27 42-25
4. Wicher Brojce 12 22 28-21
5. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 12 21 29-18
6. Dąbrovia Stara Dąbrowa 13 20 22-18
7. Promień Mosty 13 20 23-27
8. Masovia Maszewo 13 20 25-24
9. Pogoń II Szczecin 12 18 31-24
10. KP Chemik II Police 13 18 16-18
11. Mewa Resko 13 17 12-11
12. Ina Ińsko 13 16 29-27
13. Fagus Kołbacz 13 14 14-23
14. Światowid Łobez 12 13 23-29
15. Radowia Radowo Małe 13 7 13-51
16. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 13 2 10-39 

Pomorzanin: Krupski -Tomporow-
ski, M. Miklas, Nieradka, T. Marszałek, 
Cyran, Skórniewski (64’ Piotrowski), 
K. Miklas, Dobrowolski (26’ Galus), 
Gronowski (46’ Gołdyn), Gruszczyń-
ski (46’ Nosek)

Pomorzanin odpadł z Pucharu Pol-
ski przegrywając we wtorek na włas-
nym boisku z IV ligowym Hutnikiem 
Szczecin.

W pierwszej połowie na boisku 
działo się niewiele. Mecz ożywił się w 
drugiej części, na co wpływ miało po-
jawienie się na murawie Noska i Goł-
dyna. Szansę na zdobycie bramki miał 
m.in. K. Miklas, Gołdyn, M. Miklas, 
Nosek. W końcówce drugiej połowy 
Nosek przedarł się lewą stroną, wysu-
nął piłkę Piotrowskiemu, ten uderzył z 
dziesięciu metrów, ale bramkarz wybił 

piłkę na rzut rożny. Dośrodkowanie 
z narożnika boiska trafiło na głowę 
Gołdyna, ale tym razem bramkarza 
gości wyręczył jeden z graczy z pola 
wybijając piłkę z linii bramkowej. W 
regulaminowym czasie gry bramki nie 
padły więc sędzia zarządził dogrywkę. 
Na początku jej drugiej części Galus 
został sfaulowany w polu karnym i sę-
dzia odgwizdał rzut karny. Jedenastkę 
na bramkę próbował zamienić Nosek, 
ale nie trafił w bramkę. Ta sytuacja 
zemściła się kilka minut później. Do-
środkowanie w pole karne Pomorza-
nina trafiło w ręce nieatakowanego 
Krupskiego, nasz bramkarz jednak 
wypuścił piłkę i jeden z rywali we-
pchnął ją do siatki zdobywając gola na 
wagę awansu.

Andrzej Garguliński

W najbliższą niedzielę Pomorza-
nin zagra wyjazdowe spotkanie z Iną 
Ińsko. Nasz najbliższy rywal w do-
tychczasowych trzynastu meczach 
zdobył szesnaście punktów i zajmuje 
dwunastą pozycję w tabeli.

Początek meczu o godzinie 13.30.
Pozostałe mecze kolejki:
Sobota:  Dąbrovia Stara Dąbro-

wa - Światowid Łobez, Ehrle Polska 

Dobra Szczecińska - Flota II Świ-
noujście, 13:30  Masovia Maszewo 
- Mewa Resko, 14:00  Korona Stu-
chowo - Wicher Brojce.

Niedziela: 11:00  Pogoń II Szcze-
cin - Vielgovia Szczecin-Wielgowo, 
13:30  Fagus Kołbacz - Promień Mo-
sty, 13:30  KP Chemik II Police - Ra-
dowia Radowo Małe.

Andrzej Garguliński
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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•

17 listopada 2008 r. godz. 16.30

P.H. HURTPOL   w Nowogardzie 
zajmująca się sprzedażą artykułów wyposażenia łazienek   

zatrudni:
Przedstawiciela handlowego ds. inwestycji woj. zachodniopomorskie.
Nasze oczekiwania:
• wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe • prawo jazdy kat. B  
• komunikatywność i dobra organizacja pracy • znajomość specyfiki pracy 
przedstawiciela • mile widziana znajomość branży sanitarnej lub pokrew-
nej • dyspozycyjność
Oferujemy:
• dostęp do nowoczesnych technologii wspierających proces sprzedaży  
• atrakcyjną ścieżkę kariery i system szkoleń • atrakcyjne wynagrodzenie 

 Oferty: kadry@hurtpol.pl • Kontakt 091 5792918
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 Cena 1,20 zł

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

NZOZ MEDEX

LARYNGOLOG 
Przychodnia ul. Kościuszki 36 

 (parter w lewo)
pon. godz. 15.00, czw. godz. 15.00
Rejestracja 8.00 – 15.00, tel. 091 39 21 632

REKLAMA

BETONIARNIA 
KORYTOWO

oferuje:
- beton towarowy
- pompa do betonu 24 m
- bloczki betonowe
- kostkę brukową
- krawężniki
- obrzeża
- ogrodzenia betonowe
- transport, rozładunek

Tel. 091 392 68 68, 
tel. kom. 695 264 694.

P.B. Maciejuniec

REKLAMAREKLAMA

Rewolucyjne zmiany 
w szkolnictwie

Foto. Ewa Dziwisz
Czytaj s. 4

Podnieśli  
sobie diety

s. 2

Nowa  
koalicja 
bez Lewicy

s. 3

s. 6

Stypendystki
premiera

Pomorzanin
nadal drugi

s. 11
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Kronika policyjna 
Poniedziałek 3 listopad
Kradzież portfela z torebki w skle-

pie na terenie Nowogardu – w portfe-
lu był  dowód osobisty i pieniądze w 
kwocie 20 zł.

Nietrzeźwy rowerzysta na drodze 
Nowogard - Długołęka Jan Z. miał 
2,83 promila alkoholu we krwi.

Tego samego dnia doszło do kra-
dzieży z włamaniem do samochodu 
poprzez wybicie przedniej szyby w 
Volkswagen Golf, skradziono radio 
samochodowe.

Skradziono alkohol po wcześniej-
szym wybiciu szyby w sklepie spo-
żywczym na ul. 3-go Maja.
Wtorek 4 listopad
Na Posterunek Policji w Nowogar-

dzie zgłosił się małoletni mieszkaniec 
Nowogardu przekazując informację, 
że otrzymuje telefony z groźbami, i 
żądaniem przekazania 9.000 zł. Po-

informował Policję, że utrwalił kilka 
rozmów nagrywając je na telefon ko-
mórkowy. Nowogardzcy Policjanci po 
odsłuchaniu tych rozmów i przesłu-
chaniu zgłaszającego, zakwalifikowali 
to jako próbę wymuszenia pieniędzy 
art. 282 Kodeksu Karnego. Policjanci 
natychmiast podjęli czynności wobec 
osoby, która wykonywała te telefony 
przy pomocy techniki operacyjnej 
Komenda Wojewódzka w Szczecinie 
(nawigacja, identyfikacja, karty sim, 
analiza bilingu). Ustalono, iż pienię-
dzy żądał 19 letni mieszkaniec Klinisk 
Wielkich. Po zatrzymaniu podejrza-
nego przyznał się, że dzwonił żądając 
pieniędzy. Przedstawiono mu zarzut 
usiłowania wymuszenia rozbujnicze-
go na wniosek Nowogardzkiej Policji 
oparty przez prokuratora Sądu Rejo-
nowego w Goleniowie. Podejrzane-
go tymczasowo aresztowano na trzy 

„Jedynka” dla I LO
Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DN w Nowogardzie po-

wstało stowarzyszenie wspierające przy Liceum nr 1. Dzisiaj przybliżamy 
cele stowarzyszenia zapisane w Statucie.

Stowarzyszenie  jest dobrowolnym 
społecznym zrzeszeniem osób wyra-
żających wolę krzewienia i utrzymy-
wania więzi koleżeńskich wśród ab-
solwentów I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. ppor. Emilii Gierczak 
w Nowogardzie, zainteresowanych 
rozwojem kształcenia młodego czło-
wieka, ucznia tej szkoły oraz udzie-
laniem jej wsparcia.

STOWARZYSZENIE NOSI NA
ZWĘ: STOWARZYSZENIE AB
SOLWENTÓW I SYMPATYKÓW 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ
CEGO IM. PPOR. EMILII GIER
CZAK   W NOWOGARDZIE „JE
DYNKA”. 

Celem Stowarzyszenia jest: kształ-
towanie postaw patriotycznych i 
społecznych środowiska absolwen-

tów oraz uczniów szkoły - inspiro-
wanie,  zachęcanie  i integrowanie 
absolwentów i sympatyków na rzecz 
wszechstronnego rozwoju szkoły- 
popularyzowanie dorobku histo-
rycznego i współczesnego szkoły, jej 
najlepszych wychowanków, pedago-
gów i uczniów - wspieranie rozwoju 
szczególnie utalentowanych uczniów 
szkoły - pozyskiwanie i pomnażanie 
środków materialnych służących 
rozwojowi szkoły i stowarzyszenia. 

Tyle założenia organizatorów Sto-
warzyszenia. Z naszej strony wy-
rażamy przekonanie, że tej szkole 
z tradycjami uda się, także dzięki 
działaniom Stowarzyszenia,  zająć 
należne jej miejsce na edukacyjnej 
mapie naszej gminy.  

Marek Słomski

Sesja Rady Powiatu

Podnieśli sobie diety 
Mimo  zapowiedzi  wycofania 

uchwał o podwyżkach diet radnych 
powiatowych, radni podnieśli je 
sobie o 270 zł.  Dzieki temu szere-
gowy radny powiatowy będzie teraz 
dostawał 1300 zł na rękę miesięcznie. 
“Za” podwyżką dla siebie głosowało 
10 radnych, 4 było “przeciw”, jeden 
się wstrzymał, jeden był nieobecny, a 
3 taktycznie uciekło przed głosowa-
niem. Jednak i tak skorzystają wszyscy. 
Przeciwni podwyżce byli: Sylwester 
Górzny, Witold Kaleczyc, Michał Bar-
toszewski i Adam Fedeńczak. Wstrzy-

mała się Anna Fedorczuk-Smolira. 
Bez wahania rękę za podwyżką 
podnieśli: Mieczysław Bździuch, 
Gizela Rybicka, Edward Nykiel, 
Józef  Korkosz,  Józef  Bednarz, 
Danuta Domaradzka, Kazimierz 
Lembas, Czesław Siwek, Wojciech 
Włodarczyk i Rafał Torzewski. 
Przed głosowaniem z sali wybyli: 
Zygmunt Heland, Waldemar Tun-
kiewicz (wrócił zaraz po uchwaleniu 
wyższych diet) i pomysłodawca pod-
wyżki - Mirosław Guzikiewicz 

LMM

miesiące. Grozi mu kara pozbawie-
nia wolności od roku do 10 lat. 

Tego dnia skradziono furtkę war-
tości 400 zł przy Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa przy 
ul. Batalionów Chłopskich w Nowo-
gardzie.
Czwartek 6 listopad
Kradzież z włamaniem do pomiesz-

czenia gospodarczego w miejscowo-
ści Bieńczyce, skradziono około 200 
litrów paliwa wartości 800 zł.

Tego samego dnia skradziono 
drzewka po uprzedniej wycince w 
miejscowości Krasnołęka, wartość 
strat 2.000 zł.
Sobota 8 listopad
Skradziono portfel z dokumenta-

mi i zawartością pieniędzy w kwocie 
900 zł w sklepie spożywczym przy ul. 
Boh. Warszawy.

W czasie obsługi kolizji drogowej 
na ul. Leśnej policjanci stwierdzili, że 
kierujący Fordem Sierra Michał Ł., 
prowadził pojazd w stanie nietrzeź-
wym. W wydychanym powietrzu 
miał 0,95 promila. 
Środa 12 listopad
Kradzież dwóch kół z pojazdu Fiat 

Cinquaciento z parkingu przy ul. 3 
– go Maja o wartości 200 zł.

Kradzież jednego koła z innego 
Fiata Cinquaciento przy ul. 700 – le-
cia wartość 150 zł.

Tego samego dnia dokonano kra-
dzieży z włamaniem do masarni przy 
ul. Wojska Polskiego. Skradziono 
wędliny, a  także włamano się do sa-
mochodu zaparkowanego na posesji 
masarni, z którego skradziono radio 
- odtwarzacz i głośniki.

Zgłoszono uszkodzenie ogrodzenia 
w Długołęce. Ogrodzenie betonowe, 
13 płyt wartości 650 zł.

Skradziono piły, lornetki i inne 
drobne rzeczy o wartości 900 zł. Zda-
rzenie miało miejsce przy ul. Kaspro-
wicza. W wyniku podjętych działań 
przez policjantów Nowogardu, na-
stępnego dnia został zatrzymany nie-

letni sprawca kradzieży. Przedmioty 
zostały odzyskane. Małoletni jest 
znany policji z innych dokonanych 
przez niego przestępstw. Sprawa trafi 
do Sądu Rodzinnego dla nieletnich 
Goleniowie.
Czwartek 13 listopad
Skradziono siatkę ogrodową powle-

kaną o długości 30 m z terenu działek 
ogrodowych przy ul. 700 -  lecia. 
Piątek 14 listopada
Kradzież siodła do jazdy konnej 

w miejscowości Długołęka. Wartość 
strat wynosi 500 zł.

W miejscowości Żabowo po 
uprzednim wybiciu szyby z okna w 
piwnicy skradziono około 200 kg wę-
gla o wartości 250 zł.
Sobota 15 listopad
Na stacji Orlen doszło do zdarzenia 

drogowego, gdzie skręcający w lewo 
w kierunku Orlenu Volkswagen Golf 
nie ustąpił przejazdu Ford Modeno. 
Obaj kierowcy i pasażer Golfa trafili 
do szpitala. Trwają czynności w tej 
sprawie.

Niedziela 16 listopad
W Sklepie Lidl skradziono butel-

kę wódki Krakus wartości 14.99 zł. 
Sprawca Andrzej W. został zatrzy-
many na miejscu, alkohol odebrano. 
Został sporządzony wniosek do Sądu 
Grodzkiego. Po godzinie kolejna kra-
dzież w Lidlu przez Tadeusza K., któ-
ry na miejscu został ukarany manda-
tem w wysokości 300 zł.  

MW
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Dyrekcja, nauczyciele oraz społeczność uczniowska

I Liceum Ogólnokształcącego
im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA:
WYWIADÓWKĘ OTWARTĄ

w środę 19 listopada
- spotkania z rodzicami od godziny 16:00
- możliwość kontaktu z nauczycielami przedmiotów od godziny 16:30

Decyzje Burmistrza
W okresie między Sesjami Burmistrz podjął szereg decyzji. 
Publikujemy niektóre z nich:
Gospodarka komunalna, mieszka-

niowa i ochrona środowiska:
- Podpisano umowę na przebudowę 

chodnika w ulicy Leśnej na odcinku 
ulicy o długości 405,8 m wraz z doj-
ściami do budynków mieszkalnych od 
nr 1 do nr 6 z firmą P.P.U.H. „Szach” 
Krzysztof Chudziak z Goleniowa na 
kwotę 139.670,66 zł brutto. 

- Podpisano umowę na inwentary-
zację kanalizacji deszczowej miasta 
Nowogard z „Geo – Gis” - Projekt 
Andrzej Siwy z Nowogardu na kwotę 
268.400,00 zł brutto.

- Podpisano umowę na zakup ilumi-
nacji świątecznych z firmą „ENEOS” 
Sp. z o.o. ze Szczecina na kwotę 
38.099,90 zł brutto.

- Podpisano umowę na dzierżawę 
elementów dekoracji świątecznej z fir-

mą „ENEOS” Sp. z o.o. ze Szczecina na 
kwotę 16.544,38 zł brutto.

- Wyremontowano drogę dojazdową 
do cmentarza komunalnego w Trzech-
lu gm. Nowogard w ramach umowy o 
bieżące utrzymanie dróg gminnych 
i wewnętrznych gminy. Wykonawcą 
robót była firma „AZBUD” z Nowo-
gardu.

- Wszczęto procedurę w celu wyło-
nienia wykonawcy budowy oświetle-
nia drogowego:

- ul. Dąbrowszczaków, we wsi 
Wierzchęcino, kolonii Dąbrowa oraz 
drogi wewnętrznej gminy przy ul. 
Boh. Warszawy.

- Zlecono wykonanie progów zwal-
niających na ul. Lipowej, ul. Grota Ro-
weckiego i we wsi Olchowo.

Wykonawcą progów jest firma 

„AZBUD” z Nowogardu. Zamówienie 
nie objęte przepisami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Wartość za-
mówienia 60.320,46 zł brutto. 

- Podpisano umowę na montaż sy-
stemu sygnalizacji alarmu włamania 
i napadu w Nowogardzkim Ośrod-
ku Wypoczynku i Rekreacji z firmą 
Gustaw Securitas System Sp. z o.o. ze 
Szczecina na kwotę 22.186,87 zł brut-
to. 

- W dniu 20 października podpisa-
łem zarządzenie w sprawie ustalenia 
nowych stawek czynszu za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej lokali mieszkal-
nych. 
W zakresie inwestycji i remontów
- Modernizacja budynku Ratusza 

Miejskiego przy pl. Wolności 1 w No-
wogardzie. Na zadaniu tym wszczęto 
postępowanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego na wykonanie prac 
remontowych. Termin składania ofert 
upłynął 29.10 2008 r., do tego dnia 
wpłynęły dwie oferty. Obecnie trwa 
badanie ofert. 

- Zagospodarowanie terenów nad 
Jeziorem Nowogardzkim. W dniu 
9.10.2008 r. wszczęto postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego 
na budowę placu zabaw przy Kąpieli-
sku Miejskim. Termin składania ofert 
upłynął w dniu 31.10.2008 r. Do upły-
wu tego terminu nie wpłynęła żadna 
oferta. Postępowanie zostało unieważ-
nione.

- Modernizacja kompleksu boisk 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie. Przygotowano materiały 
przetargowe na modernizację kom-
pleksu boisk sportowych przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie i 
przekazano dla dyrektora placówki. 
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 
24.09.2008 r. w dniu 15.10.2008 r. upły-
nął termin na składanie ofert. Wpłynę-
ła 1 oferta. Wykonawcą robót zostało 
PRD -POLDRÓG S.A. z Nowogardu. 
Wartość oferty 129.973,90. Termin re-
alizacji zamówienia 30.11.2008 r.    
W zakresie spraw gospodarki nie-

ruchomościami.
- Zbyto 15 lokali mieszkalnych za 

łączną kwotę 11.657,54 zł w tym: mia-
sto - 14 lokale mieszkalne, wieś -    1 
lokal mieszkalny. 

- W trybie przetargu nieograniczo-
nego zbyto:

- działki budowlane nr 100/23, 
102/4, 102/5 o łącznej pow. 2647 m2 
za cenę 390.00,00 zł

- działkę zabudowaną budynkiem 
gospodarczym nr 228 o pow. 0,19 ha 
obręb Ostrzyca za cenę 20.000,00 zł.

- Przeniesienie prawa użytkowania 
wieczystego działki nr 17 o pow. 3,48 
ha w obrębie Trzechel na rzecz Gmi-
ny od Polskie Koleje Państwowe S.A. 
w Szczecinie - wartość przeniesienia 
16.340,00 zł.

opr. MW
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Nowa koalicja bez Lewicy

Przypominamy sytuację po roz-
padzie koalicji – przy Burmistrzu 
pozostał okrojony klub radnych PSL 
(Laskowski, Augustynek, Kubicki, 
Bociarski, Fedeńczak), trzech rad-
nych Forum Samorządowego (Wy-
soczyńska, Krzywania, Kucal) oraz 
radna niezależna Anna Szkołuda. W 
sumie 9 głosów. W opozycji pozo-
stawali radni PO (Szpilkowski, Kło-
sowska i Szafran), nowy klub KWM 
(Kosiński, Wasiak, Mularczyk), 2 
radnych PiS (Paśko, Karczmarski) 
oraz 4 radnych klubu Lewica (Czapla, 
Bielida, Kazuba i Jurek).

Rozmowy z Lewicą były utrudnio-
ne ze względu na krytykę społeczną 
(zarzucano Burmistrzowi, że jednak 
odbudowuje „układ”) oraz na zbyt 

wygórowane żądania Lewicy co do 
obsady funkcji i stanowisk. W tej 
sytuacji szukano innej drogi  - pozy-
skano radnych PiS.

Nieoficjalnie Jerzy Karczmarski 
obejmie stanowisko wiceburmistrza 
(w jego miejsce do Rady wejdzie 
radny poprzedniej kadencji Jerzy 
Majewski). Koalicja będzie więc 
liczyć 11 głosów. Jednocześnie kon-
figuracja bez Lewicy rokuje nadzieje 
na poparcie dawnych koalicjan-
tów (szczególnie z KWM).  Czy ta 
układanka się sprawdzi zobaczymy 
niebawem – wszak najważniejszym 
sprawdzianem będzie uchwała bu-
dżetowa…

Lesław M. Marek 

Czytelnicy pytają
Chciałbym aby ktoś w końcu poruszył temat o którym już zapomniano. W 

Nowogardzie miał znajdować się skate park lecz już o tym zapomniano, a jest 
wiele dzieci i młodzieży, która tylko czeka na miejsce do jazdy na deskorolce, 
rolkach i bmx. Myślę, że wreszcie ktoś się tym zajmie... Piszę w imieniu swoim 
i Młodzieży.

(wiadomość z poczty elektronicznej).
Od redakcji:
Przykro nam, że nie czyta Pan Dziennika Nowogardzkiego. Relacjonując 
Uchwały Rady Miasta pisaliśmy, że skate park powstanie. Są już pienią-

dze i lokalizacja. W ramach zagospodarowania terenów nad jeziorem obiekt 
ten usytuowano na placu Szarych Szeregów tuż obok istniejącego boiska. 
Wierzymy,że tym razem radni decyzji nie zmienią! LMM

Z dobrze poinformowanych źródeł (jakkolwiek jeszcze nieoficjalnie) 
docierają informacje, że Burmistrzowi udało się stworzyć koalicję. Jest 
wprawdzie krucha, bo liczy 11 radnych, ale powiększenie tej liczby jest 
bardzo prawdopodobne…
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Rewolucyjne zmiany w szkolnictwie

Edukacja skuteczna,  
przyjazna i nowoczesna...

Pod takim hasłem odbyła się we wtorek 12 listopada w Goleniowskim 
Domu Kultury konferencja z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli z ca-
łego Powiatu Goleniowskiego. Konferencja dotyczyła zmian programowych 
planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2009 roku. Zmiany 
dotyczą Ustawy o Systemie Oświaty oraz Karty Nauczyciela. Konferencja 
miała przybliżyć dyrektorom  ideę i zasady zmian oraz zebrać ich opinie. 
Konferencje na temat rewolucyjnych zmian w oświacie odbywać się będą 
we wszystkich powiatach w całym kraju.

Konferencję otworzył Zachodnio-
pomorski Kurator Oświaty Artur 
Gałęski witając wszystkich zebranych. 
poinformował, że zmiany w oświacie 
nie są jeszcze do końca przesądzone, a 
uwagi dyrektorów będą w dalszym cią-
gu uwzględniane. Spotkanie w dalszej 
części prowadziła moderator Dorota 
Rybarska – Jarosz, która we wstępie 
wyjaśniła, czego dotyczą zmiany. Otóż 
polskie szkoły są nieskuteczne od strony 
społecznej i merytorycznej. W porów-
naniu do innych krajów nasi uczniowie 
kończą je mniej wykształceni. „Szkoła 
ma być skuteczna, gwarantująca kon-
kretne rezultaty. Ma być rozliczana z 
efektów a nie z procesów” – mówiła 
moderator. W założeniach MEN, 
szkoła ma być przyjazna, zapewniająca 
wsparcie wychowawcze, opiekuńcze. 
W innych krajach dzieci po wakacjach 
chcą wracać do szkoły, u nas wakacje 
są dla uczniów zbyt krótkie. Gubiona 
jest w szkole przyjaźń. Szkoła powinna 
być nowoczesna, wyposażona w nowo-
czesne technologie, wykorzystywane w 
procesie kształcenia. Wyposażona w 
elektroniczne materiały edukacyjne i 
elektronicznie administrowana. Powin-
no się udoskonalić programy i egzami-
ny, wesprzeć samorządy w realizowaniu 
zadań edukacyjnych oraz docenić 
nauczycieli i wzmocnić ich pozycję. 
Kolejna prezenterka Agata Markowicz 
– Szarejko mówiła o najbardziej kon-
trowersyjnych zmianach w ustawie, a 
mianowicie o obniżeniu wieku szkolne-
go do szóstego roku życia. Upowszech-
niona będzie edukacja przedszkolna dla 
dzieci w wieku 3 – 5 lat, a szkoły będą 
dostosowane do opieki nad dziećmi 
sześcioletnimi. Nowa podstawa pro-
gramowa ma na celu uspołecznienie, 
wczesne wykrywanie potrzeb eduka-
cyjnych i wspieranie dzieci w procesie 
kształcenia. Założeniem zmian jest to, 
że wyrównywanie szans na tym etapie 
jest najbardziej skuteczne. W Polsce 
44% dzieci nie jest objęte edukacją 
przedszkolną. Należy zagwarantować 
każdemu pięciolatkowi  dostęp do rocz-
nej edukacji przedszkolnej. Przedszkola 
mają prowadzić diagnozę i obserwacje 
pedagogiczne, mające na celu pomoc 
rodzicom w ocenie stanu gotowości 

dziecka do nauki a nauczycielom, 
pomoc w indywidualizacji i dostoso-
waniu do potrzeb dziecka programu 
nauczania. W okresie przejściowym 
rodzicom będzie przysługiwało prawo 
wyboru, czy umieścić dziecko w szkole, 
czy też nie. Zmiany programowe do-
tyczyć będą także nauki w gimnazjach 
oraz szkołach zawodowych i średnich, 
a w konsekwencji także egzaminów na 
wszystkich szczeblach nauki. Słabością 
polskich szkół jest brak nacisku na 
rozwijanie bardziej złożonych umie-
jętności. Nowością jest nauka języka 
obcego już od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej.   Zakończenie zmian  
ministerstwo planuje na 2015 rok. Na 
zakończenie prelekcji Dorota Rybarska 
– Jarosz powiedziała: „Czy uda nam 
się poprawić funkcjonowanie szkoły, 
jeszcze nie wiadomo. Jeśli chcesz 
wszystkich nauczyć wszystkiego od 
razu załóż, że nikogo nie nauczysz ni-
czego. Chcemy natomiast, żeby dzie-
cko uczyło się w szkole na miarę ma-
rzeń, w szkole przyjaznej, bezpiecznej 
i nowoczesnej.” Po prelekcji dyrektorzy 
mieli możliwość omówienia zmian w 
grupach panelowych. Pytana jak prze-
biegała dyskusja Dyrektor Przedszkola 
nr 1 w Nowogardzie Jolanta Jackowiak  
powiedziała: „Na dzień dzisiejszy nie 
wiemy jeszcze ilu rodziców zdecyduje 
się umieścić dzieci w szkole. Myślę, 
że o ich wyborze decydować będą 
również kwestie finansowe. Nauka w 
szkole jest jednak bezpłatna i można 
otrzymać stypendium szkolne. Na 
etapie przedszkolnym nie powinno 
być większych problemów z wprowa-
dzeniem zmian. Naszą rolą jest ukie-
runkowanie i wspieranie rodziców 
oraz odpowiednie zdiagnozowanie 
dziecka. Nie mówi się natomiast 
o doposażeniu przedszkoli w bazę 
komputerową, a to jest dla nas waż-
ne. Ale chyba takim najważniejszym 
wnioskiem z konferencji jest to, 
żeby na każdy powiat wprowadzić 
doradcę metodycznego, który będzie 
monitorował wprowadzanie zmian. 
Potrzebna jest osoba, która oceni i 
doradzi jak to robić.”

Ewa Dziwisz 

SP1

O niepodległości inaczej…
Historia naszego kraju nie szczędziła nam momentów, w których musieli-

śmy zbrojnie walczyć o swoją polskość i wolność. W ostatnich dniach, znów 
dane nam było przypomnieć sobie jedną z piękniejszych kart naszej historii, 
jaką była 90 rocznica odzyskania Niepodległości. Dużo się o tym mówiło w 
środkach masowego przekazu, również na łamach „D N”. 

Dobrze, bo tak trzeba!. Każdy miał 
swój sposób na ten dzień. Wspo-
minano ważne wydarzenia, postaci 
ludzi, dzięki którym możemy być 
niezawistnym państwem. W święto-
waniu tego dnia nieodzownym było 
także przypomnienie, ( szczególnie 
młodszej części naszego narodu), iż 
zawsze walczącym o Polskość towa-
rzyszyła muzyka i piosenka. Obecnie 
te pieśni nabrały charakteru patrio-
tycznego, bo są przecież wyrazem 
miłości do Ojczyzny.

Towarzyszyły walczącym w chwi-
lach walki i odpoczynku. Słowa 
tych pieśni są wyrazem nie tylko 
przywiązania do kraju, ale zwyklej 
tęsknoty za ukochaną, za powrotem 
do domu. Były one także nadzieją na 
lepsze jutro. 

Nasi dziadkowie, a może i rodzice 
niejednokrotni e nucili te pieśni, znali 
ich słowa. Młodsze pokolenie chyba 
już nie!?.

Dobrze się więc stało, iż pan Piotr 
Kędzia przygotowując świętowanie 
Niepodległości w naszej szkole- SP nr 
1 zorganizował „KONCERT PIEŚNI 
PATRIOTYCZNYCH”. Serce się 
radowało, kiedy uczniowie śpiewali 
pieśni: „ Rozkwitały pąki białych róż, 
wróć Jasieńku z tej wojenki wróć”.., „ 
O mój rozmarynie rozwijaj się”, „My 
pierwsza brygada”, itp. Repertuar 
zawierał to, co najpiękniejsze, czyli 
pieśni nad pieśniami, które nigdy nie 
będą melodią chwili, i które mimo 
upływu lat, różnym modom mu-
zycznym zawsze nadają się do śpie-
wania. Dzięki aranżacji muzycznej, 
jaką nadał tym pieśniom Pan Piotr, 
była to pouczająca i miła dla ucha 
„mała lekcja historii”. Zasłuchanie, 
skupienie na twarzach uczniów w 
trakcie koncertu najlepiej świadczą, 
iż osiągnęła ona swój cel.

Inf. własna

Apel do autochtonów
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Fundacja Veritas oraz Towarzystwo 

Niemiecko-Polskie Brandenburgii zwracają się z prośbą do osób pochodzenia 
niemieckiego mieszkających przed i po 1945 roku w Szczecinie (albo na Pomorzu) 
o zgłoszenie się do udziału w projekcie „Autochtoni”.

Projekt zakłada stworzenie albumu i wystawy, na którą będą składały się zdjęcia 
i wywiady z Niemcami, którzy po wojnie zdecydowali się zostać w Szczecinie (albo 
na polskim Pomorzu). O istnieniu autochtonów wie bardzo niewielu obecnych 
szczecinian. Do tej pory nikt nie utrwalił ich relacji ani nie pokazał ich roli w 
odbudowie Szczecina.

Propaganda poprzedniego systemu albo przedstawiała tych mieszkańców w 
bardzo niekorzystnym świetle, albo stwierdzała, że opuścili oni wszyscy Pomorze. 
Czas więc pokazać prawdziwą historię tych ludzi. (...)

Na zgłoszenia czekam pod numerem telefonu 601 738 038.
Prezes Andrzej Łazowski

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

ul. Lenartowicza 3-4, 71-445 Szczecin

Nowy portal dla młodzieży
www.centrum-mlodziezy.org.pl. to specjalna strona internetowa stwo-

rzona przez Centrum Animacji Młodzieży, na której zamieszczane będą 
najważniejsze informacje o wydarzeniach w Goleniowie, o projektach rea-
lizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe, szkoleniach, warszta-
tach i inicjatywach kierowanych do młodych ludzi, pracowników młodzie-
żowych, wolontariuszy i nauczycieli.

Strona ta, ma służyć wszystkim aktywnie działającym mieszkańcom na-
szego miasta, dla tego też znajdą się tam informacje o wszystkich organiza-
cjach pozarządowych i instytucjach samorządowych pracujących na rzecz 
dzieci i młodzieży. W założeniu strona stać się ma przestrzenią do prezen-
towania dotychczasowych działań organizacji non-profit i inspiracją do po-
dejmowania nowych inicjatyw.

Informacje o stronie  www.centrum-mlodziezy.org.pl podajemy na prośbę 
Prezesa Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie Barto-
sza Izbińskiego. E mail. bartosz@centrum-mlodziezy.org.pl 

Opr. 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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

Całej rodzinie, przyjaciołom, 
znajomym, koleżankom i kolegom z pracy, 

sąsiadom i wszystkim osobom, 
które wspierały rodzinę w ciężkich chwilach 

oraz uczestniczyły 
w ostatniej drodze i pożegnaniu 

Konstantego Spurgiasza 
serdeczne podziękowania 

składa żona Stanisława wraz z córkami i ich rodzinami

PODZIĘKOWANIA

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE…
Dwudziestego czwartego października w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Nowogardzie została zorganizowana wystawa okolicznościowo-
kulturoznawcza na temat amerykańskiego święta „Halloween”. Wystawa ta 
miała na celu przybliżenie kultury i obchodów świąt krajów anglojęzycz-
nych. Wystawę przygotowała klasa II Technikum Mechanicznego pod opie-
ką nauczycielek języków obcych.

Trzydziestego pierwszego października odbyła się w naszej szkole XII 
Edycja Międzynarodowego Konkursu Językowego Test Oxford Plus- En-
glish Plus, Deutsh Plus. W konkursie udział wzięło 11 uczniów z klas I, II i 
IV - 6 osób z języka angielskiego i 5 osób z języka niemieckiego. Test pisany 
był na dwóch poziomach – po 1 i 2 oraz po 3 i 4 roku nauki. 

Celem konkursu Test Oxford plus jest:
• zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opa-

nowania języków obcych,
• rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów anglo i nie-

mieckojęzycznych,
• doskonalenie wiedzy o świecie, w tych krajach i regionach posługu-

jących się językiem angielskim i niemieckim,
Testy zostały odesłane do Poznania w celu ich sprawdzenia. Obecnie cze-

kamy na wyniki.

Siódmego listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Niemczech i Języku Nie-
mieckim „Niemcy bez tajemnic” – IV edycja. Konkurs ten spełnia potrzeby 
i oczekiwania uczniów szkół średnich w zakresie lepszego poznania języka 
i kultury niemieckiej, podnoszenia umiejętności, doświadczeń, znajomości 
języka niemieckiego, przenikania pozytywnych wzorców kulturowych oraz 
Edukacji międzykulturowej. W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas 
I, II i IV. Największą ilość punktów uzyskał Jarosław Orłowski z klasy IV 
Technikum Ekonomicznego.

Dwunastego listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowo-
gardzie została zorganizowana wystawa okolicznościowo-kulturoznawcza 
na temat amerykańskiego święta dziękczynienia – „Thanksgivingday”. Wy-
stawa ta miała na celu przybliżenie kultury i obchodów świąt krajów anglo-
języcznych. Uczniowie przygotowali również plakaty w języku niemieckim. 
Wystawę przygotowała klasa II Technikum Informatycznego oraz I Techni-
kum Handlowego pod opieką nauczycielek języków obcych.

Dwunastego listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w manife-
stacji, której celem była bezpieczna droga na ulicy Ks. J. Poniatowskiego. 
Na placu zebrało się liczne grono osób popierających założenie sygnalizacji 
świetlnej i fotoradaru ograniczającego prędkość na drodze krajowej. Aby 
zmobilizować Pana Burmistrza do skłonienia się ku naszej prośbie, jeden 
z uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wręczył przedstawicielowi 
rady atrapę radaru oraz napisał na chodnikach imiona tych osób, które zgi-
nęły na ulicy Ks. J. Poniatowskiego. W tej sprawie z niecierpliwością czeka-
my na decyzję naszego Burmistrza Pana Kazimierza Ziemby.

NA SPORTOWO
Siódmego listopada w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Szkół Ponadgimnazjalnych w 
piłce siatkowej chłopców. W skład drużyny wchodzą: Damian Jańca, Paweł 
Wojdyło, Mariusz Stachowiak, Adam Milewski, Rafał Kuriata oraz Konrad 
Solarski. Chłopcy zdobyli II miejsce. Opiekunami byli Pan Marcin Wolny 
oraz Pan Grzegorz Tandecki.

Jedenastego listopada w naszej szkole odbył się Turniej piłki siatkowej 
z okazji Święta Niepodległości. (LUKS „SIATKARZ” Nowogard – podsta-
wowy skład zespołu tworzą uczniowie ZSP). Naszą szkołę reprezentowali: 
Paweł Wojdyło, Konrad Solarski, Adam Milewski, Rafał Kuriata, Grzegorz 
Tandecki oraz Grzegorz Krystkiewicz. W konkursie udział wzięły 4 drużyny. 
Nasi chłopcy zdobyli II miejsce. Opiekunami byli Pan Marcin Wolny oraz 
Pan Grzegorz Tandecki.

NASZYM ZDANIEM….
Opiekunowie szkolnych kół PCK i LOP oczekują na wasze zaangażowanie 

i udział na rzecz innych ludzi oraz środowiska lokalnego; 
Opaski silikonowe z przesłaniem – tak modne, że część ludzi na-

wet nie zwraca na to uwagi co symbolizują. Ich zdaniem wypa-
da je mieć i już. Ale są i takie, które noszącym je osobom mogą ura-
tować życie. Żółte, biało-czerwone, czarno-białe, niebieskie, różowe 
 – mnóstwo kolorów, a każdy oznacza coś innego. Przez silikonowe opaski 
manifestujemy o poparcie dla aukcji charytatywnych; kupując je wspiera-
my finansowo różne organizacje i fundacje. Wymyślił je Lance Armstrong. 
Wszystko zaczęło się w 1997 roku, gdy chory na raka kolarz założył fundację 
walczącą z chorobami nowotworowymi. Zaczęła się między innymi sprze-
daż żółtych opasek z krótkim napisem „Lifestrong” – dochód przeznaczony 
jest na leczenie nowotworów.

Członkowie szkolnego koła 
PCK i LOP

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 20), Plac Wolności 7, do-
starczy do dnia 18 grudnia 2008 r. stroik świąteczny wykonany z materia-
łów 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, wie-

kiem i adresem autora.
Wyklucza się prace zbiorowe! Wystawa prac od 19 grudnia 2008 roku w 

Nowogardzkim Domu Kultury. Wyniki Konkursu ogłoszone będą stycz-
niu 2009 r. Nagrodzone osoby zaprasimy do odbioru nagród.
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Miasto

Ulica

Telefon
I Oddział w Nowogardzie

ul. Bankowa 5

tel: (91) 392 75 53 

      (91) 392 75 49 

      (91) 392 75 48 

REKLAMA

Stypendystki z I LO
Beata Zawadzka i Dominika Krzyżanowska- uczennice I LO w Nowogar-

dzie mają powody do dumy. Beata Zawadzka została Stypendystką Preze-
sa Rady Ministrów oraz Stypendystką Rady Powiatu w Goleniowie na rok 
szkolny 2008/2009. Zaś Dominika Krzyżanowska jako jedna ze 120 szczegól-
nie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnzajalnych z terenu 
województwa zachodniopomorskiego otrzymała stypendium w ramach pro-
jektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny program stypendialny”.

Przedszkolak bezpieczny 
Dzieci uczestniczą w ruchu drogo-

wym praktycznie od urodzenia. Już od 
najmłodszych lat należy przygotowy-
wać je do bezpiecznego zachowania 
się, unikania zagrożeń i nie powodo-
wania ich swoim zachowaniem.

Wszyscy wiemy, że warunki korzy-
stania z dróg stają się coraz trudniejsze 
w związku ze zwiększającą się liczbą 
pojazdów. Zapewnienie dzieciom bez-
pieczeństwa możliwe jest przy wspól-
nym działaniu rodziców, przedszkola i 
policji.  Nauczycielki w naszym przed-
szkolu starają się zapoznać dzieci z za-
grożeniami jakie istnieją na drogach, 
zapoznają z wybranymi znakami dro-
gowymi (przejście dla pieszych, dzieci, 

droga wyłącznie dla rowerów, sygnali-
zacja świetlna).

W realizacji zadań o bezpiecznym 
poruszaniu się po ulicach wspierają 
nas policjanci zapraszani do naszego 
przedszkola. W tym roku takie spot-
kanie odbyło się 3.11.2008r. w którym 
uczestniczył .mł. ASP. Sebastian Źró-
bek oraz st. insp. Klaudia Gieryń  

Spotkanie rozpoczęło się występem 
artystycznym przygotowanym przez 
grupę starszaków, po którym to poli-
cjant wraz z dziećmi z najstarszej gru-
py zaprezentował wszystkim dzieciom 
z przedszkola podstawowe zasady 
przechodzenia przez ulicę. Przedszko-
laki zapoznały się także z zasadami 

podróżowania dzieci w samochodzie 
oraz zasadami zachowania się wobec 
obcych i nieznajomych osób. Na ko-
niec spotkania każdy przedszkolak 
otrzymał od policjanta element od-
blaskowy poprawiający widoczność 
pieszego na drodze. 

 Mł.asp. Sebastian Źróbek wiedzę 
teoretyczną starszaków  dotyczącą 
zasad ruchu drogowego sprawdzał 
na przejściu dla pieszych niedaleko 
przedszkola.

Nasze przedszkole jest również ot-
warte na inne formy przekazu wiedzy 
o zagrożeniach jakimi są częste wizyty 
teatrzyków mających w swoim reper-
tuarze tematykę o bezpiecznym poru-
szaniu się po drogach. Przygotowanie 
młodego pokolenia do bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu drogowym jest 
jednym z najważniejszych zadań edu-
kacyjnych naszego przedszkola.

Nauczycielka Grupy Starszaków

Anna Wołosewicz

Obie uczennice osiągają bardzo do-
bre  wyniki w nauce oraz biorą udział 
w  licznych konkursach. Beata uczest-
niczyła w wojewódzkim etapie Olim-
piady Chemicznej. Zajęła I miejsce 
w regionalnym konkursie Międzyna-
rodowym Prawie Humanitarnym, w 
konkursie powiatowym zajęła V miej-
sce. Interesuje się ekologią oraz ochro-
ną środowiska, a także literaturą. Jest 
zaangażowana w życie klasy i szkoły, 

zawsze gotowa nieść pomoc w nauce.  
Dominika w ubiegłym roku szkol-

nym dzięki ogromnej i systematycznej 
pracy uzyskała najwyższą średnią w 
szkole (5,20). Szczególnie interesuje 
ją matematyka. Brała udział w Bałty-
ckim Konkursie Języka Angielskiego 
w Koszalinie. Ponadto uczestniczyła 
w internetowej wymianie e-Twinning.  
Serdecznie gratulujemy!

informacja własna
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Firma zatrudni 
pracowników 

myjni samochodowej. 
Tel. 091 39 26 925

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Warnkowo”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 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, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIX/353/06 z 
dnia 20 września 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warnkowo” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 grudnia 2008 
r. do 31grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 
206 (w budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. Wolności 1) 
o godzinie 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu 
Wolności 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2009 r.

BURMISTRZ Kazimierz Ziemba

Zakład 

Ogólnobudowlany
Remonty

Tel. 880 513 171
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Miętno”
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu 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, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 
880) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIX/353/06 z dnia 
20 września 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miętno” wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 grudnia 2008 r. do 
31grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 206 (w 
budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. Wolności 1) o 
godzinie 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu 
Wolności 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2009 r.

BURMISTRZ Kazimierz Ziemba 

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne
500 826 464

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

KupimyKlub.pl 

- Razem to jest możliwe!
stanowić będą o sportowej i finanso-
wej sile klubu. Inicjatywa ma również 
na celu zgromadzenie wokół projektu 
osób dysponujących odpowiednimi 
kwalifikacjami do prowadzenia klubu 
oraz wspierających projekt od strony 
prawnej i organizacyjnej na jego po-
szczególnych etapach.

Klub będzie finansowany dzięki 
składkom członkowskim. Obecnie re-
alizowany jest pierwszy etap projek-
tu, którego celem jest zgromadzenie 
minimum 50 tysięcy użytkowników, 
którzy poprzez darmową rejestrację 
wyrażą wstępnie chęć poparcia ini-
cjatywy. Etap pierwszy zakończy się 
w lipcu 2009 roku, wówczas wszyscy 
użytkownicy zostaną poproszeni o 
zdeklarowanie członkostwa (nie jest 
ono obowiązkowe można zrezygno-
wać). Tutaj zaczynie się etap drugi po-
legający na wpłaceniu składki człon-
kowskiej w wysokości 20 złotych na 
rok. Wówczas opublikowana zostanie 
liczba potencjalnych członków oraz 
oszacowana kwota, jaką będzie dyspo-
nować stowarzyszenie oraz klub. Na 
tej podstawie przeprowadzona zosta-
nie analiza możliwych inwestycji. Pod 
uwagę będzie brany zakup drużyny z 
niższej klasy rozgrywek lub budowa 
drużyny od podstaw. Równolegle etap 
drugi zakłada poszukiwanie poten-

cjalnego sponsora dla projektu oraz 
przyszłego klubu. Zakończenie oraz 
weryfikacja etapu drugiego zaplano-
wana jest na grudzień 2009.
Etap trzeci zarazem ostatni zakła-

da:
1. Rejestrację klubu oraz stowarzy-

szenia, uchwalenie statusu i wybór 
władz klubu.

2. Wybór oraz zakup działającego 
klubu lub odpowiedniego zaplecza 
sportowego do rozwoju klubu i bu-
dowa klubu od podstaw. Decyzja o 
wyborze lokalizacji klubu zostanie 
podjęta m.in. na podstawie propo-
zycji przedstawionych przez samych 
uczestników. W przypadku pomyśl-
nego rozwoju projektu organizatorzy 
zakładają również, że znajdą się kluby 
lub nawet gminy (udostępnienie in-
frastruktury), które same zgłoszą chęć 
wzięcia udziału projekcie. Przejęcie 
klubu lub współpraca z gminą, które 
same zgłosiłyby akces, może być roz-
sądnym rozwiązaniem.

3.Rozpoczęcie statutowej działalno-
ści klubu.

4. Zakończenie oraz weryfikacja 
etapu trzeciego zaplanowana jest na 
grudzień 2010.
Projekt jest otwarty dla każdego kibica piłki 

nożnej. Więcej szczegółów dostępnych jest 

na stronie projektu www.kupimyklub.pl.

Nowa inicjatywa w Polsce, mają-
ca na celu zgromadzenie sympaty-
ków piłki nożnej, którzy chcą zostać 
współwłaścicielami klubu piłkar-
skiego oraz mieć wpływ na najważ-
niejsze decyzje związane z rozwojem 
klubu. Projekt KupimyKlub.pl jest 
nową inicjatywą w Polsce, mającą na 
celu zgromadzenie sympatyków pił-
ki nożnej, którzy chcą zostać współ-
właścicielami klubu piłkarskiego oraz 
mieć wpływ na najważniejsze decyzje 
związane z jego rozwojem. Projekt zo-
stał zainspirowany powodzeniem bry-
tyjskiego projektu myfootballclub.
co.uk. 

Akcję rozpoczął w 2007 roku były 
brytyjski dziennikarz sportowy Will 
Brooks. W ciągu pierwszych dwóch 
tygodni udało się wówczas zgroma-
dzić 13 tys. użytkowników. W nie-
spełna rok zebrano dzięki składkom 
członkowskim środki na zakup klubu 
z niższej ligi angielskiej. W tej chwili 
projekt liczy ponad 30 tys. członków.

Dzięki akcji myfootballclub powsta-
ła drużyna Ebbsfleet United, która już 
odniosła swój pierwszy sukces w ze-
szłym sezonie zdobywając F.A Trophy 

i pokonując 1:0 drużynę Torquay Uni-
ted na stadionie Wembley w obecno-
ści ponad 40 tysięcy kibiców. W obec-
nym sezonie drużyna Ebbsfleet United 
po pięciu kolejkach ligowych zajmuje 
dziewiątą pozycję z dorobkiem ośmiu 
punktów. Polski projekt Kupimy-
Klub.pl powstał dzięki współpracy 
szerokiego grona osób, których łączy 
pasja do piłki nożnej. Stworzyli oni 
wstępny opis projektu, jego założeń. 
Jednak jak wspominają autorzy pro-
jektu, jest on otwarty dla wszystkich 
kibiców piłkarskich, którzy chcą się 
przyłączyć, wyrazić swoje zdanie, po-
mysły, dyskutować na forum, tak by 
przyczynić się do rozwoju projektu, do 
jego końcowej wersji i w efekcie stwo-
rzenia klubu piłkarskiego. To właśnie 
wszyscy uczestnicy mają decydować 
o kształcie przyszłego klubu. Założe-
niem autorów jest prowadzenie klubu 
według współczesnych standardów, z 
odpowiednim zapleczem szkolenio-
wym oraz infrastrukturą. Jednym z 
podstawowych elementów działania 
klubu będzie zapewnienie odpowied-
niego zaplecza szkoleniowego mło-
dym zawodnikom, którzy docelowo 
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• Sprzedam działkę 3000 mkw, na wsi, 
media obok działki 16 zł/ m kw.Tel. 
721 401 957.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Poszukuję do wynajęcia umeblowa-
nej kawalerki lub 2 pokojowego. Tel. 
513 690 314.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro. Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam lub wydzierżawię zlewnię 
mleka w Błotnie, w tym 28 arów zie-
mi. Tel. 696 04 48 63, 0696 04 48 33.

• Do wynajęcia mieszkania 3 i 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we na ul. Osiedlowej, II piętro. Tel. 
695 770 724.

• Kupię lub wynajmę mieszkanie lub 
dom w Osinie. Tel. 602 632 507.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
2 pokojowe, parter, na Warszawskiej 
+ garaż. Tel. 606 458 285, 091 39 
25 821.

• Golczewo - mieszkanie 2 pokojo-

we, 52 m kw, własność spółdziel-

cza sprzedam. Tel. 660 073 883.

• Kawalerkę centrum – sprzedam. Tel. 
091 39 14 828.

• Boksy do wynajęcia w nowym pasa-
żu handlowym. Tel. 601 47 29 47.

• Do wynajęcia 2 pokojowe mieszka-
nie na os. Gryfitów. Dalsze informa-
cje pod numerem tel. 609 594 038.

• Sprzedam kawalerkę 32,4 m kw w 

Nowogardzie. Tel. 508 301 853.

• Wynajmę mieszkanie 70 m kw w 
domu wolnostojącym, II piętro. Tel. 
091 39 23 209.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
4 pokojowe, 68 m kw na dwa mniej-
sze – pokój z kuchnią i dwa pokoje z 
kuchnią. Tel. 603 621 686.

• Zaopiekuję się osobą starszą w za-
mian za mieszkanie.Tel. 504 965 111.

• Sprzedam działkę budowlaną w No-
wogardzie o pow. 20 arów. Tel. 091 
39 23 231 po 19.00.

• Kawalerkę w centrum Nowogardu 
zamienię na większe z dopłatą lub 
sprzedam. Tel. 51 21 31 573, 091 39 
22 031.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 sztuki 
195/65/R15, cena 650 zł. Tel. 0605 
522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. 
Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108 000 km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 44 900 zł, ogłoszenie prywatne, 
tel: 0605 522 340,W CENIE DIAGNO-
STYKA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU PRZEZ 
KLIENTA, możliwość wysłania zdjęć 
na maila.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1,3 

+ gaz, rok 1991/92, cena 3300 zł. 

Tel. 665 440 814.

• Sprzedam Mercedes MB100, 9 miejsc, 
1988 r., diesel, bus. Tel. 696 04 48 63, 
0696 04 48 33.

• Sprzedam Opel Frontera, wiśniowy, 
diesel, 1996 r., cena 9,5 tys.zł. Tel. 696 
04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Daewoo Matiz, 2000 r., au-
togaz. Tel. 691 750 030.

• Sprzedam Mercedes, 2001r., 220 CDI. 
Tel. 605 542 730.

• Sprzedam VW Passat, 2003 r., 1,9 
TDI, pełna opcja, cena 28 tys. zł. Tel. 
603 198 104.

• Kupię żuka skrzyniowego. 
603 353 789.

• Sprzedam opony 175R14C, zimo-
we i akumulator 12 V 45AhA. Tel. 
781 441 089.

ROLNICTWO

• Sprzedam kucyki i źrebaki. Tel. 607 

73 98 66.

• Kupię cielęta. 693 540 383.
• Sprzedam ciągnik Ursus C 360, bronę 

talerzową, przyczepy 4,5 t, deszczow-
nię szpulową z konsolą, rury alumi-
niowe fi 110, wężyki do nawadniania 
kropelkowego. Tel. 695 183 033.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam sadzonki orzecha lasko-

wego. Tel. 785 714 251.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 

516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 

imprez okolicznościowych. Tel. 

503 602 029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 30 10.
• Nowa myjnia automatyczna i ręcz-

na przy ul. Armii Krajowej 46 w No-

wogardzie zaprasza codziennie od 

9.00 do 18.00 oraz w niedziele od 

12.00 do 16.00. Tel. 0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, ma-
teriałów budowlanych, itp. Polecam 
tanio. 1 zł za km, powyżej 200 km 
0,80 zł za km. Tel. 514 740 538.

• TRANSPORT – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Remonty, wykończenia. 696 07 07 08.
• Dachy. 696 07 07 08.
• Profesjonalne wykonanie: tipsy 

– akryl, żel, jedwab – 1000 wzo-

rów, manicure, pedicure, hen-

na, makijaże. Tel. 091 39 25 755, 

602 630 016.

• Kominiarz M. Piórko jr. Tel. 091 39 
20 997, kom. 066 77 83 038.

• Profesjonalne obróbki blachar-

skie. 72 32 48 553.

• Prace ogólnobudowlane – malo-
wanie, szpachlowanie, wstawianie 
drzwi, itp. Tel. 607 083 893.

• Przywiozę piach, żwir. Tel 

660 497 390.

• Usługi ogólnobudowlane – dociepla-
nie budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura, terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 
0600 626 268.

• Remonty. 508 920 135.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 

lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Tipsy żelowe – tanio. Tel. 609 46 43 

32.

• Pisanie, przepisywanie prac. zakres-
lo@wp.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Remonty. 605 166 829.
• Naprawa RTV Sawicki, K. Wielkiego 7. 

091 39 20 737.
• Usługi elektryczne – regipsy, malo-

wanie. Tel. 606 490 456.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-

mana/kę, korzystne warunki pła-

cowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, 

kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię kierowców z prawem jaz-
dy kat. D (z ważną kartą tachografu). 
Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Maszkowo – praca. Ferma Norek 

w Maszkowie zatrudni osoby do 

budowy pawilonów hodowlanych. 

Tel. 0601 520 540.

• Szukam pracy z busem Sprinterem. 
696 138 406.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub „złotą 
rączkę”. Tel. 603 366 286.

• Zatrudnię: sprzedawcę części do 

maszyn rolniczych, prawo jazdy 

kat. B, doświadczenie mile widzia-

ne. 666 084 546.

• Niemcy! Potrzebne panie do opie-

ki. Przed wyjazdem przygotowu-

ję krótko z niemieckiego. 091 39 

21 195.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub 

papierówkę. Tel. 091 38 53 018.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno-podpalane po rodzicach 
rodowodowych, ojciec szczeniąt – 
wnuk podwójnego zwycięzcy świata 
– sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Kupię garaż blaszany. Tel. 

606 312 832.

• Sprzedam spacerówkę w b. do-

brym stanie + folia przeciwdesz-

czowa. Regulowane rączki, łatwa 

w składaniu, materiał dobrej ja-

kości (łatwy do czyszczenia). Cena: 

tylko 250 zł (do negocjacji). Tel. 

505 008 527 lub 509 23 94 96 - od 

godz. 8.00 do 20.00.

• Kupię drzewo kominkowe suche. 
Tel. 608 439 464, 601 805 641, 091 
39 109 16.

• Nowogard – sprzedam bardzo tanio 
nowy grobowiec. Tel. 091 39 26 890.

• Sprzedam Keyboard KORG IX 300, 
posiada stację dysków i dysk twardy 
+ sztywny futerał. Instrument w sta-
nie idealnym. Kontakt 600 314 631.

• Sprzedam tanio nowoczesne regały 
+ ladę sklepową, stan bardzo dobry. 
662 788 296, 694 325 416.



918-20.11.2008 r.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Emeryci i Renciści 
Zakładu Karnego w Nowogardzie

Zarząd Koła Terenowego zawiadamia wszystkich upraw-
nionych oraz ich rodziny o organizowanej wieczornicy z 
oprawą muzyczną w dniu 21.11.08 r. z okazji Święta Niepod-
ległości, Dnia Seniora oraz Święta Służby SW. Odpłatność od 
osoby 15 zł. Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do 
dnia 18.11.08 r. telefonicznie 091 39 26 077, 0518 546 950, 
0601 750 697 lub w biurze ul. Zamkowa – „Poczekalnia”

Przewodniczący Jerzy Tębłowski

Okazja – promocyjne ceny!
Przyjedź, wykonamy w Twoim samochodzie przegląd okresowy 
sprawdzając 21 punktów kontrolnych (urządzeniami Bosh). 

Odwiedź nas, aby wymienić opony samochodu na zimowe.
Polecamy usługi blacharskie i lakiernicze:
- w Nowogardzie przy ul. Kilińskiego 26 tel. 091 39 25627
- w Wojcieszynie 24 tel.  091 39 20131, 091 39 20 303

Odlewnia ROHEM 
przekaże nieodpłatnie 
żużel poprodukcyjny. 

Transport i załadunek 
we własnym zakresie.

Tel. 091 39 20 371
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

          Nowogard 10.11.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Robotnik budowlany
2. Sprzedawca
3.  pracownik produkcji
4. Mechanik samochodowy
5.  ślusarz – spawacz
6. Nauczyciel matematyki
7.  Pielęgniarka
8.  Młodszy konsultant ds. obsługi klienta
9. Kierowca kat. C+E
10. Wulkanizator

OFERTY PRACY Z REJONU

1.  Kierowca kat. C+E (Gryfice) (Szczecin) 
(Płoty)
2. Przedstawiciel handlowy (Łódź)
3.  Pracownik produkcji (Szczecin Dąbie)    
4. Nauczyciel j. Polskiego, Muzyki (Osina)  
5.  Operator maszyn (Stargard Szcz.)
6.  Zawodowy szeregowy  (Gryfice)
7. Operator strugarek, stolarz, silikoniarz, 
lakiernik, okuwacz, czopiarek (Maszewo)
8. kierowca kat. C (Dobra Nowogardzka)
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XIV kolejka klasy okręgowej
Po przedostatniej kolejce rundy jesiennej na czele tabeli bez zmian – lider 

Korona Stuchowo zaledwie zremisował na własnym boisku z Wichrem Brojce, 
a ponieważ Pomorzanin również nie pokonał Iny w Ińsku różnica punktowa 
nie zmieniła się. Kto będzie mistrzem jesieni?  

Dowiemy sie już w sobotę 22 listopada około godz. 16.00.
Pomorzanin o godzinie 14.00 rozpoczyna na własnym boisku mecz z Ma-

sovią Maszewo, a Korona zmierzy się z Promieniem w Mostach.
LMM

Ehrle Polska Dobra Szczecińska - Flota II Świnoujście  2 - 0 
Masovia Maszewo - Mewa Resko    4 - 0
Korona Stuchowo - Wicher Brojce    1 - 1
Pogoń II Szczecin - Vielgovia Szczecin-Wielgowo  8 - 0
Fagus Kołbacz - Promień Mosty    1 - 3
KP Chemik II Police - Radowia Radowo Małe   9 - 1
Ina Ińsko - Pomorzanin Nowogard    0 - 0
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Światowid Łobez   2 - 3

Tabela na jedną kolejkę przed końcem rundy jesiennej.
1. Korona Stuchowo 14 29 9 2 3 33 / 17
2. Pomorzanin Nowogard 14 28 8 4 2 32 / 10
3. Flota II Świnoujście 14 27 9 0 5 42 / 27
4. Ehrle Polska Dobra Szczecińska 13 24 7 3 3 31 / 18
5. Wicher Brojce    13 23 7 2 4 29 / 22
6. Masovia Maszewo 14 23 7 2 5 29 / 24
7. Promień Mosty 14 23 7 2 5 26 / 28
8. Pogoń II Szczecin 13 21 6 3 4 39 / 24
9. KP Chemik II Police 14 21 6 3 5 25 / 19
10. Dąbrovia Stara Dąbrowa 14 20 6 2 6 24 / 21
11. Ina Ińsko 14 17 5 2 7 29 / 27
12. Mewa Resko 14 17 4 5 5 12 / 15
13. Światowid Łobez 13 16 5 1 7 26 / 31
14. Fagus Kołbacz 14 14 4 2 8 15 / 26
15. Radowia Radowo Małe 14 7 2 1 11 14 / 60
16. Vielgovia Szczecin-Wielgowo 14 2 0 2 12 10 / 47

Olimpia na urodzinach Mewy
W poniedziałek w hali sportowej w Resku uczczono 43 rocznicę powsta-

nia miejscowego klubu Mewa. W obchodach wzięli udział młodzi piłkarze 
Olimpii Nowogard. Kulminacyjnym punktem imprezy był pokazowy turniej, 
który połączył piłkarskie pokolenia. W zawodach wzięli udział piłkarze 
Mewy Resko (rocznik 1994), Radovii Radowo Małe (rocznik 1994), Olimpia 
Nowogard (rocznik 1998) i Oldboje Mewa Resko. 

W tej czysto towarzyskiej rywali-
zacji młodzi piłkarze Olimpii zajęli 
3 miejsce. W pierwszym spotkaniu 
przeciwnikiem naszego zespołu 
byli trampkarze Radovii, którym 
Olimpia uległa 4:0. Ze względu na 
różnice wiekowe wszystkich drużyn 
na boisku pojawił się opiekun Olimpii 
Gracjan Golema. W meczu o trzecie 
miejsce Nowogardzianie zremisowali 
2:2 z Oldbojami Mewy Resko, a obie 
bramki strzelił Bartłomiej Bielski. 
Ostatecznie Olimpia wygrała 3:2 w 
rzutach karnych. Indywidualną na-
grodę w żonglerce piłką zdobył Bar-
tłomiej Bielski. Najmłodszy uczestnik 

konkursu), uzyskując 36 kapek upla-
sował się na 2 miejscu. 

Uczestnictwo w imprezie urodzi-
nowej Mewy Resko było nie lada 
wyróżnieniem dla młodego nowo-
gardzkiego klubu, jakim jest Olim-
pia. Oba kluby planują zacieśnienie 
współpracy w przyszłości. 

Po turnieju organizatorzy konkur-
su zorganizowali naszym młodym 
piłkarzom poczęstunek. Zarząd 
klubu serdecznie dziękuje państwu 
Grzegorzowi i Małgorzacie Kniasz za 
ufundowanie owoców i wody.  

inf. własna

Półfinały Mistrzostw Powiatu 
w Piłce Nożnej Dziewcząt       
W dniu 6 listopada na Stadionie LKS Pomorzanin w Nowogardzie roze-

grane zostały półfinały Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół 
Gimnazjalnych. Nowogard gościł Gimnazja z Maszewa i Przybiernowa. 
Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. 

Jako pierwsze na boisku pojawiły 
się dziewczęta z Gimnazjum nr 3 z 
Nowogardu i Maszewa. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 0 – 0. Drugi 
mecz rozegrały dziewczęta z Gimna-
zjum w Maszewie i Przybiernowie. 
Tym razem lepsze okazała się druży-
na z Maszewa, spotkanie zakończyło 
się wynikiem 2 – 1 dla Maszewa. 
Ostatni mecz rozegrały drużyny z 
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie oraz 
Gimnazjum z Przybiernowa. Wynik 
tego spotkania to 1 – 0 dla Gimna-

zjum nr 3. Do Mistrzostw Powiatu 
awansowały Gimnazjum z Maszewa 
i Nowogardu. 

 Klasyfikacja końcowa.
1 miejsce – Gimnazjum w Masze-

wie
2 miejsce – Gimnazjum nr 3 w 

Nowogardzie – opiekun Wiesław 
Buczyński

3 miejsce – Gimnazjum w Przy-
biernowie.

Gratulujemy!
LMM

Olimpia - w Szczecinie. 

W „B” klasie także twardo trzeba walczyć o punkty
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• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Informujemy, że 

28 listopada 2008 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

REKLAMAREKLAMA REKLAMA

 W obiektywie  Jana Korneluka                   Z redakcyjnego 
                                                          okna



  foto Jan Korneluk
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty w godz. 9.00 – 14.00

czytaj s. 4

REKLAMA

Wielkie granie

na chwałę Pana

REKLAMAREKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

Koncert
23.11.2008 r.
godz. 17.00
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REKLAMA

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Stanisława 
Podbiegło 

serdeczne podziękowania 
składa 

żona z dziećmi 
i ich rodzinami  

PODZIĘKOWANIA

„Serduszko”
 Stowarzyszenie Dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko” poszukuje 

specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii, logopedii, psychologii, 
zainteresowanych podjęciem współpracy ze stowarzyszeniem. Podejmiemy 
też,  współpracę z wolontariuszami chętnymi do pomocy  przy niepełno-
sprawnych dzieciach. Telefon kontaktowy: 091 39 110 87.

Stowarzyszenie Dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko” w związku z 
organizowaną w dniu 3 grudnia imprezą mikołajkową prosi wszystkie osoby 
o dobrym sercu o rzeczowe prezenty dla podopiecznych. Prezenty prosimy 
zostawiać w Przedszkolu nr 3 przy ul. Poniatowskiego lub kontaktować się 
pod nr tel. 91 39 110 87.

Serdeczne podziękowania 
dla p. Anny Szkołuda 

i p. Dyrektor Przedszkola nr 3 
Ewy Wróbel 

za pomoc i zainteresowanie się 
problemami dzieci niepełnosprawnych  

w naszej gminie.
Stowarzyszenie Dla Dzieci 

Niepełnosprawnych „Serduszko”.

Obwodnica
To, że obwodnicy w Nowogardzie 

chcą wszyscy jest oczywiste. To, że 
istotna część mieszkańców nie zgadza 
się z proponowanym jej przebiegiem 
wynika z głosów jakie redakcja 
otrzymuje. To, że władze uparcie 
nie słyszą tych słów, wiemy aż nadto 
dobrze. Czy uda się w Nowogardzie 
wybudować obwodnicę, która będzie 
oczekiwanym dobrodziejstwem a nie 
kolejnym przekleństwem?                                          

Oto pytanie w obecnej sytuacji iście 
salomonowe. Zachęcamy Państwa 
do wzięcia udziału w konsultacjach 
społecznych, które przeprowadzi 
Ministerstwo Infrastruktury i Środo-
wiska w związku z Aktualizacją listy 

projektów indywidualnych dla Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko, 
z którego miałaby być finansowana 
budowa obwodnicy Nowogardu. W 
załączeniu formularz znajdujący się 
na stronie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, który można znaleźć 
wpisując w wyszukiwarce treść: For-
mularz Zgłaszania Uwag. Wypełnio-
ny formularz w formacie doc. prze-
syłamy na adres e-mail: poiis@mrr.
gov.pl  Mamy nadzieję, że wszyscy, 
w tym  organizacje społeczne, które 
mają uwagi do przebiegu obwodnicy 
zgłoszą je, w trybie przewidzianym 
dla tych konsultacji.      

red

 

 
 

 
UNIA EUROPEJSKA

Konsultacje Społeczne
nowych projektów indywidualnych dla  

programu operacyjnego infrastruktura i środowisko
formularz zgłaszania uwag
Konsultacjom społecznym poddawane są wyłącznie nowe projekty in-

dywidualne zaproponowane przez instytucje pośredniczące dla sektorów 
środowiska oraz transportu do umieszczenia na Liście projektów indywidu-
alnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na 
niniejszym formularzu.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem 
strony internetowej, to wypełniony formularz w formacie .doc prosimy 
przesłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: poiis@mrr.gov.pl w ter-
minie do 8 grudnia 2008 r.

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Kon-
sultacje społeczne listy nowych projektów indywidualnych”.
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób jak 

to wyżej zostało przestawione zostaną automatycznie wyłączone z procesu 
ich rozpatrywania.
1. Informacja o zgłaszającym uwagi do nowych projektów indywidu-

alnych
IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA ORGANIZACJI

ADRES KORESPONDENCYJNY

E-MAIL

TELEFON

FAKS

Prosimy o wypełnienie w miarę możliwości wszystkich pól w powyższej 
tabeli.

2. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje nowych projektów indywidu-
alnych

LP.
NUMER I NAZWA 

DZIAŁANIA

NAZWA 
PROJEK-

TU

TREŚĆ UWAGI 
(PROPOZYCJA 

ZMIAN)

UZASADNIENIE 
UWAGI

1

2

…

Poszczególne pola mogą być dowolnie rozszerzane.

Szachy

I Memoriał  

Janusza 

Kaweckiego
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS 

zaprasza na I Memoriał Janusza 
Kaweckiego. Turniej szachowy roze-
grany zostanie w dniu 23 listopada, 
w sali Pomorzanina przy placu Sza-
rych Szeregów. Początek o godzinie 
10.00.
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Nowe zebry  
w nowogardzkim ZOO

Jednym z problemów komuni-
kacyjnych zatłoczonego naszego 
miasta jest brak miejsc parkingowych 
zwłaszcza w okolicy gdzie znajdują 
się punkty handlowe czy usługowe. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców w tym zakresie 
organizatorzy ruchu w Nowogardzie 
postanowili poradzić sobie z prob-
lemem po swojemu i nie urządzać  

nowych miejsc parkingowych ale 
zmusić nas do niekorzystania z 
samochodów w ogóle. Ostatnim 
świetlanym przykładem takiego 
podejścia jest umieszczenie znaków 
poziomych (zebr) oznaczających 
zakaz parkowania na jezdni ulicy 
zjazdowej z ulicy Warszawskiej na 
zaplecze bloku , w ktorym znajdują 
się m.inn punkt bankowy , pocztowy, 

Apteka Asa, sklepy różnych branż.  
Zamiast więc kosztem nieużytecznej 
przecież skarpy stworzyć dodatkowe 
miejsca parkingowe, co jak łatwo się 
domyślić nie byłoby zbyt wielkim 
kosztem, namalowano zamaszyście 
zebry na jednokierunkowej jezdni. 
Aby nie narażać mieszkańców na 
płacenie mandatu za parkowanie 
w niedozwolonym miejscu (jak się 
dowiadujemy kilku już zapłaciło) 
proponujemy powiększyć skarpę 

i zasypać część jezdni tak by mógł 
się zmieścić tylko jeden pojazd. 
Dodatkowo nie będzie problemu z 
corocznym malowaniem zebr! Ale już 
poważnie  - mamy nadzieję ,że radni 
zajmą się tym małym a jednocześnie 
dużym problemem i dostrzegą ,że coś 
tu wyraźnie szwankuje z myśleniem 
organizatorów ruchu w mieście. 
Dostrzegą bo wystarczy się dobrze 
wychylić z ratusza aby to zauważyć. 

MS   

Uszanujmy cmentarz
Dochodzą nas sygnały czytelników, 

że nie wszyscy bywalcy cmentarza w 
Nowogardzie potrafią się kulturalnie 
zachować. Niektóre osoby odwie-
dzają groby swoich bliskich w towa-
rzystwie czworonogów. A pieski, jak 
to pieski nie patrzą, gdzie załatwiają 
swoje potrzeby. Nie ma u nas kultury 
sprzątania po psach. A może by tak 
wzorem pobliskiego Kamienia Pom. 
ustawić nie tylko na cmentarzu, ale 
i w mieście specjalne pojemniki, na 
psie odchody. Wymusza to na właś-
cicielach zwierzaków odpowiednie 

zachowania. Kolejną bolączką od-
wiedzających to miejsce spoczynku, 
są nie zawsze otwarte toalety. Zdarza 
się więc, że potrzeby fizjologiczne są 
realizowane przez niektórych pod 
tzw. „drzewkiem”. Zdarzają się też, na 
szczęście niezbyt powszechnie sytua-
cje, gdy „spacerowicze” zachowują się 
głośno i wulgarnie, śmiecą, a nawet 
popijają na cmentarzu piwko i inne 
trunki. Apelujemy więc do owych 
„niekulturalnych” – uszanujmy to 
miejsce ostatniego spoczynku.

Ewa Dziwisz
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„To, co robimy dla innych, 
jest tym, co naprawdę warto robić” 
     Lewis Carroll                                                               

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
składamy wszystkim Pracownikom 

serdeczne życzenia i wyrazy uznania 
za wysiłek i zaangażowanie 

w wypełnianiu ważnej roli społecznej. 
Życzymy dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości 
zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym.

Burmistrz Nowogardu - Kazimierz Ziemba
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Teresa Skibska

ŻYCZENIA

Wielkie granie  
na chwałę Pana

Już 23 listopada w niedzielę o go-
dzinie 17 odbędzie się w Kościele pod 
wezwaniem WNMP inauguracyjny 
koncert nowych organów. Na razie 
trwają jeszcze prace wykończeniowe. 
„Organy to taki instrument, który 
wymaga dopieszczenia – mówi Wła-
dysław Cepka, twórca instrumentu 

– pracujemy jeszcze nad ostatnimi 
elementami, nieraz do 24 w nocy. 
Jest zimno, ale na pewno do nie-
dzieli zdążymy. Na inauguracyjnym 
koncercie Michał Wachowiak, uta-
lentowany poznanianin, wydobę-
dzie wszystkie ich walory...”

Nowe organy zastąpią te z 1928r. 
Po raz pierwszy po koncercie organy 
zagrają na mszy św., która odbędzie 
się o godzinie 18, w intencji wszyst-
kich ofiarodawców i twórców nowych 
organów. Podczas mszy zagra po raz 
pierwszy nowy organista, wspiera-
ny przez p. Adama. Nie wiadomo 
jeszcze, czy na mszę przybędzie ks. 
abp Zygmunt Kamiński, by organy 
poświęcić. Jeśli nie pozwoli mu na 
to stan zdrowia, to poświęcenie 
organów odbędzie się w czasie ich 
oficjalnego przekazania do odbioru. 
Zasady odbioru organów są takie, że 
dokonuje się go dopiero po pewnym 
czasie użytkowania.

Ewa Dziwisz 

Organy to taki instrument, który wy-

maga dopieszczenia – mówi Włady-

sław Cepka, twórca instrumentu

Szpital daje sobie radę
Rozmowa z Dyrektorem nowo-

gardzkiego szpitala Kazimierzem 
Lembasem.
Red. – Oprócz usług typowo szpi-

talnych prowadzicie działalność poza-
szpitalną. Na czym ona polega?
Kazimierz Lembas – Chcąc uzu-

pełnić brak środków na finansowanie 
szpitala, rozpoczęliśmy działalność 
pozaszpitalną, w zakresie nocnej 
i świątecznej opieki medycznej. 
Otworzyliśmy swoje punkty w Gry-
ficach, Chojnie, Gryfinie, Barlinku i 
oczywiście w Nowogardzie. Ogółem 
obejmujemy swoim zasięgiem około 
165 tys. mieszkańców.
Red. – Podobno zakupiliście nową 

karetkę?
K. L. – W celi obsługi tych właśnie 

pacjentów, w zakresie usług trans-
portowych dokonaliśmy zakupu 
jednego pojazdu. Jest to Ford Galaxy. 
Obecnie przymierzamy się do zakupu 
drugiego. 

Red. – Na co przeznaczacie dochody 
z działalności pozaszpitalnej?
K. L. – Cały zysk jest przeznaczony 

na finansowanie sprzętu medycz-
nego do szpitala i bieżące remonty 
obiektu. Chcemy wyposażyć szpital 
w najlepszy sprzęt medyczny, szcze-
gólnie te pracownie, które służą 
bezpośrednio pacjentom. Dlatego za-
mierzamy ogłosić przetarg na zakup 
wideoendoskopu,w skład którego 
wchodzą: kolonoskop, gastroskop 
i monitor. Przewidywana wartość 
zakupu to 200 tys. zł.
Red. – Otrzymaliście też środki z 

gminnego budżetu?
K. L. – Tak. Ze środków otrzyma-

nych z Urzędu Miejskiego dokonuje-
my zakupu lampy operacyjnej na blok 
położniczy. Ze środków miejskich 
i starostwa dokonaliśmy wymiany 
stolarki okiennej  oraz przy pomocy 
PFRON – u wykonaliśmy podjazd 
dla niepełnosprawnych. Obecnie 
kończymy remont oddziału dziecię-
cego, gdzie całkowicie wymieniliśmy 
stolarkę okienną oraz wyremontowa-
liśmy wszystkie pomieszczenia. 
Red. – Już dawno rozpoczęto rozbu-

dowę szpitala. Obecnie postawiony w 
stanie surowym obiekt stoi niewykoń-
czony. Dlaczego tak się stało?
K. L. – Była to inwestycja woje-

wódzka. W 1999r służbę zdrowia 
przejęły powiaty, a środki finansowe 
zostały w budżecie centralnym. Od 
tego czasu nic się w tym obiekcie 
nie dzieje. Jest to tzw. stan surowy 
zamknięty.
Red. – Czy robicie coś,  aby to 

zmienić?
K. L. – Dyrekcja szpitala wystąpiła 

do Urzędu Miejskiego, jako organu 
założycielskiego, o ujęcie w planach 
finansowych na 2009r wydatków 
związanych z dokończeniem budowy 
nowej części szpitala. W pierwszym 
etapie należy wykonać aktualizację 
dokumentacji technicznej. Jej koszt, 
to około 500 tys. zł. Następnie należy 
zlecić dokończenie budowy. Szacun-
kowy koszt to 12 – 14 mln zł. Jest to 
bardzo dużo. Dlatego należy się po-
siłkować środkami zewnętrznymi lub 
wieloletnim kredytem bankowym, z 
ewentualnymi grantami.
Red. – Co się stanie jeśli budowa w 

końcu nie ruszy?
K. L. – Jeśli nie zmodernizuje-

my szpitala, z powodu przepisów 
unijnych w 2012 szpital zostanie 
zamknięty. Ale mam nadzieję, że do 
tego nie dojdzie.
Red. – Przy  optymistycznych 

założeniach, kiedy zakończycie in-
westycję?
K. L. – Chcielibyśmy skończyć do 

2011r, aby mieć czas na ewentualne 
poprawki i wykończenia. Gdyby 
udało się to zrobić, byłby to jeden 
z najnowocześniejszych szpitali w 
zachodniopomorskim. Z pokojami 
2 – 3 osobowymi, z pełnym wypo-
sażeniem. 
Red. – Jakie oddziały powstaną w 

nowej części?
K. L. – Planujemy przenieść tam 

oddziały ze starej części. W starej 
powstała by specjalistyczna obsługa 
pacjenta. Po przeniesieniu oddzia-
łów pozostałoby jeszcze półtora 
piętra do zagospodarowania, więc 
chcielibyśmy utworzyć jakiś nowy 
oddział, najbardziej potrzebny dla 
mieszkańców Nowogardu. Może to 
być oddział opieki długoterminowej, 
okulistyka, ortopedia. Wszystko zale-
ży od zapotrzebowania i możliwości 
zdobycia kontraktu. Na pewno po-
wstanie OJOM, gdyż obecnie musimy 
wozić pacjentów w ciężkim stanie do 
Goleniowa lub Szczecina.
Red. – A czym zajmuje się Pan 

obecnie?
K. L. – Obecnie zajmuję się rozmo-

wami z burmistrzem. Jesteśmy też w 
przededniu podpisania kontraktu na 
2009r. Właśnie jadę na negocjacje. 
Chcielibyśmy, żeby był on, co naj-
mniej taki jak tegoroczny.

Ewa Dziwisz  
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie
ogłasza pisemny nieograniczony 

przetarg ofertowy na:
1. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po-

łożonego w Nowogardzie, ul. Bankowa 3e - powierzchnia użytkowa: 62,20 m2     
 Lokal położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z 

w.c. i korytarza. 
 Cena wywoławcza:  137.711,- zł   Wadium:  13.800,- zł
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi oczekującemu na miesz-
kanie w Spółdzielni, który nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłosi 
gotowość zawarcia umowy za cenę określoną w przetargu. W przypadku zgłosze-
nia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Nowogar-

dzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 28.11.2008 r. do godz.12.00 

pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Prze-
targ na mieszkanie nr …”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres ofe-
renta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię ko-
pię wpłaty wadium. 

3. Złożenie deklaracji członkowskiej – w przypadku osób nie będących człon-
kiem Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2008r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd, winna uiścić zaoferowaną 
kwotę na konto Spółdzielni w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma o roz-
strzygnięciu przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem lub 
czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu roboczym.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w ter-
minie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.
Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub kontynu-
owany w formie przetargu ustnego. Pozostałe informacje można uzyskać w biurze 
Spółdzielni (dział członkowski)  lub telefonicznie 091-3910010.
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Fotoradar Burmistrza Odp: nie udzielił odpowiedzi
28 grudnia 2007 r. 
Kosiński – kiedy będzie zainstalo-

wany fotoradar na ul.Poniatowskiego 
i 3-go maja ?

Odp: miały być umiejscowione 3 
fotoradary w gminie Nowogard. Na 
razie jest jeden w Żabowie
13 października 2008 r. ( komisja 

społeczna )
Szafran- poprawa oświetlenia przy 

głównych drogach, oświetlenie jest 
zbyt słabe

Odp: zamontowano lampy haloge-
nowe, ale nie poprawiły widoczności

Kosiński- zaproponował za-
montowanie fotoradaru na 
ul.Poniatowskiego, który sprezentuje

Odp: podpisano porozumienie z 
Komendą Wojewódzką Policji, ale 
tak to idzie. Mamy wszystkie uzgod-
nienia.

Dziś nie tylko ja czuję rozgorycze-
nie, że nie zrobiono NIC, co mogłoby 
zapobiec tej i innym tragediom. Biu-
rokracja, opieszałość i nieudolność 
osób odpowiedzialnych za realizacje 
zadań sprawiają, że nie wystarczają 
pisma i prośby. Musi interweniować 
telewizja i prasa, ażeby zmusić tych 
ludzi do wytężonej pracy.

W środę 12.11.2008 r. byłem uczest-
nikiem pikiety, która miała na celu 
przypomnienie o konieczności zwięk-
szenia bezpieczeństwa na nowogardz-
kich drogach. Na ręce burmistrza 
Ziemby złożono petycję podpisaną 
przez mieszkańców i atrapę fotora-
daru jako sygnał, że nowogardzianie 
nie chcą dłużej czekać. Domagano się, 
prócz fotoradaru, progów zwalniają-
cych i świateł. 

Po raz kolejny składane są pło-
mienne obietnice o podjęciu szybkich 
kroków i rychłym załatwienia sprawy. 
Liczę, że zgodnie z ostatnimi zapew-
nieniami, jeszcze w tym roku docze-
kamy się fotoradaru, a na początku 
przyszłego progów zwalniających, za-
równo na ulicy Poniatowskiego, Bo-
haterów Warszawy, jak i 3-go Maja.

PS. Kiedy słyszę głosy osób, któ-
re nie zrobiły w tej sprawie zupełnie 
nic, że wykorzystuje się tragedię do 
celów politycznych, zastanawiam się, 
co w takim razie należy zrobić, jeżeli 
wszystko co się robi jest niewłaściwe. 
Czy naprawdę lepiej nie robić nic i 
przejść obok tych tragedii obojętnie, 
próbując nieudolnie się usprawiedli-
wiać?

Radny 

Tomasz Szafran

Sprawa poprawy bezpieczeństwa 
na drogach naszego miasta powróciła 
po raz kolejny po tragedii, jaka wy-
darzyła się na ulicy Poniatowskiego. 
Intensywnie ruszyły, przynajmniej 
teoretycznie, prace mające na celu po-
prawę bezpieczeństwa. Wznowiono 
rozmowy z właścicielem drogi - Za-
rządem Dróg Wojewódzkich, który 
wydaje zgody na montaż fotoradarów 
czy progów zwalniających.

Osobą, która jest odpowiedzialna za 
załatwienie spraw formalnych z ww. 
instytucją jest burmistrz, który jako 
reprezentant gminy Nowogard może 
podpisywać stosowne umowy. Wraz 
ze swoim aparatem urzędniczym, na 
który podatnicy wydają około 4 mln 
zł rocznie, pełni funkcję wykonaw-
czą, czyli do jego obowiązków należy 
realizacja założeń Rady Miejskiej, 
negocjacje, realizacja inwestycji, za-
wieranie i podpisywanie umów oraz 
finalizowanie zadań. Robi to zazwy-
czaj na wniosek mieszkańców lub ich 
reprezentantów – radnych, których 
rolą jest zabezpieczenie środków fi-
nansowych na zadania w budżecie 
gminy. W momencie zasygnalizowa-
nia problemu i zabezpieczenia pie-
niędzy rola rady się kończy. Dalsze 
działania należą do burmistrza, który 
z mocy prawa posiada narzędzia do 
podejmowania i realizacji zadań, któ-
rych oczekują mieszkańcy. Z pozoru 
prosta definicja nijak się ma do rze-
czywistości, którą obserwujemy.

Podobnie wygląda sprawa zamon-
towania na ulicy Poniatowskiego 
fotoradaru, który w wielu miastach 
naszego kraju jest nieodzownym ele-
mentem krajobrazu. Jednak w Nowo-
gardzie nie można doprowadzić do 
zamontowania choćby jednego.

Temat poprawy bezpieczeństwa na 
ulicach miasta był równie głośno dys-
kutowany przed czterema laty, gdy w 
podobnych okolicznościach zginęły 
dwie nastolatki. Były liczne zapewnie-
nia o szeregu działań, które przyczy-
nią się do poprawy bezpieczeństwa. 
Po kilku tygodniach życie wróciło do 
normy a zapewnienia trafiły do szu-
flady. Zdawać by się mogło, że w inte-
resie wszystkich leży zwiększenie bez-
pieczeństwa na ulicach Nowogardu, 
miejscowości przez którą przebiega 
trasa turystyczna o wielkim natężeniu 
ruchu. Okazuje się, że niekoniecznie. 
Jak zawsze w takich sytuacjach, jed-
na instytucja czeka na drugą, wszy-
scy chcą, ale nikt nic nie robi. Zadaję 
sobie pytania: Czy komuś nie zale-
żało na dotrzymaniu obietnic? Czy 
po prostu zabrakło determinacji w 
działaniu?

Skoro nie reaguje się na prośby 
mieszkańców, lekceważy apele i wnio-

ski składane przez radnych - to należy 
być przygotowanych na konsekwen-
cje, jakie niosą za sobą ignorancja i 
opieszałość w działaniu. Na pytania 
o fotoradar, poprawę oświetlenia, 
zwiększenie bezpieczeństwa na no-
wogardzkich drogach pan burmistrz 
zawsze miał gotową odpowiedź: już, 
zaraz, w trakcie, niedługo...

Radni przez 2 lata obecnej kaden-
cji regularnie dopominali się, prosili, 
wnioskowali o montaż fotoradarów 
zwiększających bezpieczeństwo. Za 
każdym razem otrzymywali optymi-
styczną, zamykającą usta odpowiedź.

Dziś, w obliczu kolejnej tragedii, na-
leży wyjaśnić, jakim cudem 4 lata nie 
wystarczyły na załatwienie tak prostej 
sprawy jak montaż fotoradaru.

Oto fragmenty wniosków, które 
składali radni do burmistrza podczas 
sesji:

24 stycznia 2007 r.
Szpilkowski- zwiększenie natężenia 

oświetlenia drogowego przy przej-
ściach dla pieszych poprzez wymianę 
żarówek na mające większą moc

Odpowiedź burmistrza: nie udzielił 
odpowiedzi

25 kwietnia 2007 r. 
Kosiński- poprawienie bezpieczeń-

stwa na ul. Poniatowskiego
Odp: Burmistrz przekazał sprawę 

komendantowi, który obiecał umiej-
scowić tam często radary
30 maja 2007 r.
Kosiński – poprosił o założenie za-

kupionych przez niego atrap fotora-
darów na ul. Poniatowskiego i 3 Maja

Odp: podjeto decyzję co do lokali-
zacji fotoradarów na ul. Poniatow-
skiego i w Żabowie

27 czerwca 2007 r.
Wasiak – od wielu miesięcy radni 

wnioskują o zainstalowanie fotorada-
ru na ul. Poniatowskiego. Zapytał czy 
sprawa została uregulowana i kiedy?

Odp: został już zakupiony !
10 października 2007 r.
Kosiński – zaakcentował fakt, że 

nadal nie ma fotoradaru na ul. Po-
niatowskiego i stwierdził, że może go 
podarować w prezencie

Odp: niebawem ustawiony będzie 
fotoradar na ul. Poniatowskiego
14 listopada 2007 r.
Kosiński – ponownie zwrócił uwagę 

na fakt, że na ul. Poniatowskiego nie 
ma zamontowanego sprzętu spowal-
niającego prędkość przejeżdżających 
samochodów

Odp: co do montażu fotoradarów 
na ul. Poniatowskiego i Żabowie to 
sa one zamówione!

5 grudnia 2007 r.
Kosiński - zapytał po raz kolejny, 

kiedy będzie zainstalowany fotoradar 
na ul. Poniatowskiego?



Zakończenie udanego sezonu KM „Cisy”

Michał Kozera Żaneta Zacharewicz Piotr Klewicz Bartosz Maślany

Rafał Szwarczewski z Łobza
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Warnkowo”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 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, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIX/353/06 z 
dnia 20 września 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warnkowo” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 grudnia 2008 
r. do 31grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 
206 (w budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. Wolności 1) 
o godzinie 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu 
Wolności 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2009 r.

BURMISTRZ Kazimierz Ziemba

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miętno”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 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, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 
880) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIX/353/06 z dnia 
20 września 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miętno” wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 grudnia 2008 r. do 
31grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w pokoju nr 206 (w 
budynku przy Placu Wolności 5) w godzinach otwarcia urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie w sali posiedzeń (na piętrze w budynku przy Pl. Wolności 1) o 
godzinie 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu przy Placu 
Wolności 1, 72-200 Nowogard z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2009 r.

BURMISTRZ Kazimierz Ziemba 

Miasto

Ulica

Telefon

I Oddział w Nowogardzie

ul. Bankowa 5

tel: (91) 392 75 53 

      (91) 392 75 49 

      (91) 392 75 48 
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BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO 2008

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne

500 826 464

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5 Marca 7 • Nowogard

Odlewnia ROHEM 
przekaże nieodpłatnie 
żużel poprodukcyjny. 

Transport i załadunek 
we własnym zakresie.

Tel. 091 39 20 371

I.N.K. Volt
usługi elektryczne

    • tanio
 • szybko
  • solidnie

tel. 504 005 800

Zakład 

Ogólnobudowlany
Remonty

Tel. 880 513 171

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
-   Kierownik salonu gier w Nowogardzie

Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole
Wymagania dla kierowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
•   Wykształcenie wyższe
•   Doświadczenie mile widziane
•   Miła aparycja
•   Sumienność, uczciwość, rzetelność
•   Umiejętność kierowania ludźmi

Kontakt: Krzysztof Kupidłowski    
                 tel. 600 921 537  
e-mail: krzysztof.kupidlowski 
@fortunagames.pl
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Najtrudniej przychodzi pisanie o 
bliskich nieobecnych. Z ogromnym 
smutkiem przyjąłem ponurą wiado-
mość o śmierci Stanisława Różewi-
cza, wielkiego, skromnego reżysera 
filmowego, wieloletniego szefa Ze-
społu Filmowego „Tur” i profesora 
PWSFTVIT w Łodzi. Chyba nie był 
ulubieńcem mediów.  Mam żal do 
TVP, że nie padała żadnej dłuższej 
wzmianki o odejściu kinomana 
kultury polskiej. Kilka nekrologów 
zamieściła Gazeta Wyborcza z dnia 
10.11 br.

„Najsmutniej jest wyjechać z 
domu jesiennym rankiem, gdy nic 
nie wróży rychłego powrotu…” 
– pisał Tadeusz Różewicz znany 
poeta i dramaturg. zadeszczonych 
jesienią dni. 9 listopada „wyruszył” 
w ostatnią drogę Jego brat, Stanisław. 
Jeszcze trzy lata temu pan Stanisław 
Różewicz był gościem specjalnym 
„Lata z Muzami” w Nowogardzie, 
gdzie otrzymał honorowy Laur 
Cisowy za całokształt twórczości. 
Jak mało kto oszczędnie i finezyjnie 
pokazywał na ekranie grywanie 
ludzkie namiętności i skomplikowa-
ne wnętrze portretowych bohaterów. 
Prawdziwy mistrz kameralnej narra-
cji. Podczas festiwalu przegadaliśmy 
razem wiele godzin. Był wyjątkową 
postacią, jakby nie z naszych czasów 
– błyskotliwym, uroczym, bezpo-
średnim i empatycznym rozmówcą. 
Emanował dobrocią i                  ot-
wartością na drugiego człowieka 
i jeszcze ten staroświecki wdzięk i 
nienaganne                  maniery. I takim, 
mam nadzieję został zapamiętany 
przez mieszkańców naszego miasta. 
Z długich rozmów powstał jeszcze 
dłuższy elaborat , który przesłałem 
do autoryzacji. Pan Stanisław lekką 
ręką doświadczonego scenarzysty 
skreślił ¾ tekstu i w tej autorskiej 
poprzedniej wersji przypominam 
wszystkim czytelnikom DN. Zapo-
mniałem wtedy listowie podzięko-
wać panu Stanisławowi wierząc, że 

jeszcze się spotkamy. Niestety, czas 
perfidnie wywinął mi numer nie z tej 
Ziemi; swoją wdzięczność chciałbym 
teraz wyrazić słowami fragmentu 
poety i pieśniarza Georgia Brassen-
sa: ” …ot niby nie spojrzenia blask. 
Ale Ci chcę powiedzieć, że twoje 
spojrzenie aż do dziś. Jak blask 
słońca ogarnia mnie. Więc, gdy Cię 
wezwie Święty Piotr. Idź za ten czyn 
prościutko pod najlepszy adres jaki 
znasz – wprost do raju bram…” 

Ci,  którzy odchodzą zostają w 
nas, w swoich dziełach. A nam tyle 
ubożej i tyle ciężej.

Żegnaj, Panie Stanisławie.
Pańskie piękne i mądre filmy jesz-

cze długo pamiętać będą wdzięczni 
widzowie.

Bo dobrych ludzi nikt nie zapomi-
na o czym dawno wiedziała Safona 
poetka z wyspy Lesbos.

Marian A. Frydryk

Rozmowa ze Stanisławem Różewi-
czem – reżyserem, wielkim realistą i 
moralistą polskiego kina.

Marian Frydryk – Debiutował pan 
w 1947 roku filmem dokumentalnym 
„Ulica Brzozowa”, posiada pan impo-
nujący dorobek filmowy, co pozwala 
mi na kolokwialne stwierdzenie, że 
jest pan żywą historią powojennego 
kina. Czy czuje się pan klasykiem?
Stanisław Różewicz: – Wie Pan, 

klasyk… zostawmy to określenie dla 
naprawdę wielkich twórców kina, 
takich jak Eisenstein, Fritz Lang, 
Chaplin, Bunuel, Kurosawa, Felli-
ni… Ja jestem jednym z reżyserów 
starających się tylko przyzwoicie 
wykonywać swój zawód. Dokument 
o którym Pan mówi robiłem razem 
z Wojtkiem Hasem w początkach 
naszej pracy w filmie. Mieszkaliśmy 
wtedy w jednym pokoju w Łodzi. A 
nasz film pokazywał jak w 1947 roku 
mieszkali i żyli ludzie warszawskiej 
Starówki… Cenzura uważała, że film 
jest zbyt mroczny i nie pozwoliła na 
pokazywanie poprzez kilkanaście 
lat…

M. F. – w jaki sposób trafił Pan 
do filmu?
St. R. – „Diabli podkusili…” Nie 

myślałem, że będę reżyserem. My-
ślałem o pisaniu… Napisałem list 
do reżysera Jerzego Zarzyckiego, 
przeczytałem w „Odrodzeniu”, że 
w Łodzi powstaje rodzaj „centrum 
filmowego”… Można się uczyć… 
Zarzycki odpowiedział mi żebym 
zaraz po maturze przyjeżdżał, może 

będzie robota w charakterze asy-
stenta… I tak się zaczęło. Zostałem 
asystentem znanym w „Robinsonie 
Warszawskim”. Film powstawał dłu-
go i z perypetiami. Po dwóch latach 
wszedł na ekran pod zmienionym 
tytułem „Miasto Nieujarzmione”. Z 
całkowicie zmienionym scenariu-
szem, bohaterami, po ingerencjach 
cenzury i partii… 

M. F. – A jakim filmem fabularnym 
Pan debiutował?
St. R. – „Trudną miłością”. Film 

był niedobry. Robiłem go w roku 
1953. W okresie socrealizmu. Mia-
łem dość siedmiu lat asystowania, 
byłem bez mieszkania. Scenariusz 
był niedobry, nieprawdziwy. Strasz-
nie dostałem w de…od zresztą też 
byłych socrealistów filmowej kryty-
ki.  Tylko, że oni się błyskawicznie 
„przeorientowali…” 

M. F. – Zawsze robił Pan filmy 
dobre, precyzyjnie przemyślane bez 
ozdobników, ale były to filmy, które 
nie zdobywały szerokiej publiczności. 
Dobrze to czy źle?
St. R. – Mówiono, że Różewicz 

to majster filmów kameralnych, 
psychologicznych. psychologicz-
nych niewielką publicznością… 
Ale przecież takie filmy jak „We-
sterplatte” miały miliony widzów… 
„Wolne miasto”, cztery miliony… 
Dziś przy dwustu tysiącach widzów, 
to już duży sukces… Jeden z moich 
kierowników produkcji powiedział 
kiedyś – „Różewicz robi filmy ka-
meralne, tak… na pierwszym planie 
rozmawia dwóch gości, a z tyłu pali 
się miasto…” Coś w tym było…

MF – Jaką publiczność Pan naj-
bardziej ceni?
St. R. – Są różne rodzaje publicz-

ności. Cenię widza myślącego. Tych 
widzów nie rozstających się z filmem 
natychmiast po wyjściu z kina. 

M. F. – Czy kładzie się cieniem na 
Panu popularności brata Tadeusza, 
którego twórczość weszła do kanonu 
lektur szkolnych?
St. R. – Bratem się cieszę. A po-

pularność… Jeden z pisarzy przysłał 
mi książkę z dedykacją – „Jednemu z 
Klanu Różewiczów…” Inny, którego 
też wysoko cenię  napisał mi „Ciche-
mu reżyserowi – cichy wielbiciel…” 
Pięknie, prawda?

M. F. – Czy czegoś Pan żałuje w 
swojej twórczości?
St. R. – Szeregu filmów, scena-

riuszy których nie pozwolono mi 
zrealizować. „Wyspy” napisanej dla 
mnie przez znakomitego Jana Józefa 

Szczepańskiego, „Bocznego kanału”, 
„Defilady” pisanej z Tadeuszem… 
„V – 2” pisanego z Janem Szczepań-
skim… historii Macocha…

M. F. – Czy czuje się Pan sławny w 
potocznym słowa tego znaczeniu?
St. R. – Sława to względne, ry-

zykowne pojęcie. Może być zerem 
moralnym i „twórczym” i można 
być sławnym, bo na to pracują różni 
ludzie, pewne środki przekazu, w 
tym miernoty…   

Pojęcie sławy może kryć też różne 
„nadzienie”… 

MF – Czy miał Pan swoich star-
szych mistrzów, na których się wzo-
rował?
St. R. – W naszym kinie takich nie 

widziałem. Wielcy mistrzowie kina 
światowego mnie fascynowali. Gdzie 
mi do nich… Starałem się mówić 
o moich filmach w sposób prosty, 
czysty, bez kinowego „baroku”, 
udawania przekazywać widzowi te 
treści i tych bohaterów, te przemy-
ślenia którymi chcę się z widzami 
dzielić…

M. F. – Spróbuje Pana sprowo-
kować . Czy czytał Pan „Ulissesa” 
Joyce’a? Ja przebiłem się do strony 
dwusetnej i dopiero zrozumiałem 
co miał na myśli T. S. Eliot, pisząc 
o dziele Joyce’a: „Zabił i pogrzebał 
wiek XIX”. 
St. R. – Nie doczytałem do końca, 

choć to wielki „majster”… Bliższy mi 
Czechow, Dostojewski, Kafka.

M. F. – Czego chciałby Pan jeszcze 
posmakować w życiu?
St. R. – W dalszym ciągu mam 

apetyt na życie, na świat, mimo tego 
że jest to świat okrutny. Ale bywa też 
piękny. „A obłoki jak obłoki” – jak 
pisał Iwaszkiewicz.

MF – Czy mógłby Pan podzielić się 
swoimi wrażeniami na temat naszego 
– tegorocznego festiwalu
St. R. – To co tutaj robicie to zja-

wisko dość rzadko występujące na 
prowincji. Robicie wiele dla sztuki i 
kultury. A ludzie, którzy zbliżają nas 
do rzeczy i zjawisk pięknych czynią 
świat trochę lepszym. Brawo dla 
Waszego „Lata z Muzami”. 

M. F. – A czego Panu należy ży-
czyć? 
St. R. – Zdrowia…
M. F. – Życzę zatem wspaniałej 

kondycji, wszelkiej pomyślności loso-
wej i wielu dzieł na miarę Pańskiego 
talentu.

Nowogard, dnia 9.07.2005r.

„Sława jest to ryzykowne stwierdzenie”
„Kochamy wciąż za mało i stale za późno” – ks. Jan Twardowski

Ostatnie pożegnanie Stanisława Różewicza – wybitnego twórcy polskiego kina i wielkiego Człowieka 
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700 LAT Już za pół roku...

Pionierzy Nowogardu
Polskim miastem Nowogard stał się w 1945 roku. Między bajki należy 

włożyć misternie budowaną przez lata teorię o „powrocie do Macierzy”.
W 700-letniej historii miasta tylko ostatnie 63 lata pisali Polacy. Chcemy 
pisać o zwykłych obywatelach, którzy tutaj przyjechali, by szukać swego 
miejsca na ziemii po wojennej zawierusze. Jednym z nich był Mieczysław 
Kazimierz Kąkolewski.

Przed wojną mieszkaliśmy na Ku-
jawach. Gdy wybuchła wojna dwóch 
moich braci trafiło do wojska – niestety 
zostali wzięci do niewoli i osadzeni w 
niemieckich obozach – Ignacy w Szcze-
cinie, a Jan we Francji gdzie pracował 
w kamieniołomach – podczas alian-
ckiego bombardowania zbiegł i trafił 
do armii Andersa. W 1945 roku na-
stąpiło szczęśliwe spotkanie – idący z I 
Armią WP szwagier spotyka Ignacego. 
Szybko powiadamiają moich rodziców 
gdzie są i ściągają nas do Nowogardu. 
Jesienią 1945 roku przyjechalismy do 
Nowogardu na gospodarstwo rolne 
w okolicach Olchowa. Miałem wte-
dy 17 lat. Zacząłem uczęszczać do 
szkoły przy ul. Kilińskiego (Wówczas 
Królowej Jadwigi) i jednoczesnie 
pracowałem w Technicznej Obsłudze 
Rolnictwa Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe przy ul. Młynarskiej (tereny 
późniejszego POM).

Trochę o pracy:
Główna praca to naprawa ciąg-

ników. Były to przeważnie ciągniki 

niemieckie oraz otrzymane z pro-
gramu UNRA (dwa typy Forda, Far-
mal, Jonder i czeskie zetory). Trzon 
fachowców stanowili Niemcy, cywile, 
którzy w mieście pozostali. Niestety nie 
pamiętam kiedy oni wyjechali.

Dzień pracy był formalnie 8-go-
dzinny, ale jak to w rolnictwie trzeba 
było pracować dużej oraz w niedziele 
i święta. W prowadzono także ra-
dzieckie normy – obowiązywały ścisłe 
czasy np. montażu i demontażu silnika 
lub czas instalowania poszczególnych 
części. Denerwowało to załogę bo jak 
wyrobić norme gdy brakuje części lub 
narzedzi? Żartowaliśmy, że najlepszy 
jest „radziecki klucz” czyli przecinak 
i młotek.

Ubrania i obuwie dostawałiśmy w 
zakładzie, a posiłek w postaci zupy 
spożywaliśmy najpierw w stołówce 
przy ul.Józefa Stalina (obecnie OPS 
przy ul.3 – Maja), a póżniej przy za-
kładzie na ul. Młynarskiej.

Trzeba wiedzieć, że obowiązywało 
hasło o wrogu, dlatego w zakładzie 
była wartownia i uzbrojeni ludzie, 
a wielu fachowców, którzy wrócili z 
zachodu było szykanowanych, zamy-
kanyvch, pozbawianych pracy.

Jak Pan wspomina czyny społecz-
ne?

Praca społeczna obowiązywała 
wszystkich. Najbardziej pamiętam 
wybieranie i czyszczenie cegieł, które 
były składowane w rejonie kościoła, 
a potem przewożone na stację (wo-
zili chłopi) i wysyłane na odbudowę 
Warszawy. Ciągłym zajęciem było też 
porządkowanie terenów – miasto było 
bardzo zniszczone. Dużo pracy było 
przy stacji i dworcu PKS (wszystko 

było w fazie rozruchu). Kłopoty były 
też z szabrownikami – co nie zdążyli 
wywieźć Rosjanie to rabowali sza-
brownicy – dlatego wiele domów i 
mieszkań bywało niszczonych już po 
wojnie.

Pierwsze sklepy?
Praktycznie nie było. Próbowano 

sprzedawać płody rolne i pozyskiwane 
nie wiadomo jak towary.Szybko po-
wstało targowisko w rejonie mleczarni 
(po usunięciu z tego placu trzymanych 
tam jenców) które funkcjonowało do 
połowy lat siedemdziesiątych.

Rozrywki, potańcówki?

Praktycznie nie było. Organizowano 
spontanicznie, w małych grupach. 
Cenieni byli akordeoniści. Był za to 
sport. Już w pierwszych latach grano 
w piłkę nożną, próbowano wyścigów 
na lodzie, ale najbardziej rozwinęło się 
kolarstwo i wyścigi motocyklowe.

W latach czterdziestych były moż-
liwości zdobycia rowerów i motocykli 
poniemieckich.

Mam pamiątkę z wyścigu na trasie 
dookoła powiatu (Nowogard – Dobra 
– Jenikowo – Maszewo – Goleniów 
– Nowogard) – za III miejsce dosta-
łem w nagrodę srebrną papierośnicę 
(papierosów nie paliłem).Rozgrywki 
piłkarskie to rywalizacja między LZS a 
kolejarzami ( pracowników kolei było 
wielu, bo w Nowogardzie była duża 
parowozownia).

Zaszczepiona w latach czterdzie-
stych i pięćdziesiątych miłość do raj-
dów i wyścigów owocowała w latach 
późniejszych. Nowogardzka Liga 
Obrony Kraju i PZMot organizowały 

szereg rajdów. Brałem udział w Raj-
dzie Kwitnącej Magnoli (rok 1965) 
jako pilot z Jerzym Baszkowskim jego 
prywatnym Wartburgu i Rajdzie do 
Kalisza dla uczczenia 1000 -lecia Pań-
stwa Polskiego. Do Kalisza jechałem 
na własnym motocyklu Junak 350.

Foto z zasobów pana Kąkolew-
skiego.

Wysłuchał Lesław M. Marek 

Na torze przeszkód 

– plac Szarych Szeregów (1966).
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NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
kojowe w Gryficach, tel: 507 
100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLA-
NĄ DO 15 ARÓW W NOWO-
GARDZIE LUB W OKOLICACH 
NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 
0605 522 340.

• Poszukuję do wynajęcia umeb-
lowanej kawalerki lub 2 poko-
jowego. Tel. 513 690 314.

• Do wynajęcia pomieszczenie 
na biuro. Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam lub wydzierżawię 
zlewnię mleka w Błotnie, w 
tym 28 arów ziemi. Tel. 696 04 
48 63, 0696 04 48 33.

• Do wynajęcia mieszkania 3 i 4 
pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe na ul. Osiedlowej, II 
piętro. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 2 pokojowe, parter, 
na Warszawskiej + garaż. Tel. 
606 458 285, 091 39 25 821.

• Golczewo - mieszkanie 2 po-

kojowe, 52 m kw, własność 

spółdzielcza sprzedam. Tel. 

660 073 883.

• Kawalerkę centrum – sprze-
dam. Tel. 091 39 14 828.

• Wynajmę mieszkanie 70 m kw 
w domu wolnostojącym, II pię-
tro. Tel. 091 39 23 209.

• Zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe 4 pokojowe, 68 m kw na 
dwa mniejsze – pokój z kuch-
nią i dwa pokoje z kuchnią. Tel. 
603 621 686.

• Zaopiekuję się osobą starszą 
w zamian za mieszkanie.Tel. 
504 965 111.

• Sprzedam działkę budowla-
ną w Nowogardzie o pow. 20 
arów. Tel. 091 39 23 231 po 
19.00.

• Kawalerkę w centrum Nowo-
gardu zamienię na większe z 
dopłatą lub sprzedam. Tel. 51 
21 31 573, 091 39 22 031.

• Poszukuję chętnego do wspól-
nego wybudowania domu typu 
„bliźniak”. Tel. 668 527 040.

• Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia, najchętniej kawalerka 
lub 2 pokoje. Tel. 504 965 111.

• Zamienię mieszkanie 2 poko-

jowe IV piętro po remoncie na 
dwa pokoje – I piętro lub par-
ter. Tel. 091 39 10518.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe 4 
sztuki 195/65/R15, cena 650 zł. 
Tel. 0605 522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bor-
dowy metalik, przebieg 108 
000 km, zadbany, książka ser-
wisowa, 1 właściciel w Polsce i 
w Niemczech, w Polsce od lute-
go 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kom-
pletny rozrząd, opony letnie 
16”, duży przegląd klimatronic, 
bezwypadkowy, cena 44 900 zł, 
ogłoszenie prywatne, tel: 0605 
522 340,W CENIE DIAGNOSTY-
KA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU 
PRZEZ KLIENTA, możliwość 
wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 

1,3 + gaz, rok 1991/92, cena 

3300 zł. Tel. 665 440 814.

• Sprzedam Mercedes MB100, 9 
miejsc, 1988 r., diesel, bus. Tel. 
696 04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Opel Frontera, wiś-
niowy, diesel, 1996 r., cena 9,5 
tys.zł. Tel. 696 04 48 63, 0696 04 
48 33.

• Sprzedam Daewoo Matiz, 2000 
r., autogaz. Tel. 691 750 030.

• Sprzedam Mercedes, 2001r., 
220 CDI. Tel. 605 542 730.

• Kupię żuka skrzyniowego. 
603 353 789.

• Sprzedam Ford Escort 1,4 i, 
benzyna, 1995 r., przebieg 150 
tys. km. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 996 984.

• Sprzedam Mitsubishi Lancer, 
1988 r., poj. 1,5, zarejestrowany. 
Cena 1200 zł. Tel. 785 483 190.

• Sprzedam 2 nowe opony ory-
ginalne do Żuka, 6.50 R 16C co-
met za 240 zł. Tel. 606 879 329.

ROLNICTWO

• Kupię cielęta. 693 540 383.
• Sprzedam ciągnik Ursus C 360, 

bronę talerzową, przyczepy 4,5 
t, deszczownię szpulową z kon-
solą, rury aluminiowe fi 110, 
wężyki do nawadniania kro-
pelkowego. Tel. 695 183 033.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.

• Sprzedam sadzonki orzecha la-
skowego. Tel. 785 714 251.

• Sprzedam ciągnik C4011 i ciąg-
nik Internoconal (Ferguson 
angielski) 3 cylindrowy. Tel. 
606 312 832.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, profesjonalne 

przeprowadzki – wnosimy 

– znosimy. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 

0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-

wej (osobowe, busy, ciężaro-

we, TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowo-

gard, ul. Zielona 3. 091 

39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 
091 39 21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – ofer-
ty bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD 

– oprawa muzyczna wesel, 

zabaw i innych imprez oko-

licznościowych. Tel. 503 602 

029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• Nowa myjnia automatyczna 

i ręczna przy ul. Armii Kra-

jowej 46 w Nowogardzie za-

prasza codziennie od 9.00 

do 18.00 oraz w niedziele 

od 12.00 do 16.00. Tel. 0691 

189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOW-

LANY – wszelkiego rodzaju 

remonty. Solidnie, dokład-

nie, tanio. Tel. 607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opa-
łu, materiałów budowlanych, 
itp. Polecam tanio. 1 zł za km, 
powyżej 200 km 0,80 zł za km. 
Tel. 514 740 538.

• TRANSPORT – tanio. 
604 963 120.

• Remonty mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Remonty, wykończenia. 696 07 
07 08.

• Dachy. 696 07 07 08.
• Profesjonalne wykonanie: 

tipsy – akryl, żel, jedwab – 

1000 wzorów, manicure, pe-

dicure, henna, makijaże. Tel. 

091 39 25 755, 602 630 016.

• Kominiarz M. Piórko jr. Tel. 091 
39 20 997, kom. 066 77 83 038.

• Profesjonalne obróbki bla-

charskie. 72 32 48 553.

• Prace ogólnobudowlane 
– malowanie, szpachlowa-
nie, wstawianie drzwi, itp. Tel. 
607 083 893.

• Przywiozę piach, żwir. Tel 

660 497 390.

• Remonty. 508 920 135.

• Czyszczenie pościeli weł-

nianych lanoliną. Tel. 

604 373 143.

• Tipsy żelowe – tanio. Tel. 609 

46 43 32.

• Pisanie, przepisywanie prac. 
zakreslo@wp.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych 
i innych. Tel. 695 085 470, 091 
39 72 575.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Remonty. 605 166 829.
• NAPRAWA RTV Sawicki, K. 

Wielkiego 7. 091 39 20 737.
• Usługi elektryczne – regipsy, 

malowanie. Tel. 606 490 456.
• REMONTY. Tel. 888 603 612.

• Układanie kostki brukowej. 

Tel. 721 124 740.



Okazja – promocyjne ceny!
Przyjedź, wykonamy w Twoim samochodzie przegląd okresowy 
sprawdzając 21 punktów kontrolnych (urządzeniami Bosh). 

Odwiedź nas, aby wymienić opony samochodu na zimowe.
Polecamy usługi blacharskie i lakiernicze:
- w Nowogardzie przy ul. Kilińskiego 26 tel. 091 39 25627
- w Wojcieszynie 24 tel.  091 39 20131, 091 39 20 303

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

OGŁOSZENIE

SKLEP MOTORYZACYJNY
AUTO – ROM

Części Zamienne i Akcesoria
Dobra, ul. Zielona 10
Tel. 091 39 14 204, 
kom. 661 283 886.

1321-24.11.2008 r. 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachod-
nia. 071 385 20 18.

• Restauracja Przystań zatrud-

ni barmana/kę, korzystne 

warunki płacowe. Tel. 091 39 

20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze 
z doświadczeniem Potuliniec 
przyjmę stawka od 1500 zł net-
to + umowa. Tel. 0 601 73 38 91 
i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrud-

ni barmana, kelnera. Tel. 

503 045 960.

• Zatrudnię kierowców z pra-
wem jazdy kat. D (z ważną kartą 
tachografu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechani-
ka i lakiernika samochodowe-
go na bardzo dobrych warun-
kach. Tel. 091 39 20 303.

• Maszkowo – praca. Ferma 

Norek w Maszkowie zatrud-

ni osoby do budowy pawilo-

nów hodowlanych. Tel. 0601 

520 540.

• Szukam pracy z busem Sprin-
terem. 696 138 406.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
„złotą rączkę”. Tel. 603 366 286.

• Zatrudnię: sprzedawcę części 

do maszyn rolniczych, prawo 

jazdy kat. B, doświadczenie 

mile widziane. 666 084 546.

• Niemcy! Potrzebne panie 

do opieki. Przed wyjazdem 

przygotowuję krótko z nie-

mieckiego. 091 39 21 195.

• Zatrudnię stolarza z wiedzą o 
zawodzie. Tel. 091 39 21 828.

• PUH Oskar zatrudni sprzedaw-
cę do sklepu spożywczego. Tel. 
602 474 266.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 

38 53 018.

• Owczarki niemieckie – szcze-
nięta czarno-podpalane po ro-
dzicach rodowodowych, ojciec 
szczeniąt – wnuk podwójnego 
zwycięzcy świata – sprzedam. 
Tel. 091 39 21 828.

• Kupię garaż blaszany. Tel. 

606 312 832.

• Sprzedam spacerówkę w b. 

dobrym stanie + folia prze-

ciwdeszczowa. Regulowane 

rączki, łatwa w składaniu, 

materiał dobrej jakości (ła-

twy do czyszczenia). Cena: 

tylko 250 zł (do negocjacji). 

Tel. 505 008 527 lub 509 

23 94 96 - od godz. 8.00 do 

20.00.

• Nowogard – sprzedam bardzo 
tanio nowy grobowiec. Tel. 091 
39 26 890.

• Sprzedam Keyboard KORG IX 
300, posiada stację dysków i 
dysk twardy + sztywny futerał. 
Instrument w stanie idealnym. 
Kontakt 600 314 631.

• Sprzedam tanio nowoczesne 
regały + ladę sklepową, stan 
bardzo dobry. 662 788 296, 
694 325 416.

• Meblościankę 4,00 x 2,40 m 
sprzedam. 091 39 20 737.

• Sprzedam lodówko – zamra-
żarkę Amica w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 504 965 111.

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A
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REKLAMA

Pizzeria 
FANTAZJA

     zaprasza  na 
       BAL 

SYLWESTROWY
zapewniamy

- dobrą polską kuchnię
- wspaniałą zabawę

- niespotykany nastrój
INFORMACJE na miejscu lub  

tel. 091 39 20 750

REKLAMA
REKLAMA

W obiektywie Jana Korneluka  - Koncert Lilii  Kobilnyk

Cyfrowy druk 

kolorowy 
KSERO KOLOROWE

ul. Boh. Warszawy 7A

Informujemy, że 

28 listopada 2008 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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 Witamy wśród nas...

Syn Eweliny 

Puchalskiej ur. 8.11.08 

z Wołowca

Córka Joanny 

Olszewskiej 

ur. 13.11.08 z Dobrej

Syn Joanny Lato 

ur. 13.11.08 z Reska

Syn Barbary Szram 

ur. 16.11.08 z Łobza

Córka Anety Woźniak 

ur. 14.11.08 

z Łosośnicy

Córka Iwony 

Janiszewskiej 

ur. 12.11.08 

z Nowogardu

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie uro-
dziło się 1 dziecko

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zo-
stały opublikowane 
ze względu na brak 
zgody rodziców

Będą pieniądze – będzie reforma
Rozmowa z 

Dyrektor Szko-
ły Podstawowej 
nr 2 p. Lidią 
Wiznerowicz 
– Gliwną.
Red. – Re-

forma szkolni-
ctwa najwięcej 
zmieni na po-
czątku w pod-
stawówkach . 
Kontrowersje 
budzi głównie 

obniżenie wieku szkolnego. Dużo mówiono 
na ten temat na ostatniej konferencji powiato-
wej dotyczącej reformy. Jakie są obawy z tym 
związane?
Lidia Wiznerowicz – Gliwna – Przed tą 

konferencją byłam wcześniej na spotkaniu z 
ministrem edukacji i muszę powiedzieć, że po-
stulaty, które padały tam, padały także podczas 
tej konferencji. Nauczyciele obawiają się klas 
połączonych, tzn. dzieci sześcio i siedmiolet-
nich razem. Dyrektor będzie chciał tworzyć 
osobny oddział, ale chętnych sześciolatków 
może być np. dziesięcioro i organ prowadzący 
nie wyrazi ze względów finansowych zgody 
na utworzenie takiego oddziału. Wtedy trzeba 
będzie go połączyć z siedmiolatkami.
Red. –Co jeszcze budzi kontrowersje w re-

formie?
L. W. G. – Podczas konferencji padały kon-

kretne uwagi. Nauczyciele widzą problem, jeśli 
chodzi o zajęcia fakultatywne z wychowania fi-
zycznego. Uczeń ma wybrać sobie dwie godziny 
zajęć z tego przedmiotu zgodnie z zaintereso-
waniami, np. siatkówkę i koszykówkę. Mamy 

dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, 
więc zajęcia mogą być prowadzone równo-
cześnie tylko w dwóch grupach. Jeśli zaintere-
sowanych koszykówką będzie 60 osób, trzeba 
je będzie podzielić na grupy lub zaproponować 
im coś innego. Wtedy kładzie się argument, że 
uczeń sobie sam coś wybiera.
Red. -  A jak wygląda sytuacja dotycząca 

nauki języka obcego z podziałem na grupy?
L. W. G. – Mamy jednego anglistę. Język 

angielski z podziałem na trzy grupy zaawan-
sowania jest po prostu nierealny. Dalej pojawia 
się pytanie, jeśli będzie 2 uczniów zaawanso-
wanych, to tworzyć grupę czy nie? Nauczyciele 
obawiają się braku środków na kontynuację 
reformy. Był taki program pilotażowy naucza-
nia języka obcego klas 1 – 3. W trzecim roku 
pieniędzy już na niego nie było.
Red. – Sześciolatki mają mieć zapewnioną do 

rekreacji przestrzeń. Jak to wygląda?
L. W. G. – Mieliśmy z tym do czynienia już 

wcześniej. Sale 1 – 3 miały być podzielone na 
część dydaktyczną i rekreacyjno – zabawową. 
Okazało się, że dzieci przebywały więcej w 
części dydaktycznej. Było też po prostu cias-
no, a inspektor sanitarny miał zastrzeżenia do 
przebywania dzieci na wykładzinie. W końcu 
stwierdziliśmy, że spacer, czy wyjście na boisko 
to lepsza forma rekreacji.
Red. – Jak by Pani podsumowała reformę 

szkolnictwa?
L. W. G. – Mieliśmy radę pedagogiczną 

dotyczącą zmian. Wspólnie dyskutowaliśmy i 
wyrażaliśmy swoje obawy. Podsumowanie jest 
takie. Jeśli będą pieniądze, to będzie reforma, 
inaczej nic z niej nie wyjdzie.

Ewa Dziwisz

 

Polemika

Nie wstydźmy 
się bogactwa

Zdrowy styl bycia, czy życia?

Do „ułożenia” tego tekstu zainspirowała mnie wy-
powiedź kol. Leszka Jurka, który stwierdził, że próbuję 
wciągnąć nowogardzian przez rajdy rowerowe do ... No 
właśnie do czego ja próbuję kogoś wciągnąć? Nie chcę się 
tłumaczyć, ani komukolwiek coś tłumaczyć, ale kilka spo-
strzeżeń może spowoduje przynajmniej ferment wśród 
wątpiących i nieprzekonanych do pewnych logicznych 
działań?

 Grupka rowerowych zapaleńców skupionych w nie-
formalnym klubie „BICYCL 50” postanowiła coś, co ma 
swoje głębsze uzasadnienie. Uzasadnienie jest proste. 
Mianowicie, brak aktywności fizycznej w okresie dzieciń-
stwa a później młodości i w wieku dojrzałym powoduje 
negatywne następstwa w rozwoju motorycznym, ogól-
nym stanie zdrowia i w sferze psychicznej. Więc wzrost 
poziomu aktywności fizycznej powinien stać się jednym 
z nadrzędnych celów naszego życia. Z danych dotyczą-
cych lat 90-tych wynika, że 90 % dorosłych Polaków nie 
uczestniczyła w żadnych formach aktywności ruchowej 
(Cendrowski 1998). Spędzając większą część życia w 
pozycji siedzącej dochodzi do znacznego przeciążenia 
kręgosłupa, co w konsekwencji daje szereg zmian zwy-
rodnieniowych, które doprowadzić mogą do znacznych 
ograniczeń lokomocyjnych a również zaburzeń innych 
układów czy narządów wewnętrznych. Koszty społeczne 
i straty z tego wynikające są ogromne. O jakim bogactwie 
możemy w takiej sytuacji mówić? Chyba tylko o bogactwie 
chorób i przykrych przeżyć oraz spotkań z lekarzami itd. 
Ale ten wywód, jak i wiele innych głębszych przemyśleń i 
stwierdzeń o naszym zdrowiu, nie są dla wielu zwykłych 
„zjadaczy chleba” przekonujące.
Fundamentalne i najważniejsze są zadowolenie i 

dobre samopoczucie, które są związane z regularnym 
zażywaniem ruchu. A. Shopenhauer związek życia z 
ruchem określił w zdaniu: ”Życie polega na ruchu i ruch 
jest jego istotą”. 

Grupka zapaleńców rowerowych spod szyldu „BICYCL 
50” często śpiewa:

„Niewybredna forma ruchu, ważne żeby zdrowa. A 
najzdrowsza? Oczywista! Jazda rowerowa.”

Jest tak dlatego, że jazda rowerem obok pływania jest 
zaliczana przez znawców tematu do najzdrowszych form 
ruchu. Poza tym jest najbardziej dostępna. Czy ktoś temu 
zaprzeczy? A gdzie tu bogactwo? Z pewnością nie tylko w 
samej jeździe rowerem, ale także w tym co jej towarzyszy. 
Jak się ktoś nie przekona to nie uwierzy. Zachęcam do 
zajrzenia na stronę internetową www.bicycl.yoyo.pl

a z pewnością wiele się wyjaśni.
Do zobaczenia na szlakach

Ryszard Zagórski

NDK zaprasza
24.11.2008 r. (poniedziałek), godz. 16.30, sala 

widowiskowa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego „PA-
RAM” z Warszawy oraz Nowogardzki Dom Kultury  
zapraszają zakłady pracy na zorganizowane seminarium 
szkoleniowe w ramach bhp i ppoż. oraz występ kabaretu 
„Koń Polski”. 
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BETONIARNIA 
KORYTOWO

oferuje:
- beton towarowy
- pompa do betonu 24 m
- bloczki betonowe
- kostkę brukową
- krawężniki
- obrzeża
- ogrodzenia betonowe
- transport, rozładunek

Tel. 091 392 68 68, 
tel. kom. 695 264 694.

P.B. Maciejuniec
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 43

Rozwiązanie krzyżówki nr 42 – CZTERY 
PORY ROKU – nadesłali:

Elżbieta Lewandowska, Stanisława Pokorska, 
Bogumiła Czupryńska, Władysław Kubisz, Te-
resa Powalska, Halina Kawczyńska, Franciszek 
Palenica, Teresa Młynarska, Andrzej Czarnowski, 
Ewa Mensfeld, Bogdana Walewska, Jan Nikicin, 
Danuta Bekalarek, Józef Górzyński, Barbara Bar-
tosik, Halina Szwal, Zdzisława Sosnowska, Maria 
Olszewska, Maria Gortat, Krystyna Tretiak, Iwona 

Kochelska, Natalia Chruściel, Teresa Januszonek, 
Pelagia Feliksiak, Chrystiana Syfert, Jerzy Siedlecki, 
Bogumiła Urtnowska. 

Prenumeraty DN na grudzień wylosowali:
1. Ewa Mensfeld
2. Zdzisława Sosnowska
3. Iwona Kochelska

Gratulujemy!   

HOROSKOP – SKORPION

Nie chwal się nigdy
Własnym ogonem,
Nawet gdy jesteś
Chwackim skorpionem.

BÓGWICO !!!

Boże, spójrz na ziemię z nieba,
Niech zapłoni Ci się lico!
Gdy nam Ewy było trzeba –
To stworzyłeś nam… bógwico.
Czort wie: Ewa to czy Adam,
Czy po prostu Kaśko – Maciek?
Gdy zagada – szewc wysiada,
Ateiści szepcą pacierz.
W gatkach biega po ulicy,
W ustach cybuch jak kłonica,
W domu z mężem się nie liczy,
W knajpie na pół się rozlicza.
A gdy stanie przy Adamie – 
Okulary choćbyś włożył –
To nie poznasz za nic, Panie:
On czy ona – choć jąś stworzył!
Gdybyś, Boże, zerknął z nieba,
To ze zgrozy byś zbaraniał.
Boże! Wraca moja Ewa!
Już nie mam nic do gadania.

BUDŻET BEZ GŁOWY…

Zwięźle – a nawet skąpo -
Dla przypomnienia podam:
Że gdy się robi coś z pompą,
Pieniądze płyną jak woda!
Nie wystarczą tu słowa krytyki,
Dopiero wtedy to się zmieni,
Kiedy władza za swoje „byki”
Płacić będzie z własnej kieszeni!

ESTETYZM

Naród ma już powyżej uszu,
Wszelkich łajdactw bez retuszu…

ABY

Aby zacząć nowe życie,
Nie wystarczy wstać o świcie.
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 20.11.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Stolarz
5. Sprzedawca
6. Pracownik terenów zielonych
7. Pielęgniarka
8.  Nauczyciel j.polskiego, muzyki
9. Palacz c.o.

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kierowca C+E 
    (uprawnienie na dźwig HDS)  - Płoty
2. Operator produkcji  
     - Stargard Szczeciński
3. Kierowca C+E –  Karnice
4. Pracownik obsługi salonu gier – W-wa
5. Operator  koparki – Świdnik
6. Żołnierz zawodowy 
    (kierowca, elektryk) –Mosty, Gryfice
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Klub Motorowy „Cisy”

Potrzebne szybkie 
decyzje...

Skończył sie sezon wyścigów motocrossowych. Nadszedł czas na podsu-
mowania.

Podczas plenerowej imprezy kończącej sezon w KM „Cisy” uhonorowano 
najlepszych zawodników. Przemawiając do zawodników, rodziców i grupy 
kibiców prezes klubu Tadeusz Hołubowski przypomniał historię klubu i 
odniósł się do aktualnej sytuacji.

Wiadomo, że klub od początku miał sukcesy zarówno w sporcie wyc-
zynowym jak i masowym.

Na początku nowego wieku przyszły trudne czasy – klub z tradycjami i 
uznaną marką w świecie motocrossu nie miał zawodników. Działacze nie 
załamywali rąk – utrzymywali tor w sprawności technicznej, a to owocowało 
– Nowogard dostawał organizację zawodów najwyższej klasy z Mistrzost-
wami Polski i eliminacjami Mistrzostw Europy.Impreza ściągała tysiące 
kibiców, a organizatorzy dostawali wysokie oceny uczestników i ..organizacje 
kolejnych zawodów.

Pokazywali naocznie uroki tego sportu i stało sie to co stać się musiało – w 
mieście znaleźli się chętni do uprawiania tego sportu. 

Zaczęło się od Michała Kozery. 
Jego pierwsze sukcesy  porwały 
następnych.Rok 2008 powinien 
być przełomowym -  w całej se-
rii wyscigów o Mistrzostwo Pol-
ski, o Puchar PZMot i o Puchar 
Bałtyku  klub  motorowy  „Cisy” 
reprezentowało już troje zawod-
ników - Michał Kozera, Żaneta 
Zacharewicz i Piotr Klewicz.Udanie 
debiutował w Pucharze Bałtyku 
Bartosz Maślany zajmując wysokie 
5 miejsce w końcowej punktacji.

Jak widać na zdjęciu amatorów 
toru jest więcej . Tor żyje – przez 
cały sezon trwają treningi naszych 
zawodników oraz ze względu na 
to, że tor jest trudny ale bezpiec-
zny trenują na nim  zawodnicy 
czołowych klubów.

Na wiosnę tego roku w klubie 
zaszły zmiany, które teraz owocują. 
Do zarządu klubu wszedł Michał 
Warkalewicz, który jako wiceprezes 
odpowiada za szkolenie zawod-
ników i kontakty z rodzicami.

To dzięki jego zaangażowaniu i 
aktywności klub zaczyna się liczyć 
na motocrossowej mapie Polski. Ale 
na imprezie kończącej sezon euforii 
nie było – pojawiły sie pytania o 
...przyszłość klubu.

Teren na którym umiejscowiony 
jest tor jest użyczony klubowi. Za-
wodnikom potrzebny jest jednak 
nie tylko tor ale i zaplecze – musi 
być miejsce na park techniczny, na 
parking pojazdów zawodników i 
oficjeli, musi być wreszcie miejsce 
d la  kibiców  i  zaplecze  nazwij-
my to gastronomiczne. Narazie 
doświadczeni  działacze  ratują 
sytuację bezinwestycyjnie bo tereny 
wokół toru na to pozwalają. Pyta-
nie brzmi: jak długo tereny będą 
wolne?

Niepokój działaczy i rodzin za-
wodników budzi brak konkretnej 
decyzji  co  do  przyszłości  tych 
terenów. W planie przestrzennego 
zagospodarowania gminy tereny 
przeznaczone są pod rzemiosło 
uciążliwe.  Nie  uporządkowano 
też praw własności – jest kilku 
właścicieli działek – gmina, Agencja 
Nieruchomości  Rolnych  i  pry-
watni właściciele. Co będzie gdy 
ktoś zdecyduje się na zabudowę 
przemysłową?

Rodzice zawodników ponoszą ko-
szty rozwoju kariery swych pociech 
– wiedzą, że wyniki w tym sporcie 
osiąga sie po latach treningu – pier-
wsze sukcesy przychodzą u nasto-
letnich (11,12, 13 lat) zawodników 
– jednak prawdziwy sport wyc-
zynowy i sukcesy międzynarodowe 
przychodzą po 6, 7 latach uczestnic-
zenia w zawodach i mogą trwać kil-
kanascie lat.  Jest to więc kosztowna 
inwestycja.

Tytułem  ar tykułu  chcia łem 
p or u s z y ć  w y o br a ź n i e  w ł a d z 
samorządowych – nie zaprzepaścić 
pozycji klubu wypracowanej przez 
lata! Skoro stać nas na zorgani-
zowanie  Mistrzostw  Europy  to 
dajmy też szansę uczestnictwa w 
nich naszym zawodnikom póki 
co finansowanych przez rodziców, 
dajmy satysfakcję działaczom od 
lat społecznie walczących o prestiż 
klubu. 

Trzeba  raz  jeszcze  popatrzyć 
w plan, przeanalizować mapki i 
przedstawić klubowi ostateczną 
decyzję.Czas nagli...

tekst i foto Lesław M. Marek

Fotorelacja na stronie 7

Chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 4 

Mistrzami Gminy w Piłce Ręcznej!   
 14 listopada Szkoła Podstawowa nr 1 była gospodarzem Mistrzostw Gminy 
w Piłce Ręcznej chłopców Szkół Podstawowych. Do zawodów zgłosiło się 6 
szkół naszej gminy. Drużyny  podzielone zostały na dwie grupy, w których 
to mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”.Grupa A

Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa Wierzbięcin Grupa B
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa Strzelewo
Wyniki spotkań grupowych:
Grupa A
Szkoła Podstawowa nr 3 – Szkoła Podstawowa Wierzbięcin – 5 : 8
Szkoła Podstawowa nr 4 – Szkoła Podstawowa Wierzbięcin – 16 : 5
Szkoła Podstawowa nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 17 : 4
1 miejsce w grupie - Szkoła Podstawowa nr 4
2 miejsce w grupie - Szkoła Podstawowa Wierzbięcin
3 miejsce w grupie - Szkoła Podstawowa nr 3
Grupa B
Szkoła Podstawowa nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 11 : 11
Szkoła Podstawowa Strzelewo – Szkoła Podstawowa nr 2 – 6 : 12
Szkoła Podstawowa Strzelewo - Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 : 14
1 miejsce w grupie - Szkoła Podstawowa nr 1
2 miejsce w grupie - Szkoła Podstawowa nr 2 
3 miejsce w grupie - Szkoła Podstawowa Strzelewo
Po rozgrywkach grupowych rozpoczęły się mecze o 5, 3 i 1 miejsce w 

Mistrzostwach. Jako pierwszy rozegrany został mecz o 5 miejsce, który ro-
zegrały Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa Strzelewo. Spotka-
nie zakończyło się wynikiem 4 – 10 dla Szkoły Podstawowej nr 3. Mecz o 3 
miejsce rozegrali chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej 
z Wierzbięcina. Spotkanie zakończyło się wynikiem 15 – 6 dla Szkoły Pod-
stawowej nr 2.

Mecz o 1 miejsce rozegrały Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa 
nr 1. Tym razem chłopcy z SP 4 okazali się mocniejsi, i mecz zakończył się 
wynikiem 20 – 8 dla Szkoły Podstawowej nr 4.

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 – opiekun Wiesław Buczyński
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun Monika Duraj
3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 – opiekun Grzegorz Górczewski
4 miejsce - Szkoła Podstawowa Wierzbięcin – opiekun Józef Korkosz
5 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 – opiekun Piotr Kazuba
6 miejsce - Szkoła Podstawowa Strzelewo – opiekun Waldemar Kondra-

ciuk
Do Mistrzostw Powiatu awansowały Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła 

Podstawowa nr 1. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

opr. LMM

Zapraszamy na mecz
W niedzielę, 22 listopada rozegrana zostanie ostatnia 15 kolejka rundy 

jesiennej. Pomorzanin gra mecz o wszystko z Masovią Maszewo.
Zapełnijmy stadion o godz. 14.00.     
22-11 14:00  Pomorzanin Nowogard - Masovia Maszewo 
22-11 14:00  Promień Mosty - Korona Stuchowo 

Przeprosiny
We wtorkowym wydaniu naszej gazety opisując piłkarskie rozgrywki 

klasy okręgowej umieściłem zdjęcia z meczu Ina Ińsko – Pomorzanin 
Nowogard bez uzgodnienia z autorem.

Zdjęcia umieszczone w portalu „Ligowiec”wykonała mieszkanka No-
wogardu Karolina Kubicka. Autorkę serdecznie przepraszam.

Lesław M. Marek
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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•

1 grudnia 2008 r. godz. 16.30

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3
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 Cena 1,20 zł

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

NZOZ MEDEX

LARYNGOLOG 
Przychodnia ul. Kościuszki 36 

 (parter w lewo)
pon. godz. 15.00, czw. godz. 15.00
Rejestracja 8.00 – 15.00, tel. 091 39 21 632

BETONIARNIA 
KORYTOWO

oferuje:
- beton towarowy
- pompa do betonu 24 m
- bloczki betonowe
- kostkę brukową
- krawężniki
- obrzeża
- ogrodzenia betonowe
- transport, rozładunek

Tel. 091 392 68 68, 
tel. kom. 695 264 694.

P.B. Maciejuniec

REKLAMAREKLAMA

Kolejny 
sprzęt 

dla OSP Czytaj s. 4 s. 11

REKLAMA

I Memoriał  

im. Janusza Kaweckiego

Niezwykły 
turniej  
szachowy

Matka 
posądziła 
czworo 
dzieci  
o alimenty

s. 6

Dzięki  
“Serduszku”

s. 3
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Kronika policyjna 

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci ojca 
Konstantego Spurgiasza 

dla Elżbiety i Zbigniewa Ceranków 
oraz Anety Nowak 

składają 
koleżanki i koledzy 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 
w Nowogardzie

KONDOLENCJE

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Bogusława  
Teofilewskiego 

serdeczne podziekowania 
składa 

żona z rodziną 

PODZIĘKOWANIA

Poniedziałek 17 listopad
Zgłoszono, że na drodze Strzelewo 

– Czermnica stoi w rowie samochód. 
Na miejscu zastano właściciela Ka-
zimierza K. w stanie nietrzeźwym, 
który miał 3,62 promila. Wstępnie 
twierdził, że jego pojazdem kierował 
ktoś inny. Jednak po dwóch dniach 
nowogardzcy policjanci udowod-
nili, że to właściciel kierował tym 
pojazdem. Sprawa trefi do Sądu 
Grodzkiego.
Wtorek 18 listopad
W sklepie Netto przy ul. 700 – lecia 

zatrzymano sprawcę kradzieży Piotra 
J. bez stałego miejsca zamieszkania. 
Skradł wódkę Absolwent 0,75 l o 
wartości 23,69 zł. Z uwagi na to, że 
nie ma stałego miejsca zameldowa-
nia został zaprowadzony do Sądu 
Grodzkiego i przez niego skazany w 
dniu następnym.

Tego samego dnia otrzymaliśmy 
pierwsze sygnały o Mikołaju. Męż-
czyzna młody, w czapce Mikołaja ro-
bił przykrości ludziom. Przymierzył 
buty i nie chciał ich zdjąć, kradł piwo. 
Na Placu Wolności wyzywał ludzi, 
groził pobiciem. W sklepie Biedronka 
„Mikołaj” skradł artykuły spożyw-
cze w kwocie 13,27 zł. Wszystkie 
te  zdarzenia były dokumentowane 
przez Policję. Część poszkodowanych 
nie chciała składać w tej sprawie 
zażaleń.
Środa 19 listopad
W czasie interwencji około godz. 

10:55, ze Szkoły Podstawowej nr 3 
otrzymaliśmy zgłoszenie, że młody 
mężczyzna zachowuje się agresywnie. 
Nie chciał wyjść z budynku. Patrol 
Policji nie zdążył dojechać ponieważ 
młody mężczyzna uciekł zanim się 
pojawili. Minęło pół godziny, gdy 
Policjanci zauważyli, że coś się dzieje 
przy wjeździe na Rynek. Kilku męż-
czyzn złapało osobę, która rzuciła 
się na maskę samochodu. Kiedy Po-
licjanci tą osobę złapali, okazało się 
, że to ten „Mikołaj”. Został złożony 

wniosek o tymczasowe aresztowanie. 
Następnie 20 listopada został tym-
czasowo aresztowany w Zakładzie 
Karnym w Goleniowie. 

W tym samym dniu po uzyska-
niu informacji Policja zatrzymała 
20 listopada na gorącym uczynku 
Dariusza L., który usiłował wyłu-
dzić pożyczkę gotówkową w kwocie 
20.000 zł na podstawie fałszywych 
dokumentów. Zatrzymany przyznał 
się do tego przestępstwa. Sprawę 
przekazano Prokuraturze. 
Piątek 21 listopad
Zgłoszono kradzież z włamaniem 

do domu w budowie na ul. Kościusz-
ki, gdzie skradziono przenośny piec 
gazowy i grzejniki panelowe, wartość 
strat 1.200 zł.
Sobota 22 listopad
W nocy z 22 na 23 listopada po-

wiadomiła nas kobieta, że na środku 
jezdni na ul. Wojska Polskiego leży 
mężczyzna nie dający znaku życia. 
Był to 70 letni mężczyzna z Nowogar-
du. Na miejsce zdarzenia wezwano 
pogotowie ratunkowe. Po udzieleniu 
pomocy medycznej mężczyznę od-
wieziono do domu.

Około godz. 1:30 tej samej nocy, 
w trakcie kontroli drogowej pojazdu 
Volkswagen Golf na ul. 15 – lutego 
Policjanci zauważyli, że kierujący 
Oskar J. znajduje się w stanie nie-
trzeźwym. W wydychanym powie-
trzu miał 2,47 promila alkoholu.
Niedziela 23 listopad
Powiadomiono Policję, że po te-

renie Nowogardu błąka się kobieta. 
Policjanci po krótkim poszukiwaniu 
na terenie miasta, znaleźli kobietę, 
która na stałe zameldowana jest w 
Karlinie. Osoba nie dająca sobie sama 
rady. Została przekazana do Domu 
Pomocy Społecznej. 

W sobotę i niedzielę doszło do 
dwóch kolizji, mimo tego ludzie się 
dostosowali do warunków drogo-
wych. 

    

Jakość wody
Odkręcając kurek każdy z nas chce, aby płynęła z niego smaczna i bez-

pieczna dla zdrowia woda. Korzystającego z niej codziennie konsumenta 
nie interesuje ogrom przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwa 
wodociągowe, w celu spełnienia tych oczekiwań. Na producencie spoczywa 
obowiązek prowadzenia ciągłej kontroli jakości produktu poprzez działania 
organizacyjne, badawcze, technologiczne i informacyjne, prowadzone w 
sposób celowy i systematyczny, w długim okresie czasu.

W piątek 21 listopada w Centrum 
Edukacji przy ul. Zielonej 6 w Nowo-
gardzie odbyła się Konferencja doty-
cząca „jakości wody”. Organizatorem 
tej konferencji było Przedsiębior-
stwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z o.o. w Nowogardzie. Na 
uroczystość zostali zaproszeni goście 
z Akademii Rolniczej ze Szczecina, 
którzy zaprezentowali referaty przez 
siebie przygotowane. Dr hab. Ma-
rzena Gibczyńska - „Jakość wody” 
oraz dr Jerzy Bielec - „Ekonomiczne 
aspekty rozwoju sieci wodno - ka-
nalizacyjnej”. Swoje referaty także 
przedstawili: mgr Iwona Nieradka 
- kierownik laboratorium ds. tech-
nicznych Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych w Nowo-
gardzie, mgr inż. Katarzyna Mnich 
- kierownik laboratorium ds. jakości 
oraz Prezes Ryszard Sobieralski.  
Na tęuroczystość zaproszony został 
Burmistrz Kazimierz Ziemba i inni 
przedstawiciele władz. Celem kon-
ferencji było przedstawienie roli i 
funkcji laboratorium w procesie 
uzdatniania wody z uwzględnieniem 
aktów prawnych i rozporządzeń 
unijnych. Uzgodnienie parametrów 
wody fizykochemicznych i mikro-
biologicznych. Z uwzględnieniem 
wartości normatywnych określo-
nych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia. 

Nie ulega wątpliwości, że cywili-
zacyjny wymiar dostępu do bieżącej 
wody i  kanalizacji jest przemożny 
i przekłada się m.in. na zdrowie i 
ograniczenie zagrożenia epidemio-
logicznego. Coraz wyraźniejsze 

staję się koszty, jakie musi ponieść 
odbiorca za możliwość korzysta-
nia z dobrej jakości wody. Skala 
zaniedbań w zakresie zachowania 
źródeł wody pitnej, uzdatniania, jej 
bezpiecznego dostarczania, odpro-
wadzania ścieków i ich oczyszczania 
powoduje, że obecnie mamy do 
czynienia z nałożeniem szeregu nie-
korzystnych tendencji: niedoborów 
wody, niedostatków infrastruktury 
i  zanieczyszczonego środowiska 
dotąd odbierającego nieczyszczone 
ścieki. Koszty koniecznych inwesty-
cji ponoszą bezpośrednio odbiorcy 
końcowi a pośrednio samorządy. 
Wejście do Unii Europejskiej dodat-
kowo stymuluje działania ochronne 
i wymusza uwzględnienie działań 
ekologicznych w programach roz-
woju samorządów. 

Nad całością przebiegu konfe-
rencji odpowiedzialny był Andrzej 
Wasiak, który wszystkim zaproszo-
nym gościom gorąco podziękował 
za przybycie.

MW  

 W kinie „Orzeł”
 

NIEZNAJOMI
 horror, USA, 2007, 85 min
12 zł  od 15 lat

28.11.2008 godz. 19.00
29.11.2008 godz. 19.00
30.11.2008 godz. 19.00
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REKLAMA

Księdzu Proboszczowi 
Grzegorzowi Zaklice 

za odprawienie mszy żałobnej 
i ostatnie pożegnanie 

śp. Bogusława  
Teofilewskiego 

serdeczne Bóg zapłać 
składa 

żona z rodziną  

PODZIĘKOWANIA

Dzięki „Serduszku” 
będzie nam lżej

Na pomysł utworzenia stowarzy-
szenia wpadły dwie mamy dzieci 
niepełnosprawnych już ponad rok 
temu. W październiku Dorocie Ba-
nach i Agacie Krzewiak udało się je 
zarejestrować. W Nowogardzie był 
to pomysł nowatorski, bo problem 
niepełnosprawności nie był dotych-
czas w naszej gminie dostrzegany. Nie 
było przedszkola integracyjnego ani 
szkoły, a rodzice takich dzieci musieli 
sobie radzić zupełnie sami. Część 
dzieci wożona jest z Nowogardu do 
specjalnej szkoły w Radowie, ale 
nie rozwiązuje to problemu. Dzieci, 
które potrzebują rehabilitacji muszą 
dojeżdżać do Szczecina albo do 
Goleniowa. W Nowogardzie nie ma 
dla nich miejsca. W obecnej chwili 
Stowarzyszenie liczy 19 członków i 
opiekuje się 11 „niepełnosprytnymi” 
pociechami. 

„Kiedy dowiedziałam się, że 
mam dziecko niepełnosprawne, 
myślałam, że jestem całkiem sama 
– mówi mama 4 – letniego Igora,  - 
nikt mi nie pomógł, nie powiedział 
co mam z tym problemem zrobić”. 
Do utworzenia Stowarzyszenia zmu-
siło więc jego członków samo życie. 
W Nowogardzie nie ma wczesnego 
wspomagania rozwoju, które zorga-
nizowane jest w Goleniowie. Dopiero 
w bieżącym roku powstał pierwszy 
przedszkolny oddział integracyjny. 
Uczęszcza do niego pięcioro dzieci, a 
podopiecznych samo Stowarzyszenie 
ma już jedenastu. Wszystkich nie-
pełnosprawnych dzieci nikt w naszej 
gminie nie policzył. Na chwilę obecną 
istnieje więc potrzeba utworzenia już 
dwóch dodatkowych oddziałów in-
tegracyjnych, a co będzie z edukacją 
dzieci po ukończeniu przedszkola? 
Problem jest palący. Co prawda 
władze deklarują, że zajmą się tym 

problemem, jednak na razie nic w tej 
sprawie konkretnego nie wiadomo. 
Zdobyte przez Stowarzyszenie środki 
przeznaczone będą na specjalistycz-
ną pomoc dla dzieci i wyjazdy na 
turnusy rehabilitacyjne. Taki turnus 
potrafi kosztować 2800 zł! A żeby 
rehabilitacja była efektywna w roku 
koniecznych jest kilka takich wy-
jazdów. Dofinansowanie do takiego 
turnusu z OPS wynosi przykładowo 
200 zł a z PCPR – 1000zł. Rodzi-
ce ponoszą więc ogromne koszty. 
Dodatkowo borykają się z ciągłymi 
dojazdami na zajęcia i rehabilitację. 
Dzięki działaczom ze Stowarzyszenia 
uda się może na terenie Nowogardu 
ten problem rozwiązać i zwrócić na 
niego społeczną uwagę. Oficjalne 
otwarcie Stowarzyszenia odbędzie 
się na imprezie mikołajkowej, zorga-
nizowanej dla jego podopiecznych 
już 3 grudnia. 

Ewa Dziwisz

Stowarzyszenie Dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Serduszko” poszu-
kuje specjalistów z zakresu terapii, 
pedagogiki specjalnej, logopedii i 
psychologii, chętnych do podjęcia 
współpracy ze stowarzyszeniem. 
Podejmie też współpracę z wolonta-
riuszami chętnymi do opieki na nie-
pełnosprawnymi dziećmi. Prosimy 
o kontakt pod nr tel. 091 391 10 87, 
503734 075, 607 739 938.

Stowarzyszenie Dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Serduszko” w związku 
z organizowaną 3 grudnia br. imprezą 
mikołajkową, prosi wszystkie osoby 
o dobrym sercu o rzeczowe prezenty 
dla podopiecznych. Podarki można 
zostawiać w Przedszkolu nr 3 lub 
kontaktować się pod nr tel. 091 391 
10 87, 503 734 075, 607 739 938. 

Organy zagrały
„Nowe organy łączą cechy organów romantycznych z klasycznymi. Możliwości 

brzmieniowe pozwalają na wykonywanie muzyki liturgicznej, ale także muzyki 
artystycznej od baroku do współczesności z uwzględnieniem podstawowych 
wymogów muzyki romantycznej.” – Władysław Cepka.

Niedzielnym koncertem o godzinie 
17 rozpoczęła się w Kościele pod 
wezwaniem WNMP rozpoczęła się 
eksploatacja nowych organów. Na 
prawie godzinnym koncercie Michał 
Wachowiak wykonywał głównie 
utwory Jana Sebastiana Bacha. Była 
to wspaniała prezentacja ich możli-
wości. Koncert spotkał się z bardzo 
ciepłym przyjęciem słuchaczy. Po 
koncercie odbyła się msza św. pod-
czas której swą posługę rozpoczął 
nowy organista Andrzej Wrona. 
Dotychczasowy organista Adam 
Karman będzie grywał nadal, ale w 
ograniczonym zakresie. Są to jedyne 
organy w Nowogardzie i drugie nowe 
organy w całej naszej archidiecezji po 
wojnie. W innych kościołach są orga-
ny, ale ściągane np. z Niemiec, a jak 
mówi ich twórca, Władysław Cepka, 
organy powinny być budowane dla 
danego miejsca. Nowe organy mają 
26 głosów, czyli o 4 więcej niż  stare, 
które uległy całkowitemu zniszczeniu 
podczas pożaru w 2005r. Ich koszt 
to 720 tys. zł.  „Przy wyborze firmy, 
mającej się zająć budową organ 
kierowałem się jej renomą, ale także 
szacunkowym kosztem ich wykona-
nia – mówi ks. proboszcz Grzegorz 

Zaklika – są firmy, które żądają i 40 
tys. zł za jeden głos. Są również fir-
my tańsze, w których za jeden głos 
płaci się kilkanaście tysięcy. Można 
oczywiście kupić malucha i nim 
jeździć, ale jaki jest komfort jazdy. 
Można też kupić mercedesa, ale z 
kolei duży jest koszt. Sztuka, żeby 
to wypośrodkować. Rozpoczęcie 
eksploatacji organów – ciągnie dalej 
ks. proboszcz – to był ważny, histo-
ryczny dzień dla naszego kościoła. 
Włączeniem organów zamknęliśmy 
bowiem całkowicie etap likwidowa-
nia skutków pożaru. Prace w koście-
le będą trwały nadal, lecz nie będą 
już związane z pożarem. Wczorajszy 
koncert był pierwszy, ale nie ostatni. 
Jego odbiór pokazuje, że jest w na-
szym środowisku zainteresowanie 
koncertami organowymi.”

Ewa Dziwisz
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               Z okazji 
            70 urodzin 

        kochanej Józi 
    oraz imienin  
    Zdzisława 

moc szczerych życzeń, 
sto lat 

i Błogosławieństwa Bożego 
na dalsze lata życia 

składają 
Halina i Todzia z rodzinami

ŻYCZENIA

   Serdeczne 
podziękowania 

dla 

Marii  
Żurawskiej

        i Eweliny  
   Kurowskiej

       za  oddanie zguby
składa Jan Korneluk

PODZIĘKOWANIA

Kolejny sprzęt  
dla drużyn OSP

Miniony rok to kolejne zaku-
py podnoszące na wyższy poziom 
możliwości gaśnicze i ratownicze  
drużyn OSP w naszej Gminie. Cza-
sy sikawek już dawno minęły – od 
druhów wymagamy nie tylko ga-
szenia pożarów ale też wpisano ich 
do krajowego systemu ratownictwa 
czyniąc jednym z ważniejszych jego 
elementów. Statystyki podają, że to 
właśnie zastępy OSP pojawiają się 
jako pierwsze na miejscu tragedii 
i od ich przygotowania fachowego 
oraz od sprzętu jakim dysponują 
niejednokrotnie zależy życie ludz-
kie. Doskonale rozumieją to dowód-
cy Państwowej Straży Pożarnej i ich 
przełożeni z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
Dzięki temu jednostki OSP wzboga-
cają się o nowy sprzęt. Ale też nowy 
sprzęt niesie dla druhów nowe wy-
zwania – nowoczesny sprzęt należy 
doskonale poznać i nauczyć się jego 
wykorzystania w akcjach. Stąd ciągłe 
treningi kosztem własnego wolnego 
czasu.

Dzień 21 listopada był swoistym 
świętem druhów OSP z naszej Gmi-
ny – otrzymali na swoje wyposaże-
nie kolejny nowoczesny sprzęt.

W OSP Błotno uroczyście odda-
no do użytku nowoczesne dwie bra-
my typu „Horman” (50% kosztów 
pokryło MSWiA, drugie 50% budżet 
Gminy). Jednostkę wzbogacono 
również o urządzenie hydrauliczne 
typu „Lukas” - 16 000 zł przekaza-
ło MSWiA, a 11 000 zł gmina dzięki 
zwiększeniu środków na ochronę 
ppoż – podziękowania dla burmi-
strza i radnych RM.

Dla OSP Orzechowo zakupiono 

piłę do stali, betonu i asfaltu – 50% 
MSWiA, 50% Gmina.

Komendant Powiatowy PSP prze-
kazał przenośny radiotelefon za-
pewniający łączność w czasie akcji. 
Na wyposażenie OSP Wyszomierz 
przekazano piłę do stali, betonu i 
asfaltu – koszty po połowie MSWiA 
oraz Gmina. OSP Szczytniki otrzy-
mała piłę do drewna – współfinan-
sowanie – MSWiA oraz Gmina po 
50%.  
OSP Osowo otrzymała sprzęt do 

ratownictwa medycznego – odpo-
wiednio wyposażoną torbę medycz-
ną i specjalistyczne nosze – finan-
sowanie jak wyżej – MSWiA oraz 
Gmina po połowie.

Największe zmiany nastąpiły w 
OSP Ostrzyca – druhowie dostali 
(nieodpłatnie przekazał Komendant 
Powiatowy PSP) nowy samochód 
pożarniczyJELCZ GBA -2/20 oraz 
przenosny radiotelefon.

W celu przekazania sprzętu do 
Błotna, a następnie do Ostrzycy 
przybyli: burmistrz Nowogardu 
Kazimierz Ziemba , przedstawiciele 
Komendy Powiatowej PSP w Gole-
niowie Bogusław Tunkiewicz i Jan 
Glanc, Andrzej Husarz z posterunku 
PSP w Nowogardzie, pani Barbara 
Szymaniak z UM Nowogard, Prezes 
Gminnych OSP Józef Dobruchow-
ski, Komendant Gminnych OSP 
Zygmunt Nawrocki oraz przedstawi-
ciele wszystkich jednostek OSP. Była 
okazja do dyskusji o problemach 
i potrzebach poszczególnych OSP 
oraz dyskutowano o zamierzeniach 
na rok przyszły.

Tekst i foto LMM

  Nowym sprzetem LUKAS Burmistrz 

  przecina wstęgę na nowych drzwiach typu HORMAN

 Komendanci OSP Orzechowo 

i OSP Szczytniki odbierają nowe piły.

Ostrzyca Komendant OSP Ostrzyca Tadeusz Kubski 

 z kluczykami do nowego wozu pożarniczego.

Nowy sprzęt ratownictwa me-

dycznego dla OSP Osowo
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Andrzejkowe ciasto na wróżby
Składniki:
3 jajka
2 szklanki mąki pszennej
2 szklanki wody
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki cukru
1/2 zapachu waniliowego
olej

Przepis:
Jajka ubić z cukrem. Dodać 

mąkę, wodę, proszek do pieczenia. 
Wszystko dokładnie ubić mikserem. 
Na koniec dodać zapach wanilio-
wy. Ciasto naleśnikowe wlewać na 
rozgrzany olej, za pomocą lejka lub 
stołowej łyżki robiąc „esy floresy”. 
Wyjmować, gdy ciasto nabierze zło-
tego koloru. Można polać czekola-
dą.

COŚ DOBREGO NA ANDRZEJKOWY WIECZÓR...

 

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
Lanie wosku
Oczywiście nie ma andrzejek bez 

lania wosku. Ta wróżba jest chyba 
najmocniej zakorzeniona w trady-
cji andrzejek. Przygotowanie jej jest 
stosunkowo proste i zajmuje niedu-
żo czasu. Musimy przy gotować kilka 
świec. Podpalamy palnik i umiesz-
czamy nad nim garnek, w którym 
należy rozpuścić wosk z kliku świe-
czek. Rozgrzany wosk lejemy przez 
dziurkę od klucza do miski z wodą. 
Duży, stary klucz użyty do zabawy, 
będzie najlepszy, ponieważ całość 
zyska niepowtarzalny, tajemniczy 
klimat. Powstałą formę oświetlamy 
najlepiej przy pomocy dużej świecz-
ki albo lampy naftowej. Wróżenie 
odbywa się na podstawie cienia, jaki 
powstaje na ścianie - może on przy-
brać 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 przekro-
czy próg. Właścicielka buta, który 
to zrobił, może oczekiwać w najbliż-
szym czasie zmiany stanu cywilne-
go. 

Obierka jak wąż
Chcesz dowiedzieć się, na jaka 

literę zaczyna się imię ukochanego 
przeznaczonego Ci przez los? Do tej 
wróżby musisz użyć jabłka a dokład-
niej jego skórki. Ale uwaga! Musisz 
to zrobić w ten sposób, żeby powsta-
ła jedna obierka. Rzuć nią za siebie 
przez lewe ramię i odczytaj literę 
utworzoną przez leżąca na podłodze 
obierzynę.

Wróżba z papieru
Potnij czysta kartkę na trzynaście 

równych części. Na sześciu z nich 
napisz swoje najskrytsze marzenia, 
najlepiej wodoodpornym pisakiem . 

Teraz wymieszaj dokładnie kartecz-
ki, ale nie składaj ich. Wszystkie kart-
ki połóż na dnie dużej szklanej wazy 
albo miski i powoli wlewaj wodę wą-
skim strumieniem. Obserwuj zapi-
sane kawałki papieru. Który pierw-
szy wypłynie na powierzchnie wody, 
to marzenie pierwsze się spełni. Jeśli 
najpierw wypłyną czyste karteczki, 
uzbrój się w cierpliwość, bo będziesz 
musiała trochę poczekać na spełnie-
nie marzenia.

Magiczny ogień
Pomyśl sobie życzenie i zapal 

dwie zapałki. Trzymaj je płonącymi 
łebkami do góry. Jeżeli zapałki będą 
palić się “ku sobie”, życzenie się speł-
ni w ciągu roku, a jeśli nie –będziesz 
musiała dłużej poczekać na jego re-
alizację.

Szpilka prawdy
Potrzebne jest 7 lub 13 szpi-

lek. Włóż je do kubka, potrząśnij i 
wysyp na stół przykryty obrusem. 
Następnie odczytaj, jakie litery zo-
stały utworzone przez rozsypane 
szpilki.

A. przed Tobą podróż lub prze-
prowadzka 

E. pomyślność w miłości i w pra-
cy, jeśli litera jest odwrócona – przej-
ściowe kłopoty 

H. szczęście w miłości, małżeń-
stwo 

K. sukces zawodowy 
L. uważaj na złodziei, jeżeli lite-

ra jest odwrócona – ostrzega przed 
chorobą lub wypadkiem 

M. wyjątkowo korzystna propo-
zycja 

N. okres dobrej passy 
T. pomoc przyjaciół 
W. uwaga na oszustów wokół 

siebie
V. ktoś będzie chciał cię wyko-

rzystać 
X. szczęście sprzyja ci we wszyst-

kim.

W dniach 17-23 listopada 2008 
roku, po raz pierwszy w Polsce, 
zorganizowany został Światowy 
Tydzień Przedsiębiorczości, ob-
chodzony jednocześnie w 56 kra-
jach. Pomysłodawcami Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości są 
premier Wielkiej Brytanii, Gordon 
Brown, brytyjska rządowo-biznesowa 
organizacja Make Your Mark oraz 
amerykańska Fundacja Kauffmana. 
Celem jest stworzenie środowiska 
społecznego, które aktywnie wspiera 
przedsiębiorcze postawy i inicjatywy 
młodych ludzi.

Przewodniczącym Komitetu 
Honorowego Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w Polsce jest 
Pan Waldemar Pawlak, Wicepre-
mier RP i Minister Gospodarki.                                                
Zaproszenie do udziału w pracach 
Komitetu Honorowego przyjęła 
Pani Katarzyna Hall, Minister 
Edukacji Narodowej, a także znani 

politycy, przedsiębiorcy, przedstawi-
ciele organizacji propagujących widzę 
ekonomiczną, redaktorzy naczelni 
mediów.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie 
uczestniczyli w Światowym Tygodniu 
Przedsiębiorczości. Odbywały się 
spotkania młodzieży z przedsta-
wicielami lokalnego biznesu. Były 
poświęcone etycznemu biznesowi, 
marketingowi firmy, oraz relacji 
między pracownikiem a pracodawcą.                        
Naszymi gośćmi byli:

„Partners” - Waldemar Siupik
Sklep Spożywczo Monopolowy 

- Jolanta Banachomska
„Budro” Firma budowlana – Ro-

land Tomkowski 
Biuro rachunkowe – Andrzej 

Chudyk 
Organizatorami Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości w na-
szej szkole byli nauczyciele zespołu 
ekonomicznego. 

Roland Tomkowski  przedstawił plusy 

i minusy prowadzenia firmy budowla-

nej

Jolanta Banachomska uczy jak pro-

wadzić sklep

Beata  Siupik objaśnia zawiłości ryn-

ku finansowego

Podziękowania dla Pana Andrzeja 

Chudyka za przedstawienie zasad 

prowadzenia biura rachunkowego
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy na:

1. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego położonego w Nowogardzie, ul. Bankowa 3e - po-
wierzchnia użytkowa: 62,20 m2     
Lokal położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, 
łazienki z w.c. i korytarza. 
Cena wywoławcza:  137.711,- zł  Wadium:  13.800,- zł

2. Ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu 
mieszkalnego położonego w Dobrej, ul. Traugutta 3A - powierzch-
nia użytkowa: 54,90 m2     
Lokal położony jest na  parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, 
łazienki, w.c. i korytarza. 
Z lokalem wiąże się udział we współwłasności nieruchomości wspól-
nej wynoszący 0,0360.
Cena wywoławcza:  65.331,- zł  Wadium:  6.600,- zł

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi oczekującemu na miesz-
kanie w Spółdzielni, który nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i 
zgłosi gotowość zawarcia umowy za cenę określoną w przetargu. W przypadku 
zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma członek najdłużej oczeku-
jący.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Nowo-

gardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 28.11.2008 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej kopercie z na-
pisem „Przetarg na mieszkanie nr …”. Oferta winna zawierać: imię, nazwi-
sko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez 
Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. 

3. Złożenie deklaracji członkowskiej – w przypadku osób nie będących człon-
kiem Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2008r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd, winna uiścić zaofero-
waną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma o 
rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przele-
wem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu roboczym.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w 
terminie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.
Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 
6.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub konty-
nuowany w formie przetargu ustnego. Pozostałe informacje można uzyskać w 
biurze Spółdzielni (dział członkowski)  lub telefonicznie 091-3910010.

W poniedziałek, 17 października br., w Sądzie Rejonowym w Goleniowie 
odbyła się druga rozprawa o alimenty, których żąda od czworga swoich dzieci 
71-letnia mieszkanka Nowogardu.  Sprawa została ponownie odroczona. 

Matka posądziła czworo 
dzieci o alimenty

Wiadomo, że 71-letnia kobieta, 
złożyła do Sądu Rejonowego w Gole-
niowie pozew o alimenty w stosunku 
do swoich dzieci, po długim, jak 
twierdzi jej pełnomocnik, namyśle. 
Pozwani, to  czworo dorosłych ludzi -  
trzy kobiety i jeden mężczyzna. Pier-
wsza rozprawa została odroczona, 
ponieważ sędzia, nakazał pozwanym 
uzupełnić dokumentację związaną z 
osiąganymi dochodami. 

Kobieta,  w rozmowie z DN, 
stwierdziła, że jest schorowana i nie 
posiada wystarczających środków 
do życia.  Do pozwu dołączyła 
kilkanaście niewykupionych recept, 
na których wykup, jak twierdzi 
brakuje jej pieniędzy. Nie umiała 
jednak sprecyzować na co konkret-
nie choruje. Powiedziała nam, że jej 
jedynym źródłem utrzymania jest 
emerytura (700 zł netto) i, że to nie 
wystarcza jej na przeżycie. Miała łzy 
w oczach. 

Słowa kobiety potwierdzał jej 
pełnomocnik, który podkreślił w 
rozmowie z nami, że w razie “życia 
w niedostatku”, a o takiej sytuacji w 
tym przypadku jego zdaniem można 
mówić, rodzic ma prawo żądać od 
swoich dorosłych dzieci alimentów. 

Rozprawa  rozpoczęła  s ię  z 
półgodzinnym opóźnieniem. Na 
początku rodzina została zaskoczona, 
że sprawy nie poprowadzi ten sam 
sędzia co ostatnio. Jak się okazało 
zmogła go choroba. DN był obecny 
na sali sądowej. Rodzina próbowała 
wyłączyć jej jawność. Sędzina, po 20 
minutowej przerwie, oddaliła jednak 
ten wniosek. 

Podczas   rozprawy  pozwane 
rodzeństwo, było wyraźnie zdener-
wowane i roztrzęsione. W ich oczach 
bardzo często pojawiały się łzy. Jedna 
z córek, jeszcze przed wejściem na 
salę, przyznała nam, że sytuacja jest 
dla nich bardzo trudna emocjonal-
nie. Kobieta powiedziała,  że złożyła 
w Sądzie Okręgowym w Szczecinie 
wniosek o ubezwłasnowolnienie 

swojej matki, bo jak twierdzi jej za-
chowanie świadczy  prawdopodobnie 
o chorobie psychicznej. 

Dzieci  kobiety  powołały  na 
świadków swojego stryja (szwagra 
swojej matki) oraz przyjaciela rodz-
iny. Pozwani próbowali udowodnić, 
że pomagają matce i starają się nią 
opiekować. Potwierdzał to jeden 
ze świadków mówiąc, że wielok-
rotnie widział kobietę na działce 
jednej z córek, której jest przy-
jacielem. Powiedział, że kobieta 
często przyjeżdżała tam rowerem, 
odpoczywała i zbierała owoce. Os-
tatni raz była widziana przez niego 
w sierpniu tego roku. Mężczyzna 
potwierdził  także,  że  rodzina 
pomagała matce w ostatniej prz-
eprowadzce do Nowogardu. Sam 
też w niej uczestniczył. Drugi ze 
świadków, przyznał, że kobieta była 
znana z wystawnego życia. Nie umiał 
jednak tego udowodnić. 

Jedna z córek twierdziła, że jeszcze 
nie dawno woziła matkę wspólnie 
z mężem do szpitala na badania. 
Niestety nie potwierdził tego żaden 
ze świadków.  Wspomniano także 
o tym, że jedno z dzieci ofiarowało 
matce telefon komórkowy. 

Pozwani wskazywali także na 
historię majątku ich gospodarstwa 
rodzinnego, który znajdował się  w 
jednej z podnowogardzkich wsi. Po 
śmierci ich ojca, prawa do majątku 
otrzymała żona (powódka) oraz 
jedna z córek. Ta jednak zrzekła się 
majątku na rzecz matki. Gospodarst-
wo zostało sprzedane kilkanaście lat 
temu. Dzieci podkreślały, że nigdy od 
matki nie otrzymały żadnej rekom-
pensaty.  Nie wiedzą też co się stało z 
pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży. 
Sędzina podkreślała jednak, że ta 
sprawa, nie dotyczy kwestii, które 
już zostały orzeczone wyrokiem 
sądu- w tym przypadku w rozprawie 
spadkowej. 

Rozprawa została odroczona na 
czas nieokreślony, gdyż nie wiadomo, 

czy sędzia przewodniczący sprawie, 
wróci do zdrowia w odpowiednim 
czasie. Jeśli nie do sprawy zostanie 
przydzielony nowy sędzia. Drugim 
powodem odroczenia były względy 
techniczne - sąd kończył już pracę 
w tym dniu. 

O sprawie będziemy informować 
na bieżąco. 

MS

Ps. Ze względu na trudny, zarów-
no dla pozwanych jak i powódki, 
charakter sprawy, redakcja DN, 
postanowiła nie ujawniać nawet 
inicjałów członków rodziny w niej 
uczestniczących.  
Komentarz: 
 Warto też w tym miejscu zwrócić 

uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, to 
trudna do prowadzenia, sprawa, 
która ma charakter cywilny, a więc 
zarówno powód jak i pozwany, ma 
dostarczyć sądowi dowodów na 
swoją rację. Dla laików jest to nie lada 
zadanie. Rozprawa rządzi się swoimi 
prawami, nerwy, a w tym przypadku 

to zrozumiałe, nie pomagają w 
formułowaniu właściwych pytań. 
Tak  było  i  w  tym  przypadku . 
Pozwane rodzeństwo, powołało 
świadków, ale miało trudności z ich 
przesłuchaniem. Sędzina, oczywiście 
słusznie, pouczała pozwanych, że 
pytania są źle formułowane i że sąd 
nie widzi związku ze sprawą. Druga 
płaszczyzna, to fakt, że prowadząca 
rozprawę sędzina, była w zastępstwie. 
Wielokrotnie podkreślała, że nie zna 
sprawy. To znacznie utrudniło proces. 
Na dodatek rozprawa rozpoczęła się z 
prawie półgodzinnym opóźnieniem, 
a świeżo zatrudniona protokolantka, 
wykazała bardzo niską umiejętność 
sprawnego pisania na klawiaturze. 
To wszystko spowodowało, że sprawa 
trwała dwie godziny. 

Na końcu warto dodać, że spra-
wa jest naprawdę bardzo trudna i 
wzbudzająca duże emocje w przy-
padku obu stron, którymi są najbliżsi 
sobie - czyli rodzic i jego dzieci. 

Zielone Żabki
Nowogardzki Dom Kultury przyjmuje zapisy do nowego zespołu wokalnego 

- mała piosenka dziecięca „Zielone Żabki”
Przyjmowane są dzieci w wieku 5-10 lat. Zapisy od poniedziałku do piątku 

w sali nr 21.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jarmużek

REKLAMA



74-6.11.2008 r.

Miasto

Ulica

Telefon

REKLAMA

I Oddział w Nowogardzie

ul. Bankowa 5

tel: (91) 392 75 53 

      (91) 392 75 49 

      (91) 392 75 48 

 W obiektywie  Jana Korneluka  Zima znów nas zaskoczyła
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Do wynajęcia pomieszczenie na biu-
ro. Tel. 604 97 71 44.

• Sprzedam lub wydzierżawię zlewnię 
mleka w Błotnie, w tym 28 arów zie-
mi. Tel. 696 04 48 63, 0696 04 48 33.

• Do wynajęcia mieszkania 3 i 4 poko-
jowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 
2 pokojowe, parter, na Warszawskiej, 
135 tys.zł. Tel. 606 458 285, 091 39 
25 821.

• Kawalerkę centrum – sprzedam. Tel. 
091 39 14 828.

• Wynajmę mieszkanie 70 m kw w 
domu wolnostojącym, II piętro. Tel. 
091 39 23 209.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
4 pokojowe, 68 m kw na dwa mniej-
sze – pokój z kuchnią i dwa pokoje z 
kuchnią. Tel. 603 621 686.

• Kawalerkę w centrum Nowogardu 
zamienię na większe z dopłatą lub 
sprzedam. Tel. 51 21 31 573, 091 39 
22 031.

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe IV 
piętro po remoncie na dwa pokoje – 
I piętro lub parter. Tel. 091 39 10518.

• Sprzedam 4 działki z 6 wydzielonych 
w obrębie Długołęka, pow. ok. 1600 
m kw. Tel. 509 939 392.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 51,5 
m kw, I piętro, ul. Kowalska 1. Tel. 091 
39 21 997.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe Continen-
tal 4 sztuki 195/65/R15, cena 480 zł. 
Tel. 0605 522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. 
Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108 000 km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 44 900 zł, ogłoszenie prywatne, 
tel: 0605 522 340,W CENIE DIAGNO-
STYKA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU PRZEZ 

KLIENTA, możliwość wysłania zdjęć 
na maila.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1,3 

+ gaz, rok 1991/92, cena 3300 zł. 

Tel. 665 440 814.

• Sprzedam Mercedes MB100, 9 
miejsc, 1988 r., diesel, bus. Tel. 696 
04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Opel Frontera, wiśniowy, 
diesel, 1996 r., cena 9,5 tys.zł. Tel. 696 
04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Daewoo Matiz, 2000 r., 
autogaz. Tel. 691 750 030.

• Sprzedam Ford Escort 1,4 i, benzyna, 
1995 r., przebieg 150 tys. km. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 664 996 984.

• Sprzedam Mitsubishi Lancer, 1988 r., 
poj. 1,5, zarejestrowany. Cena 1200 
zł. Tel. 785 483 190.

• Sprzedam 2 nowe opony oryginalne 
do Żuka, 6.50 R 16C co-met za 240 zł. 
Tel. 606 879 329.

• Sprzedam Ford Escort 1992, 1,3 ben-
zyna, cena 2500 do uzgodnienia. Tel. 
605 44 77 96.

• Sprzedam Fiata Uno Fire (powy-
padkowe) 2002 r., przebieg 39 tys.
km, cena do uzgodnienia. Tel. 0693 
128 082.

• Sprzedam samochód Nissan Prime-
ra, 2 l turbo diesel, klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek, 4 poduszki, cena 
6 tys., po kolizji, uszkodzony tył. Tel. 
511 932 684.

ROLNICTWO

• Sprzedam ciągnik Ursus C 360, 
bronę talerzową, przyczepy 4,5 t, 
deszczownię szpulową z konsolą, 
rury aluminiowe fi 110, wężyki do 
nawadniania kropelkowego. Tel. 
695 183 033.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam sadzonki orzecha lasko-

wego. Tel. 785 714 251.
• Sprzedam ciągnik C4011 i ciągnik 

Internoconal (Ferguson angielski) 3 
cylindrowy. Tel. 606 312 832.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 091 
39 25 967. Olchowo 16.

• Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 091 
39 187 34.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 

516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 503 602 029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 30 10.
• Nowa myjnia automatyczna i 

ręczna przy ul. Armii Krajowej 

46 w Nowogardzie zaprasza co-

dziennie od 9.00 do 18.00 oraz w 

niedziele od 12.00 do 16.00. Tel. 

0691 189 717.

• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, ma-
teriałów budowlanych, itp. Polecam 
tanio. 1 zł za km, powyżej 200 km 
0,80 zł za km. Tel. 514 740 538.

• TRANSPORT – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Profesjonalne wykonanie: tipsy 

– akryl, żel, jedwab – 1000 wzo-

rów, manicure, pedicure, hen-

na, makijaże. Tel. 091 39 25 755, 

602 630 016.

• Kominiarz M. Piórko jr. Tel. 091 39 
20 997, kom. 066 77 83 038.

• Profesjonalne obróbki blachar-

skie. 72 32 48 553.

• Prace ogólnobudowlane – malo-
wanie, szpachlowanie, wstawianie 
drzwi, itp. Tel. 607 083 893.

• Przywiozę piach, żwir. Tel 

660 497 390.

• Remonty. 508 920 135.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 

lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Tipsy żelowe – tanio. Tel. 609 46 43 

32.

• Pisanie, przepisywanie prac. zakres-
lo@wp.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Remonty. 605 166 829.
• NAPRAWA RTV Sawicki, K. Wielkie-

go 7. 091 39 20 737.
• Usługi elektryczne – regipsy, malo-

wanie. Tel. 606 490 456.
• REMONTY. Tel. 888 603 612.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 

721 124 740.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Ferma drobiu - przy obsłudze z do-
świadczeniem Potuliniec przyjmę 
stawka od 1500 zł netto + umowa. 
Tel. 0 601 73 38 91 i 0 601 73 38 92.

•   Pub-dyskoteka zatrudni barmana, 

kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię kierowców z prawem jaz-
dy kat. D (z ważną kartą tachografu). 
Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub „złotą 
rączkę”. Tel. 603 366 286.

• Zatrudnię stolarza z wiedzą o zawo-
dzie. Tel. 091 39 21 828.

• PUH Oskar zatrudni sprzedaw-
cę do sklepu spożywczego. Tel. 
602 474 266.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub 

papierówkę. Tel. 091 38 53 018.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno-podpalane po rodzicach 
rodowodowych, ojciec szczeniąt – 
wnuk podwójnego zwycięzcy świata 
– sprzedam. Tel. 091 39 21 828.

• Kupię garaż blaszany. Tel. 

606 312 832.

• Sprzedam spacerówkę w b. do-

brym stanie + folia przeciwdesz-

czowa. Regulowane rączki, łatwa 

w składaniu, materiał dobrej jako-

ści (łatwy do czyszczenia). Cena: 

tylko 250 zł (do negocjacji). Tel. 

505 008 527 lub 509 23 94 96 - od 

godz. 8.00 do 20.00.

• Nowogard – sprzedam bardzo tanio 
nowy grobowiec. Tel. 091 39 26 890.

• Sprzedam Keyboard KORG IX 300, 
posiada stację dysków i dysk twardy 
+ sztywny futerał. Instrument w sta-
nie idealnym. Kontakt 600 314 631.

• Sprzedam tanio nowoczesne regały 
+ ladę sklepową, stan bardzo dobry. 
662 788 296, 694 325 416.

• Meblościankę 4,00 x 2,40 m sprze-
dam. 091 39 20 737.

• Zagubiono legitymację studencką 
WSHE na nazwisko Olechowska Ma-
rzena.

• Sprzedam drewno pocięte bez 
rąbania 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.



915-27.11.2008 r.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Odlewnia ROHEM 
przekaże nieodpłatnie 
żużel poprodukcyjny. 

Transport i załadunek 
we własnym zakresie.

Tel. 091 39 20 371

REM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 26 

sprzeda samochód marki 
CHRYSLER JEEP CHEROKEE, 

rok produkcji 1995, przebieg 193 tys. km.

Samochód można oglądać w dniach 25-28 listopada 2008 r. w siedzi-
bie firmy ul. 3 Maja 26 w Nowogardzie. Osobą upoważnioną do kon-
taktów z oferentami jest p. Jacek Kobyliński tel. 091 39 25 990, tel. kom. 
601 510 280. Pisemne oferty na zakup samochodu będą przyjmowane w 
sekretariacie w siedzibie spółki do godz. 16.00 do 28.11.2008 r.

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
-   Kierownik salonu gier w Nowogardzie

Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole
Wymagania dla kierowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
•   Wykształcenie wyższe
•   Doświadczenie mile widziane
•   Miła aparycja
•   Sumienność, uczciwość, rzetelność
•   Umiejętność kierowania ludźmi

Kontakt: Krzysztof Kupidłowski    
                 tel. 600 921 537  
e-mail: krzysztof.kupidlowski 
@fortunagames.pl

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne
500 826 464

KREDYTY 
BANKOWE

gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

SKLEP MOTORYZACYJNY
AUTO – ROM

Części Zamienne i Akcesoria
Dobra, ul. Zielona 10
Tel. 091 39 14 204, 
kom. 661 283 886.

 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
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 20.11.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Stolarz
5. Pracownik terenów zielonych
6. Pielęgniarka
7. Palacz c.o.

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kierowca C+E (uprawnienie na dźwig 
HDS)  - Płoty
2. Operator produkcji  - Stargard 
Szczeciński
3. Kierowca C+E –  Karnice
4. Pracownik obsługi salonu gier – W-wa
5. Operator  koparki – Świdnik
6. Żołnierz zawodowy (kierowca, ele-
ktryk) – Mosty, Gryfice
7. Dozorca nocny, masztalerz (Macie-
jewo)
8. Operator strugarek, stolarz, okuwacz 
(Maszewo)
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I Memoriał im. Janusza Kaweckiego

Niezwykły turniej szachowy
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” - to właśnie przysłowie pasuje do 

rozegranego w niedzielę 23 listopada I Memoriału im. Janusza Kaweckiego. 
Na turniej organizowany przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS przyjechało 
z całego województwa 36 zawodników. Chcieli uczcić Janusza, bo pamię-
tają Go jako niezwykle aktywnego zawodnika, organizatora i propagatora 
królewskiej gry.

Sala świetlicy „Promyk” była prze-
pełniona. Przy 18 stolikach zasiedli 
zawodnicy z Gryfic (pięcioro mło-
dych z klubu UKS „Szach”), Stargardu 
Szczecińskiego, Płotów, Trzebiatowa, 
Reska, Wolina, Świnoujścia, Szczeci-
na, Kamienia Pomorskiego, LZS No-
wogard i niezrzeszeni z Nowogardu.

Jak to przy szachach – cisza i sku-
pienie, słychać tylko tykanie przełą-
czanych zegarów ...

I tak prawie 7 godzin. 
Szachiści to jedna wielka rodzina 

– znają się bardzo dobrze i wiedzą na 
co którego zawodnika stać – dlatego 
pod koniec zawodów stoliki fawory-
tów były oblegane i trwało (znowu 
ciche) kibicowanie.

Faworyci nie zawiedli – zwycię-
żył Jerzy Wasylów z Trzebiatowa 
(7,5 pkt), przed Pawłem Taberskim 
(nadal Nowogard – 7 pkt) i Józefem 
Stecykiem „Mechanik” Stargard 
Szczecinski (6,5 pkt). Pół punkta do 
podium zabrakło Bolesławowi Jońcy 
z LZS Nowogard. Również dzielnie 
walczył Adam Stefański wygrywając 
w swojej kategorii.

Trójka seniorów i najlepszy z 
młodych, zaledwie 10-letni Kacper 
Karwowski z UKS „Szach” Gryfice 
uhonorowani zostali pucharami 
ufundowanymi przez M-G Zarząd 
Z LZS. Dzięki staraniom Pawła Ta-
berskiego dopisali sponsorzy – aż 
17 zawodników otrzymało nagrody 
rzeczowe.

Dla mnie zaskoczeniem była bardzo 
dobra postawa młodzieży gryfickiej - 
wspomniany już Kacper Karwowski 
zajął w klasyfikacji generalnej 9 miej-
sce (5,5 pkt), a druga w młodzieżówce 
14-letnia Agata Przybylska była 11 
(także 5,5 pkt).

Wszyscy uczestnicy wyjeżdżali 
zadowoleni – organizacja była wzo-
rowa, a sędzia główny Kazimierz 
Łaszewski czuwał nad przestrzega-
niem regulaminu, by nikt nie był 
pokrzywdzony.

Goście z radością przyjęli za-
proszenie wygłoszone przez Pawła 
Taberskiego – do zobaczenia za rok 
na II Memoriale Nieodżałowanego 
Janusza!

Tekst i foto  Lesław M. Marek 

 Zwyciężył Jerzy Wasylów z Trzebiatowa

 10-letni Kacper Karwowski z UKS „Szach” Gryfice

 Druga w młodzieżówce 14-letnia Agata Przybylska

 Pojedynek naszych – między Bolesławem Joncą  

 i Pawłem Taberskim panuje komitywa...

 Dzielnie walczył Adam Stefański wygrywając w swojej kategorii

Podziękowania dla sponsorów
Grad nagród jaki uświetnił i podniósł rangę

I Memoriału im. Janiusza Kaweckiego 
zawdzięczamy niezawodnym i hojnym sponsorom:

firma Wena – Ryszard Głowicki, firma Activ Szczecin, Plus Gryfino oraz 
osoby prywatne Bogusława Zadrozna, Danuta Rzetecka, Piotr Mądrowski 
i Paweł Taberski.

Serdecznie dziekujemy!
Organizatorzy. 
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS 
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Informujemy, że 

28 listopada 2008 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

1 grudnia 2008 r. godz. 16.30
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REKLAMA

   Zwyczajni bohaterowie 

Pożar na 15 Lutego

REKLAMAREKLAMA

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

W środę 26 bm. po godzinie 13, na ul. 15 Lutego wybuchł pożar. Mieszkanie zapaliło się najprawdopodobniej od 
telewizora. Zniszczeniu uległo trzypokojowe mieszkanie, na czwartym pętrze, w bloku nr 11.
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Zima w mieście
Zima to najbardziej uciążliwa pora roku, nie tylko dla drogowców ale również 

dla pozostałych użytkowników dróg. Obfite opady śniegu utrudniają poruszanie 
się po ulicach i chodnikach. Zaspy i zwały śniegu, oblodzone chodniki to typowy 
obraz polskiej zimy w mieście. W takiej sytuacji nietrudno o przykry wypadek. 
Zwykłe potknięcie czy poślizgnięcie może skończyć się poważnym uszkodze-
niem ciała. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców służby komunalne starają 
się odśnieżać drogi na bieżąco jednak w przypadku  obfitych opadów śniegu 
proces ten jest utrudniony.  

 Na terenie naszego miasta mamy aż cztery kategorie dróg tj; 
1. drogi krajowe – zarządcą tych dróg jest Rejon Dróg Krajowych i Autostrad 

a ich zimowym  utrzymaniem zajmuje się  firma Baubatun odśnieżająca chodni-
ki oraz firma Azbud odśnieżająca jezdnie,

2. drogi wojewódzkie – zarządcą jest Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie 
Szcz.  a  ich  odśnieżaniem zajmuje się PRD Nowogard,

3. drogi powiatowe i gminnie – zarządcą ich jest gmina Nowogard a prace  
polegające na zimowym  utrzymaniu  wykonuje ZUK Sp. z o.o, 

Wielu mieszkańców  w okresie intensywnych opadów śniegu, które nawie-
dziły naszą gminę minionego weekendu było niezadowolonych ze sposobu od-
śnieżenia miejskich ulic. Tu należy sie parę słów wyjaśnienia. Poszczególne ulice 
utrzymywane przez ZUK podzielone są na standardy zimowego utrzymania od 
I do III. Standardy różnią się od siebie czasem reakcji od wystąpienia zjawiska i 
częstotliwością oraz intensywnością podejmowanych działań mających  na celu 
złagodzenie  skutków.  Generalnie działania na terenie naszego miasta polegają 
na odśnieżaniu oraz uszorstnianiu nawierzchni piaskiem z niewielką domieszką 
substancji chemicznych. Przy tak intensywnych opadach jedynie zwiększenie 
dawki środków chemicznych  lub zastosowanie solanki przyniosło by szybki 
efekt. Jednakże negatywny wpływ tych środków chemicznych (soli) jest zapew-
ne znany wielu posiadaczom aut jak  również przyczynia się do zasolenia  gleby i 
wód gruntowych co odbija sie negatywnie na  środowisku naturalnym.  Podobne 
standardy utrzymania zimowego stosowane są również przez innych zarządców 

Zima jak zwykle zaskoczyła

Szufelką po oczach
Niespodziewane opady śniegu są 

zwykle największym zaskoczeniem 
dla drogowców, ale dla nowogardz-
kiego  Zakładu Usług Komunalnych 
są prawdziwym wyzwaniem. Świad-
czy o tym sytuacja, która panowała na 
nowogardzkich drogach i chodnikach 
jeszcze w poniedziałek, a przecież 
opady śniegu pojawiły się już w pią-
tek. Do funkcjonowania ZUK –u od 
dawna mieszkańcy miasta mają wiele 
zastrzeżeń. Na terenie zakładu panuje 
ciągły bałagan. Fruwają śmieci. Za-
kres i sposób świadczenia usług jest 
głęboko niewystarczający. Pisaliśmy o 
tym wiosną tego roku. Ale ewidentne 
nie wywiązywanie się ze swoich obo-
wiązków powinno odbić się w końcu 
jakimiś konsekwencjami. Zgodnie z 
gminną umową zakład zajmuje się 
oczyszczaniem dróg gminnych i po-
wiatowych. Drogi podzielone są na 
trzy kategorie oczyszczania. Standard 
I – nawierzchnia odsłonięta, wolna od 
śniegu, śliskości. Odśnieżanie do 24 
godzin po opadach. Standard II – na-
wierzchnia uszorstkniona środkami 
chemicznymi, dopuszczalna cienka 
warstwa śniegu. Standard III – warstwa 
śniegu do 5 cm, dopuszczalne zwały i 

koleiny. Odśnieżanie – z chwilą wystą-
pienia utrudnień w ruchu. Chodniki 
-  dopuszczalna cienka warstwa śnie-
gu. A tymczasem w poniedziałek na 
terenie całego miasta chodniki były 
pokryte wręcz lodem. Ale jak mogło-
by być inaczej skoro wielu było świad-
kami obrazów z czasów jak po wojnie. 
Jadący ciągnik z przyczepką, na której 
siedzi młody pracownik i szufelką, 
ręcznie, próbując nadążyć za tempem 
jazdy ciągnika, posypuje chodniki pia-
skiem. Czyżby firma nie posiadała od-
powiedniego sprzętu do odśnieżania? 
Nic więc dziwnego, że piesi poruszali 
się z trudnością, ostrożnie i powoli. 
Pewnie lepiej poczekać, aż samo się 
roztopi. Tylko,  że do tego czasu, ktoś 
może sobie złamać nogę. Według in-
formacji z Pogotowia Ratunkowego, 
tym razem obeszło się bez poważnych 
kontuzji.

Do redakcji telefony z prośbą o in-
terwencję przeplatane „najlepszymi 
życzeniami”. Tak samo traktowani byli 
urzędnicy z burmistrzem włącznie. 
Czy wyjaśnienia burmistrza publiko-
wane obok wyczerpują temat? Osądź-
cie Państwo sami.

Ewa Dziwisz

dróg. A zatem miejmy świadomość, że akcja zimowa  łagodzi jedynie skutki 
zimy a nie  usuwa je w całości.

Za powstałe utrudnienia wynikłe z nierzetelne i nieterminowe działanie 
służb komunalnych przepraszam.

Informujemy również wszystkich mieszkańców, że „Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach” określa obowiązki właścicieli nieruchomości. 
Rozdział 3 art. 5. 1 ustęp 4: nakazuje uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej słu-
żącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 
Za właściciela nieruchomości wg. ustawy rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. 

Apelujemy do właścicieli posesji o właściwe przestrzeganie przepisów wy-
nikających z ustawy, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie dróg i chodników. 
Konsekwencją nie przestrzegania przepisów ustawy może być nałożenie kary 
grzywny, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia właściciel nieruchomości 
może być również wezwany do wypłacenia odszkodowania z tytułu odpowie-
dzialności cywilnej osobie poszkodowanej.  

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Doradcy, asystenci

Tanie państwo drożeje!
Sejm poprawił ustawę o samorządzie. W paragrafie 17 wpisano, że wójt, 

burmistrz, prezydent i starosta może zatrudnić fachowców w charakterze 
doradców lub asystentów, którzy bedą mu pomagać podejmować właściwe 
decyzje. W gminach do 20 tysięcy mieszkańców można zatrudnić do trzech 
takich fachowców w większych gminach i powiatach do pieciu.

Reakcja opozycji i ludzi zdrowo myślących jest jednoznaczna – zamiast 
ciąć koszty utrzymania władz tworzy się ciepłe posadki dla znajomych z 
klucza partyjnego.

Sprawa wybitnie polityczna, a koszty realne – w powiecie goleniowskim 
może to być nawet 33 ludzi i kosztować około miliona miesięcznie (bez biur, 
mebli, komputerów i telefonów) A za co? Za rysowanie wykresów i aktywne 
uczestnictwo na forum „Nasza klasa”. Wstyd!

LMM

Na 700-lecie?

Ratusz jak nowy
Rozstrzygnięto przetarg na renowację bydynku Ratusza.
Wybrano firmę A-Plus ze Szczecina, która zobowiązuje się dokonać wszel-

kich prac za kwotę 494 181,48 zł. (ciekawostka – drugi oferent chciał zapłaty 
w wysokości 1 183 400 zł). Prace potrwają do końca marca i obejmą wymianę 
stolarki okiennej, rynien i rur spustowych oraz położenie nowej elewacji 
po skuciu ok. 80% dotychczasowego tynku. Prace nadzoruje konserwator 
ochrony zabytków. LMM
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Uchwała w sprawie dotacji 
dla szkół niepublicznych

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 12 
listopada dotyczy trybu udzielania i 
rozliczania dotacji z budżetu Gminy 
Nowogard na prowadzenie szkół i 
przedszkoli niepublicznych. Wnio-
sek składany przez taką szkołę lub 
przedszkole musi spełniać określone 
wymogi formalne i składa się go do 30 
września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji. Szkole podstawo-
wej i gimnazjum przysługuje dotacja 
z budżetu gminy na każdego ucznia 
w wysokości kwoty przewidzianej na 
jednego ucznia danego typu i rodzaju 
szkoły w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Nowogard wg wag wyliczonych na 
podstawie informacji z Systemu 
Informacji Oświatowej. Przedszkolu 
przysługuje dotacja na jednego ucznia 
w wysokości 75% kosztów obliczo-
nych na podstawie wydatków bieżą-
cych ponoszonych w przedszkolach 
publicznych, a na ucznia niepełno-
sprawnego w kwocie przewidzianej w 
części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę. Osoba 
prowadząca wychowanie przedszkol-

ne w formie zespołu wychowania 
przedszkolnego lub punktu otrzyma 
dotację w wysokości 40% wydatków 
bieżących ponoszonych przez gminę 
na jednego ucznia w przedszkolu 
publicznym. Wydatki bieżące, obej-
mują wydatki na realizację podstawy 
programowej.

O przyczyny powstania tej uchwały 
zapytaliśmy Kierownika Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 
Marlenę Marchewkę.

„Ideą powstania uchwały jest to, że 
od1 września istnieje w Nowogardzie 
Podstawowa Szkoła Niepubliczna 
o uprawnieniach szkoły publicznej. 
Mieści się ona na ul. Zielonej. Szkoła 
złożyła do nas wniosek o dotację, w 
związku z czym , zgodnie z ustawą 
o Systemie Oświaty Rada Miejska 
musiała wydać stosowną uchwałę. 
Zapisy w uchwale, są adekwatne do 
tych, w ustawie. Jeśli chodzi o formy 
przedszkolne, na razie nas to nie 
dotyczy. W przyszłości może także 
powstać w Nowogardzie przedszkole 
niepubliczne.”

Opr. Ewa Dziwisz

Dofinansowanie  
dla dzieci i młodzieży

zaliczają się wszystkie Szkoły Podsta-
wowe z miasta i Szkoły Podstawowe 
należące do Gminy Nowogard, a 
także Przedszkole Nr – 3 w Nowo-
gardzie. Urząd Gminy przeznacza 
do tego programu kwotę 24.240 zł. 
Dzięki tym funduszom szkoły  mogą 
zrealizować zajęcia dotyczące piłki 
koszykowej i ręcznej. Natomiast jeżeli 
chodzi o przedszkole są to zajęcia 
dla dzieci w wieku 5-6 lat, dotyczące 
takich przedmiotów jak: rytmika,  
język angielski i informatyka. Projekt 
dofinansowania w przedszkolu ma 
na celu zwiększenie liczby godzin, 
wznowienie funkcji opiekuńczej 
– wychowawczej, a także zwiększenie 
efektywności wychowania. Pozostała 
część przeznaczonych środków z 
dofinansowania przeznaczone są na 
także inne szczególne cele, jednym 
z nich jest organizowanie wyjazdu 
na basen, którego celem jest dosko-
nalenie umiejętności w czasie zajęć, 
odpowiedzialność oraz koleżeńska 
współpraca. Młodzież wyjeżdża z 

opiekunem, który ma odpowiednie 
kwalifikacje dotyczące zajęć w da-
nym kierunku. Do takich wyjazdów 
zaliczają się wszystkie Szkoły Podsta-
wowe w mieście i Szkoły Podstawowe 
podlegające pod Gminę Nowogard 
min.; SP Wierzbięcin, SP Orzechowa, 
SP Żabowo, SP Długołęka, SP Strze-
lewo. Młodzież szkół świetnie umie 
korzystać z takich atrakcji, dzięki 
którym rozwijają swoją sprawność 
fizyczną, a także wypełniają swój 
wolny czas. 

MW    

W ramach Rządowego Programu 
Wyrównywania Szans Edukacyjnych 
dzieci i młodzieży w 2008 roku. 
Gmina Nowogard otrzymała dofi-
nansowanie w kwocie 91.880 zł na 
realizacje dwóch projektów. Jednym 
z nich jest projekt „Od przedszko-
la gminnego do europejskiego” 
– Przedszkole Nr 3 w Nowogardzie 
oraz Szkoły Podstawowe w Gminie 
Nowogard na projekt zajęć sportowo 
– rekreacyjnych dla dzieci klas I – III. 

Rządowy Program Wspierania Szans 
Edukacyjnych jest wdrażany za po-
średnictwem Zachodniopomorskie-
go Kuratorium Oświaty w Szczecinie.  
Dzięki przeprowadzonej rozmowie z 
podinspektorem Sebastianem Bor-
skim z Wydziału Rozwoju Lokalnego 
i Funduszy w Nowogardzie, możemy 
dowiedzieć się więcej na temat tych 
dwóch projektów, między innymi co 
one mają na celu? 

Do programu dofinansowania 

Sprostowanie
W DN nr 86 w relacji dotyczącej 

wypadku na ul. Poniatowskiego 
błędnie podano, że czas przyjazdu 
karetki trwał 25 minut. W rzeczywi-
stości, zgodnie z kartą wypadku od 
momentu powiadomienia pogotowia, 
do jego przyjazdu na miejsce zdarze-
nia upłynęło 2,5 minuty. Serdecznie 
przepraszam.

Ewa Dziwisz
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Z okazji nadchodzących imienin naszego zięcia 

Andrzeja Michalika 
pragniemy złożyć gorące życzenia. 

Andrzeju, niech smutek zgaśnie w górskim potoku, by radość 
kwitła jak róża co roku, by na Twej twarzy promyczek słońca  
nigdy nie zanikł i świecił do końca, by najpiękniejsze chwile  

życia na zawsze Ci zostały i o nas dziadkach nie zapomniały. 

Życzymy Ci z całego serca 
dziadek z babcią kolonia Redło

ŻYCZENIA

Wszystko co było Twoim marzeniem... 
Co jest i będzie w przyszłości, 

niech nie mija z cichym westchnieniem, 
lecz spełni się w całości...    
z okazji urodzin 

Grażynie Miśkiw 
życzy 

rodzina Gruebnau 

ŻYCZENIA

Dzień pracy w Straży Pożarnej 
rozpoczyna się o godzinie 7.45 zmia-
ną służby. Dowódcy zmiany zdają i 
przyjmują służbę Zastępcy Dowódcy 
JRG Andrzejowi Husarz. Po oficjalnej 
odprawie następuje sprawdzenie i 
przekazanie sprzętu i wcześniejsza 
zmiana może iść do domu. 

Zdarzają się tygodnie, że nie ma 
żadnego wyjazdu. „Ostatni tydzień 
był taki – mówi Andrzej Husarz – ale 
to dobrze – śmieje się – kiedy my nie 
pracujemy, oznacza to, że nic się 
ludziom nie dzieje. Ale jak są wy-
jazdy, to dwa, trzy na raz. Ostatnie 
wezwanie mieliśmy od pogotowia, 
które zabrało 14 – latkę z objawami 
zatrucia. Po zmierzeniu w pomiesz-
czeniu stężenia tlenku węgla, okaza-
ło się, że jest go 80%.” Ale nawet,  gdy 
oficjalnie nie ma pracy, dzień w JRG 
jest zapełniony zajęciami. Wypełniają 
go zajęcia programowe, podczas 
których strażacy doskonalą swoje 
umiejętności, zajmują się konser-
wacją i czyszczeniem samochodów, 
sprzętu i obiektu. Od 19.00 rozpo-
czyna się pełnienie dyżuru. Pełna 
zmiana pracy trwa 24 godziny. W 
nowogardzkiej JRG pracuje 30 osób. 
Dziś dyżur pełni sześciu strażaków. 
Dowódca serwuje mi pączka i kawę, 
a potem z resztą załogi udaję się na 
zajęcia programowe. Z wiedzy teore-
tycznej odpytuje chłopaków dowódca 
zmiany, Łukasz Lisiecki. Po zajęciach 
wspólne śniadanie, a po śniadaniu 
dowódca organizuje dla mnie alarm 
próbny. Cała akcja odbywa się szybko 
i sprawnie. Chyba po minucie, chłop-
cy są ubrani i samochody wyjeżdżają 
z garażu. Jestem pod wrażeniem. 
Następnie jazda strażackim wozem 
po mieście. Znów ciekawe doświad-
czenie. Po powrocie, dowódca zmia-
ny demonstruje mi wyposażenie 
wozów. JRG ma ich na dwa. Jeden 

o pojemności 1000 l, drugi – 4000 l. 
Znajdują się tu narzędzia do cięcia i 
rozpychania blach samochodów (taki 
przyrząd potrafi ważyć 18 kg!), piły, 
łomy, butle z tlenem. Na wyposażeniu 
znajduje się też torba ratownicza. W 
torbie mamy min. maskę tlenową, 
opatrunki termiczne, folie termiczną, 
nożyce do cięcia ubrań, usztywnia-
cze do złamań. Strażacy serwują mi 
pokaz ratownictwa medycznego, 
na którym też się oczywiście znają. 
Raz na trzy lata muszą zdawać eg-
zamin medyczny. Szkolą się też na 
corocznych obozach. Potem wszyscy 
rozchodzą się do swoich zajęć, a ja 
siadam z Łukaszem Lisieckim, który 
opowiada mi o swojej pracy. 
„Najbardziej nietypowe zdarze-

nia? – zastanawia się – To chyba jak 
dostaliśmy wezwanie do trzymetro-
wego węża w ogrodzie. Po złapaniu, 
okazał się półmetrowym zaskroń-
cem. A w akcji udział brała też 
policja i weterynarz. Łapaliśmy też 
przemarzniętego bociana z podnoś-
nika,  co roku do lodu przymarzają 
łabędzie, trzeba je odkuwać z deski 
lodowej. Ratowanie kotów... Raz 
kobieta zgłosiła, że jej kot dostał 
się na balkon na czwartym piętrze 
i przeraźliwie miauczy, a sąsiadki 
nie ma w domu. Wskoczyłem z 
podnośnika na balkon, a wtedy kot 
wyskoczył prosto na plecy stojące-

Zwyczajni bohaterowie czyli... 
Dzień z życia strażaka

go pod blokiem kolegi.” To takie 
nietypowe wypadki. Ale Łukasz ma 
też w zanadrzu bardziej drastyczne. 
Podczas sześcioletniej służby wiele 
przeżył. „Mój pierwszy trup był 
w Gdańsku. Wezwanie o drugiej 
w nocy. Podczas przeszukiwania 
ciemnego i zadymionego mieszka-
nia nie mogliśmy nikogo znaleźć. 
Otwieram drzwi a tu stoi staro-
winka w białej koszuli. Myślałem, 
że dostanę zawału, a ona mówi, że 
w mieszkaniu jest jej syn. Podczas 
dalszych poszukiwań, nagle zaplą-
tała mi się noga. Świecę latarką, a 
to ludzkie jelita! Spalił się prawie 
doszczętnie. Zaprószenie ognia od 
papierosa. Albo ranne wezwanie do 
pomocy policji w otwarciu mieszka-
nia. Sąsiedzi nie widzieli sąsiadki 
od dwóch tygodni. Wchodzę przez 
balkon, otwieram, a w mieszkaniu 
zupełnie zielony trup. Po przejściu 
przez mieszkanie przeszedłem 
cały zapachem jadu trupiego. Nie 
wspomnę o wypadkach samocho-
dowych. Zmiażdżony samochód, 
w środku mężczyzna z połamanymi 
nogami. My odginamy blachy, a z 
jego nóg leje się krew, puszczamy 
– blacha tamuje tętnice. W końcu 
udało się go uwolnić z pomocą 
pogotowia. Są też inne zdarzenia 
– wspomina – co roku sprawdzamy 
wszystkie hydranty, a podczas po-
żaru okazuje się, że 40% z nich jest 
nadal niesprawna. Podczas dużego 
pożaru, uzupełnienie wody jest 
niezbędne. Odpowiedzialny za to 
jest PUWIS.” 

Pytany, czy po tylu przeżyciach 
nadal chce być strażakiem, Lisiecki 
odpowiada: „Mój ojciec był stra-
żakiem. Od małego chciałem gasić 
pożary. W straży pracują też moi 
bracia. Jestem pewien, że jak będę 
miał syna, również będzie pracował 
w straży. Taka rodzinna tradycja.” 
Mija trzynasta. Zaczynają się przy-
gotowania do obiadu. W pewnym 
momencie rozlega się przeraźliwy 
dźwięk alarmu. 

Pożar na ulicy 15 – go Lutego! Jest 
godzina 13.41. Rozpoczyna się ak-
cja. Strażacy biegiem przygotowują 
sprzęt i wskakują do wozów. Wozy 
odjeżdżają na sygnale. Z dowódcą 
wyjeżdżamy za nimi. Na czwartym 
piętrze bloku nr 11 pali się trzypoko-
jowe mieszkanie. Błyskawicznie rozpo-
czyna się akcja ratownicza. Strażacy 
rozwijają wąż, wbiegają na czwarte 
piętro. Okazuje się, że z powodu za-
dymienia potrzebne są maski i butle 
z powietrzem. Wbiegają z powrotem. 
Szybko gaszą pożar. Podczas akcji do 
zadymionego mieszkania wbiega także 
dowódca zmiany, poinformowany, że 
w mieszkaniu jest dziecko. Nie ma 
na sobie maski.  Nikogo, na szczęście 
nie znajduje. Mieszkanie zapaliło się 
najprawdopodobniej od wybuchu 
telewizora. Zniszczeniu uległ prawie 
cały dobytek trzyosobowej rodziny. 
Zaglądam, wszystko w mieszkaniu 
okopcone, czarne. Najgorszy zapach, 
którym przesiąkły ściany i ocalałe 
meble. Ten specyficzny odór powstaje 
podczas palenia się sprzętu RTV.  Po 
akcji dowódca JRG, Andrzej Husarz,  
spisuje i przekazuje poszkodowanym 
postanowienie o przekazaniu miejsca 
objętego działaniem ratowniczym. 

Wracamy do bazy. Na brudnych 
twarzach chłopaków radość z udanej 
akcji, ale też zaduma, nad kruchością 
ludzkiego życia. Siadam w gabinecie 
z Andrzejem i z Łukaszem. Dowód-
ca zaczyna pisać raport z akcji. W 
pewnym momencie Łukasz mówi, 
że musi wyjść z pomieszczenia, bo 
jak wbiegł do mieszkania bez maski, 
po tym jak ktoś krzyknął, że jest tam 
dziecko, to bardzo się nawdychał 
dymu. Przełożony podsumowuje go 
krótko:  „Bo ty jesteś p...  bohater.”

W akcji gaśniczej udział wzięli:
Dowódca zmiany – Łukasz Li-

siecki, strażacy – Bogusław Tracz, 
Jacek Bieniek, Mariusz Motyl, Piotr 
Dąbrowski.

Ewa Dziwisz

Fotorelacja strona 7

 Andrzej Husarz - z-ca dowódcy JRG
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Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
-   Kierownik salonu gier w Nowogardzie

Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole
Wymagania dla kierowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
•   Wykształcenie wyższe
•   Doświadczenie mile widziane
•   Miła aparycja
•   Sumienność, uczciwość, rzetelność
•   Umiejętność kierowania ludźmi

Kontakt: Krzysztof Kupidłowski    
                 tel. 600 921 537  
e-mail: krzysztof.kupidlowski 
@fortunagames.pl

W nocy 
z 24 na 25 

listopada 2008 r. 
skradziono 

wózek dziecięcy 
ATLANTIC wersja spacerowa 

(czerwono – siwy) 
z bloku przy ul. Zacisznej.

Dla znalazcy lub osoby 
posiadającej jakiekolwiek 

informacje – nagroda!
Tel. 505 183 702.

REKLAMA

REKLAMA

Odpust – dniem 
imienin parafii

W czwartek 20 listopada br., wierni w Kościele pod wezwaniem Św. Rafała 
Kalinowskiego mieli możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Warunkiem 
uzyskania odpustu zupełnego jest dobre odprawienie Spowiedzi Świętej i godne 
przyjęcie Ciała Pańskiego. Zgodnie z nauką papieską, odpustu nie można uzy-
skać beż szczerej, wewnętrznej przemiany. Cel odpustu polega na wspomaganiu 
wiernych w usunięciu kar, ale ma ich skłonić także, do wykonywania dobrych 
uczynków. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone już co do winy.

Rozmowa z Proboszczem Parafii pw. 
św. Rafała Kalinowskiego Ks. Kazimie-
rzem Łukjaniuk.
Red. – Czym jest odpust w parafii?
Ks. Kazimierz Łukjaniuk – Od-

pust jest takim dniem imienin parafii. 
Jest on związany z imieniem patrona, 
w naszym wypadku św. Rafała Kali-
nowskiego. Każdy z nas ma jakiegoś 
patrona świętego, w związku z tym 
obchodzi swoje święto – dzień imie-
nin. Z tej okazji zaprasza się gości, 
goście przychodzą z prezentami, ale i 
gospodarz szykuje przyjęcie. W dniu 
odpustu, gospodarzem jest św. Rafał 
Kalinowski, który urządzając przyję-
cie – wyprasza dla nas łaskę odpustu, 
czyli umorzenia kar wieczystych. Go-
ście również coś przynoszą. W tym 
roku parafia ufundowała nowy obraz 

Matki Boskiej Częstochowskiej, 
będący wierną kopią obrazu jasno-
górskiego. Wyzłocono też zabytkową 
XVII wieczną ramę do Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy.
Red. – Jak wyglądała uroczystość?
Ks. K. Ł. – Główną Sumę Odpu-

stową w intencji nas Wszystkich od-
prawił i wygłosił Słowo Boże Ks. Abp.  
Senior Marian Przykucki. Dokonał 
on także poświęcenia nowego obrazu. 
Odpust odbył się bardzo uroczyście, 
z udziałem licznych wiernych oraz 
udziałem pocztów sztandarowych 
wprowadzanych przez koła młodzie-
ży i sybiraków.
Red. – Parafia pw. św. Rafała Kali-

nowskiego ciągle się rozwija. Jakie ma 
Ksiądz plany na przyszły rok?
Ks. K. Ł. – Parafia św. Rafała 

Kalinowskiego przygotowuje się do 
najważniejszego wydarzenia, jakie 
będzie miało miejsce w przyszłym 
roku. A mianowicie do Konsekracji 
naszej świątyni. Konsekracja świątyni 
jest wydarzeniem historycznym, bo 
nieczęsto się jej dokonuje. Nieczęsto 
też buduje się kościoły. Aby można jej 
dokonać, potrzebny jest nowy ołtarz, 
na którym odprawia się mszę św. Nie 
może to być ołtarz prowizoryczny. 
Musi być on stały, z kamienną płytą. 
Dlatego taki ołtarz i całe wyposaże-
nie prezbiterium są już zamówione. 
Myślimy też o zastąpieniu w prezbi-
terium krzeseł nowymi stellami, z 
miejscem przewodniczenia dla cele-
branta. To takie najważniejsze zamie-
rzenia,  jakie mamy na przyszły rok. 

Poza pracami w kościele parafialnym, 
musimy zatroszczyć się o zawalony 
mur, wokół cmentarza,  na którym 
jest lapidarium w Kulicach. Olbrzy-
miej troski wymaga również kościół 
w Sąpolnicy, który też domaga się 
remontu. Jest to kościół wybudowany 
przez słowiańskich katolików, często 
błędnie nazywany poniemieckim.

  Rozmawiała: Ewa Dziwisz
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Dzień strażackiej służby

  Gra Michał Wachowiak   

W obiektywie Jana Korneluka  - Historyczny koncert organowy

  Owacje na stojąco   

                                                     
23 listopada 2008 r.
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Miasto

Ulica

Telefon

I Oddział w Nowogardzie

ul. Bankowa 5

tel: (91) 392 75 53 

      (91) 392 75 49 

      (91) 392 75 48 

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

U R Z Ą D   M I E J S K I    W   D O B R E J
ul. Rynek 1,  72-210  Dobra

tel. (091) 39 14 528,  fax. (091) 57 90 541
e-mail: burmistrz@dobragmina.pl,  www.dobragmina.pl

Gmina Dobra dysponuje nieruchomościami
- do dzierżawy: lokal użytkowy o powierzchni 259,03 m2 położony w 

mieście Dobra przy ul. Ofiar Katynia 25 z przeznaczeniem na działalność 
kulturalno-rozrywkową (idealne miejsce na organizowanie imprez okolicz-
nościowych, wesel). Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 - 4,50 zł netto.

-  do sprzedaży: lokal użytkowy o pow. 144,00 m2 wraz z przynależnym 
budynkiem gospodarczym o pow. 58,00 m2, położony w mieście Dobra 
przy ul. Armii Krajowej 19 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej 
działalności gospodarczej. Cena wywoławcza – 48.000,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 091 3914535 oraz na 
www.dobragmina.pl.

KREDYTY 
BANKOWE

gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów
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BRUK – LIN
Kompleksowe układanie 

kostki brukowej
www.bruk-linnowogard.pl

Nowogard, ul. Poniatowskiego 14/2
Tel. 607 083 893 

Email: robert@bruk-linnowogard.pl

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO 2008

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne

500 826 464

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5 Marca 7 • Nowogard

Odlewnia ROHEM 
przekaże nieodpłatnie 
żużel poprodukcyjny. 

Transport i załadunek 
we własnym zakresie.

Tel. 091 39 20 371

I.N.K. Volt
usługi elektryczne

    • tanio
 • szybko
  • solidnie

tel. 504 005 800

Nadleśnictwo Nowogard
72-200 Nowogard, ul. Radosława 11
tel. 091 3920640 fax 091 3920982

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego (pustostanu)

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 w budynku wieloro-
dzinnym przy ul. Gen. Bema 15 w Nowogardzie o pow. użyt. 79,71 m kw. 
wraz z przynależną piwnicą o pow. użyt. 17,60 m kw. Z lokalem związany jest 
udział 159/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności 
gruntu – działki nr 75/4 o pow. 12610 m kw., dla której to nieruchomości Sąd 
Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 32467. Dla lokalu 
mieszkalnego nie jest prowadzona księga wieczysta.

Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju 
i loggi.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń, nie jest też przedmiotem żadnych 
zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 96.400,00 zł (dziewięćdziesiąt 
sześć tysięcy czterysta  złotych 00/100).

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela pracownik 
Nadleśnictwa Nowogard – H. Wojnowski - tel. 091 3920640 (wew. 22) od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 07.01.2009 r. godz. 1100 w świetlicy 
Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 
9.640,00 zł. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji 
bankowej. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej, 
oryginał gwarancji bankowej powinien być złożony w sekretariacie Nadleś-
nictwa Nowogard. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, środki 
powinny być wpłacone w kasie Nadleśnictwa Nowogard albo na rachunek 
bankowy o numerze: 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 prowadzony w BOŚ 
w Szczecinie (wadium uznaje się za wniesione w chwili wpływu środków na 
rachunek bankowy). Wadium powinno zostać wniesione najpóźniej do godz. 
10 30  w dniu 07.01.2009 r.

Osoba, która wygra przetarg powinna dokonać zapłaty ceny najpóźniej 
dzień przed wskazaną przez Nadleśnictwo Nowogard datą zawarcia umowy 
sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez uspra-
wiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie 
podanym w pisemnym zawiadomieniu Nadleśnictwa Nowogard, sprzedający 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwro-
towi.
Uwaga: Gminie Nowogard służy prawo pierwokupu nieruchomości. Nie-

ruchomość będąca przedmiotem przetargu  będzie mogła zostać sprzedana 
na rzecz osoby ustalonej jako nabywca pod warunkiem, że Gmina Nowogard 
nie wykona swego prawa.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 
r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania 
przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocja-
cji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości 
znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 78, 
poz. 532).

Nadleśnictwo Nowogard zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyny.
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Jak uczyć  
patriotyzmu?

Szkoła jako instytucja w zakresie swoich zadań ma wpisany obowiązek 
wychowywania w duchu patriotyzmu. Od  najmłodszych klas dzieci po-
znają słowa: Ojczyzna, kraj. W starszych klasach poznają historię Polski.

Ale czy to wystarczy?
Moje doświadczenia zawodowe 

dowodzą jak wielką rolę odgry-
wa dom rodzinny. Jeśli rozmawia 
się w nim z dziećmi, jeśli jest w 
niej ktoś, kto dba o zachowanie 
tradycji(dobrych polskich tradycji) 
to dziecko wie i chce w nich uczest-
niczyć.

Spotkanie z członkami Związku 
Sybiraków, na czele z Przewodniczą-
cą Franciszką Kobylińską, które od-
było się w naszej szkole 06. 11.08r. 

bardzo mocno zapadło w pamięci 
naszych uczniów. Historie opo-
wiedziane przez wspaniałych ludzi 
będących „żywą historią” naszego 
narodu spowodowały, że nasi ucz-
niowie poczuli ogromną więź z ich 
bohaterami, a słowa będące myślą 
przewodnią podarowanej uczniom 
książki „Sybir i Syberia w dziejach 
narodu polskiego” odczytane przez 
Przewodniczącą zabrzmiały jak te-
stament naszego papieża:

„- zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe
to duchowe dziedzictwo, któremu na imię POLSKA
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością- taką,
jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym:
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.”
     Jan Paweł II
     Błonia Krakowskie, 1979 r.

Nie pozwala nam przejść obojęt-
nie wobec faktów z  historii naszego 
narodu.

O ciężkich doświadczeniach wielu 
pokoleń dowiadujemy się z literatu-
ry, sztuki, malarstwa ale opowiada-
nia naszych gości wywarły ogromne 
wrażenie i zapadły w pamięć ucz-
niów i nas dorosłych.

Na proste pytanie: Czym państwo 
się żywili?...Nie było prostych od-
powiedzi. Bo przecież jak dzieciom, 
które nie martwią się o chleb wytłu-
maczyć niedostatek, walkę o przeży-
cie każdego dnia, poświęcenie ma-
tek, ojców, braci.

Zimno, głód, nieludzkie warunki 
pracy, życia. Ale przeżyli i są wśród 
nas.

Często mówią o sobie, że trudy 
życia ich ukształtowały i są w stanie 
przetrwać nawet najtrudniejsze dni.

Dziś- my- pokolenie żyjące w wol-
nej Polsce jesteśmy winni im oddać 
cześć.

Apel skierowany do młodych, 
odczytany przez panią Franciszkę 
Kobylińską uzmysłowił mi z jakimi 
ludźmi mieliśmy honor przebywać.

Dziękuję pani Franciszko.
MZK

Dowiedzieliśmy się również, że 
jednym z najważniejszych celów 
Związku jest dokumentacja histo-
ryczna oraz upamiętnienie zesłań.

Hymn Sybiraków Mariana Jon-
kajtysa (1931-2004) poety, zesłańca, 
Sybiraka pt. „Marsz Sybiraków”

... „A myśmy szli i szli-dziesiątkowani!
Przez tajgę, stepy-plątaninę dróg!
A myśmy szli i szli, i szli-niepokonani!
Aż „Cud nad Wisłą” darował nam Bóg!” (...)

Próbne matury 2009
W środę 26 listopada we wszystkich 

szkołach średnich odbyły się próbne 
matury. Jak dowiedziałam się w I 
Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. 
Emilii Gierczak w Nowogardzie, od 
dyrektora  Ireny Stasiewicz wszyscy 
uczniowie przystąpili do próbnej ma-
tury,  w sumie 116 osób. Matura jest 
organizowana przez Wydawnictwo 
Podręczników Operon. W dniu prze-
prowadzonej rozmowy uczniowie 
pisali zadania maturalne z języka 
polskiego, a przed nimi języki obce 
w czwartek 27 listopada i wybrany 
przedmiot w piątek 28 listopada. 

Wszystkie arkusze egzaminacyjne 
otrzymaliśmy z wyżej wspomnianego 
Wydawnictwa. Druga próbna matu-
ra będzie miała miejsce w styczniu – 
wówczas przygotowana będzie przez 
Okręgową Komisje Egzaminacyjną z 

Poznania, materiały egzaminacyjne 
przygotować będziemy musieli we 
własnym zakresie – powiedziała 
Irena Stasiewicz -  matury próbne 
sprawdzane będą przez wykładow-
ców danego przedmiotu w szkole. 
Organizowanie matur próbnych ma 
na celu wykazać uczniowi zgodność 
wyboru danego przedmiotu, są 
przewidywane ewentualne zmiany 
wybranego przedmiotu. 

A oto tematy z języka polskiego 
obowiązujące na maturach prób-
nych:

- poziom podstawowy: „Lalka” 
Bolesława Prusa i „Makbet” – analiza 
tekstu. 

- poziom rozszerzony: „Potęga 
smaku” Zbigniewa Herberta – analiza 
wiersza i „Faraon” Bolesława Prusa.

MW  

Program  
„Czas na zmiany”

Stowarzyszenie Mieszkańców 
Dąbrowy „DĄB” Jako partner „e-
pro edukacja Aleksandra Borkow-
ska” zakończyło realizację cyklu 
zajęć z doradztwa indywidualnego, 
warsztatów aktywizacji społeczno 
zawodowej, oraz szkolenie podsta-
wowe HACCP i badań lekarskich. 
W projekcie uczestniczyło 15 Pań 
z Sołectwa Dąbrowa Nowogardzka. 
Zajęcia odbywały się metodą war-
sztatową gdzie można było uzyskać 
informacje z zakresu aktywizacji 
społeczno zawodowej od doradców 
zawodowych. Zajęcia przebiegały 
w miłej i sympatycznej atmosferze. 
Uczestniczki otrzymały materiały 
szkoleniowe oraz miały zapewiony 

dojazd na zajęcia i z powrotem. Do-
wóz realizowała Firma przewozowa 
„METRO”. Codziennie zajęcia koń-
czyły się obiadem. Projekt realizo-
wany będzie do końca grudnia, w 
tym czasie beneficjentki dokończą 
badania w sanepidzie i będą miały 
wyrobione Pracownicze Książeczki 
Zdrowia, co było jednym z założeń 
projektu. Wszystkie działania rea-
lizowane były bezpłatnie. Projekt 
ten jest pierwszą próbą realizowaną 
przez stowarzyszenie.  Mamy na-
dzieję że udział w projekcie i uzy-
skane książeczki umożliwią  wielu 
beneficjentką podjąć pracę, życzymy 
Powodzenia.

Prezes Stowarzyszenia “Dąb”

  Uczestniczki w czasie zajęć z trenerem Olą Białek

Zielone Żabki
Nowogardzki Dom Kultury przyj-

muje zapisy do nowego zespołu 
wokalnego - mała piosenka dziecięca 
„Zielone Żabki”

Przyjmowane są dzieci w wieku 
5-10 lat. Zapisy od poniedziałku do 
piątku w sali nr 21.

Zajęcia prowadzi Katarzyna Jar-
mużek
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SP Błotno

Poznajemy legendy 
Nowogardu

25 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Błotnie odbył się konkurs 
czytelniczy o tytuł „Znawca legend 
i podań”. Głównym celem konkur-
su było zainteresowanie młodzieży 
legendami i podaniami związanymi 
z Nowogardem i okolicami oraz bu-
dowanie związku emocjonalnego z 
„Małą Ojczyzną”. 

W konkursie wzięli udział ucznio-
wie ze szkół podstawowych naszej 
gminy. Każdą szkołę reprezentowało 
3 najlepszych uczniów wyłonionych 
w wyniku eliminacji szkolnych. 

Uczestnicy zmagali się z testem, 
uzupełniali tekst z trudnościami or-
tograficznymi i rozwiązywali krzy-
żówkę. 

Zwycięzcami zostali:
I miejsce Zosia Sawicka z SP w 

Długołęce.
II miejsce Mikołaj Romańczuk z 

SP nr 2 w Nowogardzie.
III miejsce Ewelina Szafranek z SP 

w Długołęce.
Najlepsi otrzymali nagrody książ-

kowe pamiątkowe dyplomy, a wszy-
scy uczestnicy foldery i gadżety 
związane z Nowogardem ufundo-
wane przez Urząd Miejski.

Serdeczne podziękowania dla 
opiekunów: A. Buczyńskiej, I. Biń-
czyk- Zielińskiej. L. Kamieniak, M. 
Sawickiej, D. Gwizdały - Gurgul 
oraz A. Bartosik za przygotowanie 
uczniów do konkursu oraz pracę w 
komisji konkursowej. Gratulujemy!

Ewa Radecka i Alicja Bartosik

Sygnały czytelników
Skarga jaką otrzymaliśmy od naszych czytelników dotyczy bezpłatnego 

badania słuchu oraz refundowania przez NFZ aparatów słuchowych dla 
osób z grupą inwalidzką. Aparaty słuchowe miały być bezpłatne. Reklamo-
wane badania odbyły się we wtorek 25.11.2008 w przychodni PRAXIS w 
Nowogardzie.

Okazało się, że za aparaty słuchowe trzeba zapłacić i to porządną sumę 
– powiedziała czytelniczka. Kiedy weszłam z mamą do gabinetu pani doktor 
po krótkiej rozmowie dowiedziałam się, że za taki aparat, który powinna 
posiadać mama trzeba dopłacić 900 zł mimo tego, że mama ma stopień nie-
pełnosprawności znaczny. Jeżeli roznoszone są ulotki dotyczące bezpłatnego 
badania słuchu oraz dla osób z grupą inwalidzką – aparaty słuchowe bezpłatne, 
wydaje mi się, że osoby organizujące takie zaproszenie powinny w jakiś sposób 
się z tego wywiązać.
Od red. Po przeprowadzonej rozmowie z Krzysztofem Konińskim kierow-

nikiem PRAXISU dowiedziałam się, że odnośnie badania słuchu nie jest za 
bardzo w temacie, nie orientuje się dokładnie na temat tego badania, ponie-
waż w przychodni został tylko udostępniony gabinet, w którym pani doktor 
z Gryfic mogła przyjmować pacjentów. Ale odnośnie aparatów słuchowych 
– wspomniał K. Kosiński – owszem są takie aparaty, darmowe, refundowane 
przez NFZ, ale jeżeli osoba musi mieć lepszy aparat słuchowy, niestety wiąże 
się to z kosztami, wszystko zależy od zaawansowanego stopnia słuchu jaką 
pacjent posiada. Dokładne informacje otrzymają państwo dzwoniąc pod 
numer telefonu znajdujący się na zaproszeniu na badanie, tel. 091 852 39 04

MW

Co nam zostanie  
po tej fecie?

Dla kogoś, kto jeszcze dobrze pa-
mięta poprzednie obchody 700-lecia 
Nowogardu (w końcu skądś mamy 
już ulicę 700-lecia), a tym bardziej 
dla kogoś, kto wówczas był w ich 
zorganizowanie w jakimś tam stop-
niu zaangażowany, trudno zgodzić 
się z propozycją, aby obecnie zbliża-
jące się obchody potraktować jako: 
„Urodziny Miasta”.

W powyższym kontekście nie 
pasuje mi również skojarzenie z 
uroczystym chrztem. Jednak zgo-
dziłbym się na któryś kolejny sa-
krament, ponieważ stosowne sko-
jarzenie mogłoby ułatwić właściwe 
przygotowanie się nowogardzian do 
obchodów tego historycznego wyda-
rzenia. Przygotowanie jest koniecz-
ne, aby być zdolnym zaakceptować 
sens takiego przedsięwzięcia.

Otóż to! Co to znaczy właściwe 
przygotowanie? Czy zdołamy w tym 
zakresie wypracować jakiś konsen-
sus? Jeśli nawet, to czy zdążymy z 
tym przed datą głównych obcho-
dów? Jeśli nie, to jaka wówczas zapa-
nuje atmosfera?

No właśnie! Jaką atmosferę wokół 
tej sprawy już mamy, to słychać, a i 
przeczytać też można. Ot, choćby 
określenie „feta”, użyte przez autorkę 
wypowiedzi prasowej w Dzienniku 
Nowogardzkim zatytułowanej: „Co 
nam zostanie po tej fecie na trwale 
wpisane w krajobraz miasta?”, każe 

dobrze zastanowić się nie tylko nad 
sprawnym zorganizowaniem głów-
nych uroczystości, ale także, a może 
wprost przede wszystkim, nad sku-
tecznym zachęceniem mieszkańców 
naszej gminy, by z własnej woli przy-
gotowali się do „zdrowego skon-
sumowania zaserwowanych w czas 
fety potraw”.

Mniemam, że to właśnie miała 
na myśli pani Halina Saja propo-
nując rozpocząć przygotowania „z 
Nowym Rokiem 2009”. Uważam, że 
jeśli podczas proponowanych spot-
kań, wykładów, seminariów itp. bę-
dzie odpowiednia frekwencja, to już 
będzie to coś, co może zaowocować 
bardzo potrzebnym odrodzeniem 
się patriotyzmu lokalnego. Nawet 
gdyby tylko to miało pozostać po 
„fecie”, to byłoby już wystarczają-
cym argumentem - przynajmniej dla 
mnie - że warto było, bo wszystko 
inne pozostanie wówczas tylko kwe-
stią czasu!

Jeśli nie, to niezależnie od tego kto 
i jakie zespoły, za ile i z jakim reper-
tuarem zaprezentuj ą się podczas 
głównej gali, nie zapobiegnie temu, 
co niestety dość często się zdarza, 
że... po fecie tyko fetor pozostaje.

Warto się nad tym poważnie za-
stanowić, i to jeszcze zanim zacznie 
się 2009 rok!

Lech Jurek

700 LAT Już za pół roku...

Same niewiadome

XXV Sesja Rady Miejskiej
Już w środę, 3 grudnia radni zbiorą się na kolejnej XXV Sesji.
Porządek dzienny przewiduje dwa bardzo ważne punkty – ustalenia opłat 

(czytaj podwyżek) za wodę i ścieki oraz pierwsze czytanie budżetu projek-
towanego na rok 2009.

 Pierwszy temat zawsze budził wiele emocji – jak będzie teraz gdy Burmistrz 
nie ma większościowego zaplecza? Podobnie z budżetem.

Obchody 700-lecia wprawdzie nie budzą spodziewanego zainteresowania, 
ale próba zatwierdzenia ostatecznego programu też zapewne pobudzi dyskusję. 
Jednym słowem gorąca Sesja. Początek w sali obrad o godz. 12.00

LMM

 Jak zagłosują tym razem?
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NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we w Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE 
LUB W OKOLICACH NOWOGAR-
DU (MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLE-
PIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Sprzedam lub wydzierżawię 
zlewnię mleka w Błotnie, w tym 
28 arów ziemi. Tel. 696 04 48 63, 
0696 04 48 33.

• Do wynajęcia mieszkania 3 i 4 
pokojowe. 508 309 980.

• Sprzedam mieszkanie włas-
nościowe 2 pokojowe, parter, 
na Warszawskiej, 135 tys.zł. Tel. 
606 458 285, 091 39 25 821.

• Wynajmę mieszkanie 70 m kw w 
domu wolnostojącym, II piętro. 
Tel. 091 39 23 209.

• Zamienię mieszkanie własnoś-
ciowe 4 pokojowe, 68 m kw na 
dwa mniejsze – pokój z kuch-
nią i dwa pokoje z kuchnią. Tel. 
603 621 686.

• Kawalerkę w centrum Nowo-
gardu zamienię na większe z 
dopłatą lub sprzedam. Tel. 51 21 
31 573, 091 39 22 031.

• Sprzedam 4 działki z 6 wydzielo-
nych w obrębie Długołęka, pow. 
ok. 1600 m kw. Tel. 509 939 392.

• Poszukuję garażu do wynajęcia 
w Nowogardzie przy ul. Zamko-
wej od zaraz, tel. 507 524 047.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 
pokojowe ul. 15 Lutego. Tel. 
609 307 132.

• Do wynajęcia mieszkanie 60 mkw 
do remontu. 078 39 20 354.

• Zdecydowanie kupię garaż lub 
teren od budowę garażu na os. 
Gryfitów, w pobliżu ul. Racibo-
ra. Tel. 697 516 145 lub 091 39 
22 329.

• Wynajmę pomieszczenia z me-
diami o pow. 30 m kw i 100 m kw. 
Tel. 694 484 480.

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 20 arów w Nowogardzie. 
Tel. 091 39 23 231 po 19.00.

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia kawalerka lub 2 pokojowe. 
Tel. 504 965 111.

• Wynajmę pomieszczenie pod 
usługi kosmetyczno – fryzjerskie. 
694 484 480.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe Conti-
nental 4 sztuki 195/65/R15, cena 
480 zł. Tel. 0605 522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bordo-
wy metalik, przebieg 108 000 
km, zadbany, książka serwisowa, 
1 właściciel w Polsce i w Niem-
czech, w Polsce od lutego 2008, 
NOWE: klocki i tarcze hamulcowe 
przód i tył, kompletny rozrząd, 
opony letnie 16”, duży przegląd 
klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 44 900 zł, ogłoszenie pry-
watne, tel: 0605 522 340,W CE-
NIE DIAGNOSTYKA STANU TECH-
NICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możli-
wość wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 

1,3 + gaz, rok 1991/92, cena 

3300 zł. Tel. 665 440 814.

• Sprzedam Mercedes MB100, 9 
miejsc, 1988 r., diesel, bus. Tel. 
696 04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Opel Frontera, wiśnio-
wy, diesel, 1996 r., cena 9,5 tys.zł. 
Tel. 696 04 48 63, 0696 04 48 33.

• Sprzedam Daewoo Matiz, 2000 
r., autogaz. Tel. 691 750 030.

• Sprzedam Mitsubishi Lancer, 
1988 r., poj. 1,5, zarejestrowany. 
Cena 1200 zł. Tel. 785 483 190.

• Sprzedam 2 nowe opony ory-
ginalne do Żuka, 6.50 R 16C co-
met za 240 zł. Tel. 606 879 329.

• Sprzedam Ford Escort 1992, 1,3 
benzyna, cena 2500 do uzgod-
nienia. Tel. 605 44 77 96.

• Sprzedam Fiata Uno Fire (powy-
padkowe) 2002 r., przebieg 39 
tys.km, cena do uzgodnienia. Tel. 
0693 128 082.

• Sprzedam samochód Nissan 
Primera, 2 l turbo diesel, klima-
tyzacja, ABS, centralny zamek, 4 
poduszki, cena 6 tys., po kolizji, 
uszkodzony tył. Tel. 511 932 684.

• Sprzedam opony zimowe XMS 
ALPIN 165x70x13 wraz z felgami. 
Tel. 691 318 355.

• Sprzedam VW Passat 2003, 1,9 
TDI, pełna opcja, 28 tys. zł. oraz 
Mercedes 200 CLK, 2000 r., mały 
przebieg, zadbany, 35 tys. zł. Tel. 
603 198 104.

ROLNICTWO

• Sprzedam ciągnik Ursus C 360, 
bronę talerzową, przyczepy 4,5 t, 

deszczownię szpulową z konso-
lą, rury aluminiowe fi 110, wężyki 
do nawadniania kropelkowego. 
Tel. 695 183 033.

• Sprzedam ciągnik C4011 i ciąg-
nik Internoconal (Ferguson 
angielski) 3 cylindrowy. Tel. 
606 312 832.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 
091 39 25 967. Olchowo 16.

• Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 
091 39 187 34.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosi-

my. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 

0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-

wej (osobowe, busy, ciężaro-

we, TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, 

ul. Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 
091 39 21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD 

– oprawa muzyczna wesel, za-

baw i innych imprez okolicz-

nościowych. Tel. 503 602 029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• MIX REMONTOWO-BUDOW-

LANY – wszelkiego rodzaju 

remonty. Solidnie, dokładnie, 

tanio. Tel. 607 921 703.

• Transport mebli, drewna, opału, 
materiałów budowlanych, itp. 
Polecam tanio. 1 zł za km, po-
wyżej 200 km 0,80 zł za km. Tel. 
514 740 538.

• TRANSPORT – tanio. 
604 963 120.

• Remonty mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Profesjonalne wykonanie: tip-

sy – akryl, żel, jedwab – 1000 

wzorów, manicure, pedicure, 

henna, makijaże. Tel. 091 39 

25 755, 602 630 016.

• Kominiarz M. Piórko jr. Tel. 091 
39 20 997, kom. 066 77 83 038.

• Profesjonalne obróbki bla-

charskie. 72 32 48 553.

• Prace ogólnobudowlane – malo-
wanie, szpachlowanie, wstawia-
nie drzwi, itp. Tel. 607 083 893.

• Przywiozę piach, żwir. Tel 

660 497 390.

• Remonty. 508 920 135.

• Czyszczenie poście-

li wełnianych lanoliną. Tel. 

604 373 143.

• Tipsy żelowe – tanio. Tel. 609 

46 43 32.

• Pisanie, przepisywanie prac. za-
kreslo@wp.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Remonty. 605 166 829.
• NAPRAWA RTV Sawicki, K. Wiel-

kiego 7. 091 39 20 737.
• Usługi elektryczne – regipsy, ma-

lowanie. Tel. 606 490 456.
• REMONTY. Tel. 888 603 612.

• Układanie kostki brukowej. 

Tel. 721 124 740.

• Budowa domów oraz remonty. 
Tel. 501 549 756.

• Usługi samochodowe: blachar-
stwo – lakiernictwo i mechanika 
samochodowa. Kompleksowa 
diagnostyka elektroniki i mecha-
niki pojazdu. Tel. 723 844 223, 
696 845 758.



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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

OGŁOSZENIE

SKLEP MOTORYZACYJNY
AUTO – ROM

Części Zamienne i Akcesoria
Dobra, ul. Zielona 10
Tel. 091 39 14 204, 
kom. 661 283 886.

1321-24.11.2008 r. 

• Wykonam remonty mieszkań. 
Wystawiam faktury. 608 364 330, 
600 347 308, po 20.00 091 39 501 
03.

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne, glazu-
ra i terakota, hydraulika, regipsy i 
podłogi. Tel. 0600 626 268.

• Korepetycje z j. angielskiego. Tel. 
0791 678 413.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warun-

ki płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Spawacza migomatem i elek-
trycznie przyjmę oraz murarza, 
praca w Potulińcu, tel. 601 73 38 
91.

• Pub-dyskoteka zatrud-

ni barmana, kelnera. Tel. 

503 045 960.

• Zatrudnię kierowców z prawem 
jazdy kat. D (z ważną kartą ta-
chografu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Zatrudnię na stałe stolarza lub 
„złotą rączkę”. Tel. 603 366 286.

• Zatrudnię stolarza z wiedzą o za-
wodzie. Tel. 091 39 21 828.

• PUH Oskar zatrudni sprzedaw-
cę do sklepu spożywczego. Tel. 
602 474 266.

• Zaopiekuję się dzieckiem we 
własnym domu. 0510 444 378.

• Podejmę pracę w sklepie zie-
larsko – medycznym lub inne 

propozycje (sklep, butik). Tel. 
798 209 609.

• Ferma poszukuje osoby do 

prac ciesielsko – dekarskich w 

okolicach Wierzchów. Tel. 66 

55 44 367.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 38 

53 018.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno-podpalane po rodzicach 
rodowodowych, ojciec szczeniąt 
– wnuk podwójnego zwycięzcy 
świata – sprzedam. Tel. 091 39 
21 828.

• Kupię garaż blaszany. Tel. 

606 312 832.

• Sprzedam spacerówkę w b. 

dobrym stanie + folia prze-

ciwdeszczowa. Regulowane 

rączki, łatwa w składaniu, ma-

teriał dobrej jakości (łatwy do 

czyszczenia). Cena: tylko 250 

zł (do negocjacji). Tel. 505 008 

527 lub 509 23 94 96 - od godz. 

8.00 do 20.00.

• Sprzedam tanio nowoczesne 
regały + ladę sklepową, stan 
bardzo dobry. 662 788 296, 
694 325 416.

• Sprzedam drewno pocięte bez 
rąbania 300 zł za przyczepę. Tel. 
514 740 538.

• W nocy z 24 na 25 listopada 
2008 r. skradziono wózek dzie-
cięcy ATLANTIC wersja space-
rowa (czerwono – siwy) z bloku 
przy ul. Zacisznej. Dla znalazcy 
lub osoby posiadającej jakiekol-
wiek informacje – nagroda! Tel. 
505 183 702.

• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-
wek@vp.pl
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Pizzeria 
FANTAZJA

     zaprasza  na 
       BAL 

SYLWESTROWY
zapewniamy

- dobrą polską kuchnię
- wspaniałą zabawę

- niespotykany nastrój
INFORMACJE na miejscu lub  

tel. 091 39 20 750
350 zł od pary

Informujemy, że 

28 listopada 2008 r.
piątek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

OŚRODEK „SARNI LAS”
  Zaprasza na BAL SYLWESTROWY
   muzyka na żywo • smaczna kuchnia • szampańska zabawa

Tel. 503 150 300

1 grudnia 2008 r.

REKLAMA

Zima może być piękna



1525.11-1.12.2008 r. 

 Witamy wśród nas...

Córka Sylwi 

Wiercińskiej 

ur. 20.11.08 

ze Szczecina

Syn Barbary 

Starzyńskiej 

ur. 20.11.08 z Bolewic

Syn Agnieszki 

Wolskiej ur. 25.11.08 

z Wierzchów

Syn Justyny i Dawida 

Mściszewskich 

ur. 26.11.08 

z Nowogardu

Wiktoria córka 

Marleny Grabowskiej 

ur. 26.11.08 z Godowa

Syn Małgorzaty 

Trzcionki-Eliasz 

ur. 20.11.08 

ze Szczecina

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie uro-
dziło się 1 dziecko

Zdjęcie oraz dane 
personalne nie zosta-
ły opublikowane ze 
względu na brak zgo-
dy rodzicówZosia córka Justyny 

i Pawła ur. 24.11.08 

z Nowogardu

Syn Edyty Florczak 

ur. 26.11.08 z Wałkna

Ostrożnie z Andrzejkowymi wróżbami
Zbliżają się popularne u nas 

w kraju Andrzejki. Andrzejkom 
towarzyszą zazwyczaj przeróżne 
wróżby. Pamiętajmy – to tylko za-
bawa, atrakcja wieczoru. Nie przy-
kładajmy do woskowych wróżb 
zbytniej uwagi, bo może się to 
skończyć tragicznie. Dla uwiary-
godnienia tego prezentujemy ar-
tykuł redaktora naczelnego mie-
sięcznika „Znaki czasu” Andrzeja 
Sicińskiego. (Znaki czasu – paź-
dziernik 2008).

Niezdrowa ciekawość
Stare przysłowie mówi, że cieka-

wość to pierwszy stopień do piekła. 
I wiele się nie myli. Są ludzie, któ-
rzy przez ciekawość wstąpili na te-
ren zakazany i skonczyło się to dla 
nich tragicznie.

Tę kobietę poznałem trzydzieści 
lat temu. Odwiedzałem znajomych 
w jednym z łódzkich akademików. 
Mieszkała ze współlokatorką. Po-
znałem to właściwie za dużo po-
wiedziane, może lepiej: zobaczyłem, 
usłyszałem jej historię. Z nią samą 
rozmawiać się raczej nie dało. Za-
mknięta w sobie od dwóch lat pra-
wie z nikim nie rozmawiała. Jej ko-
leżanka powiedziała o niej, że chce 
jedynie napisać i obronić pracę ma-
gisterską, zakończyć, co zaczęła, i... 
umrzeć.

Jak to umrzeć? — zapytałem zdzi-

wiony. — Czy jest chora?  Nie jest 
— odpowiedziała koleżanka. 

A przynajmniej nie na ciele. Dwa 
lata temu załamała się psychicznie.

Ale co się stało? — dopytywałem.
Tak z ciekawości wybrała się na 

organizowany z okazji andrzejek 
seans spirytystyczny. Myślała, że to 
będą tylko jakieś wygłupy. I były. Do 
czasu, aż rzeczywiście coś się zaczęło 
dziać i odezwał się duch.

I co? Powiedział jej coś? Tak. Opo-
wiedział nieznane nikomu szczegóły 
z jej przeszłości, a następnie zapo-
wiedział, że w trzydzieste urodzi-
ny umrze. Wróciła już nie ta sama. 
Teraz ma dwadzieścia dziewięć lat 
i jest przekonana, że pożyje tylko 
rok. Nie miałem okazji przekonać 
się,  czy przepowiednia „ducha” 
się sprawdziła. Ale sama historia 
— przy całym jej tragizmie — wy-
dała mi się wręcz  schematyczna i 
prosta jak łowienie ryb na wędkę. 
Zakładasz przynętę na haczyk, za-
rzucasz, jakaś ryba daje się złapać na 
tę przynętę, wyciągasz z wody i już 
jest twoja. Co jakiś czas słyszę, jak 
komuś jakiś „duch”, wróżka, jasno-
widz najpierw mówi o tajemnicach 
jego przeszłości (zarzucanie przynę-
ty), żeby delikwent uwierzył, że wie-
dza o przeszłości, o tym, co już się 
wydarzyło, jest gwarantem wiedzy 
o przyszłości, o tym, co dopiero ma 
się wydarzyć. Kto w to uwierzy (po-

łknie przynętę), uzna już za prawdę 
wszystko, co mu ów „duch”, wróż-
ka czy jasnowidz powie. Już został 
złowiony. A właściwe przez kogo? 
Ludzie myślą, że kontakty spiryty-
styczne to niewinna zabawa, trochę  
sztuczek, szczypta magii. A jeśli 
nawet dojdzie w ich wyniku do rze-
czywistego kontaktu z istotami z tej 
„drugiej strony”, to będą to co naj-
wyżej duchy zmarłych, może nawet 
bliskich, a więc istoty im życzliwe. 
No więc co może się takiego stać? 
Oj, może! Przykład kobiety z Ło-
dzi powinien wystarczyć. Bo kto w 
ogóle powiedział, że to duchyzmar-
łych? Skąd przeświadczenie, że to 
istoty nam życzliwe, że co najwyżej 
chcą trochę pogadać z żywymi. Jeśli 
miałyby to być duchy zmarłych, to 
ja się z takiego świata wypisuję. Co 
to by było? Jakiś zaświatowy IPN, 
w którym każdy umarlak miałby 
dostęp do najtajniejszych zakamar-
ków życia  każdego człowieka, by 
potem — wykorzystując jego chwilę 
słabości, niezdrową ciekawość po-
pychającą go do udziału w seansie 
spirytystycznym — nachodzić go z 
jakimiś kwitami z przeszłości i za-
mieniać jego przyszłość w koszmar, 
i wpędzać w depresje?

Myśl, że to tyko duchy zmarłych,  
działa usypiająco, stępia czujność. 
Gdyby każdy wiedział, że to nie du-
chy zmarłych, a demony, uciekałby, 

gdzie pieprz rośnie. To one za wszel-
ką cenę i wszelkimi metodami stara-
ją się nas złowić, posiąść, wziąć pod 
kontrolę. Tolerowanie praktyk spi-
rytystycznych i branie w nich udzia-
łu jest bezmyślnym wchodzeniem 
na ich tereny łowieckie i to pomimo 
wyraźnych ostrzeżeń, żeby tego nie 
robić. Biblia mówi: „Nie będziecie 
się zwracać do wywoływaczy duchów 
ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, 
bo staniecie się przez nich nieczysty-
mi”, gdyż „obrzydliwością dla Pana 
jest każdy, kto to czyni”.

Jak dowodzi autor artykułu „Roz-
mawiając z duchami”, szatan i jego 
aniołowie (demony) potrafią udzie-
lać informacji, zmieniać wygląd, 
przybierać postać innych istot czy 
osób, często ludzi zmarłych, aby 
przekonywać, że nie ma śmierci, że 
jest tylko zmiana jednego życia w 
drugie. Mogą nawet przybierać po-
stać aniołów światłości. A ludzie? 
Ludzie z powodu niewiedzy o sta-
nie umarłych nie posiadają żadnej 
ochrony przed szatańskimi manipu-
lacjami. Od zwykłych wiernych po 
najwybitniejszych teologów różnych 
wyznań i religii,wszyscy, którzy wie-
rzą w nieśmiertelny pierwiastek w 
człowieku, w duszę —są narażeni na 
subtelne, lecz potężne i powszechnie 
akceptowane oszustwo szatana, któ-
re brzmi: „Na pewno nie umrzecie”.

Opr. red. DN

W kinie „Orzeł”

NIEZNAJOMI
 horror, USA, 2007, 85 min, 12 zł 

 od 15 lat

28.11.2008 godz. 19.00

29.11.2008 godz. 19.00

30.11.2008 godz. 19.00
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS 
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 44

NIEKTÓRYM
Trudno ruszyć z posad ziemię,
Gdy się dźwiga posad brzemię.

DAWNIEJ I DZIŚ
Na świętego Marcina
Idzie gęś do komina – 
Tak powiadają ludzie,
Kiedy nastaje zima.
Dziś gęsi swoje gusty
Zmieniły w każdym calu:
Zimą siedzą w kawiarni
Albo tańczą w lokalu.
Gdy Barbary na wodzie
To w święta wręcz przeciwnie,
Mówią ci, co przysłowiom
Zawierzyli naiwnie.
Dziś inne obyczaje,
Ma męska zwłaszcza młodzież,
Stąd święta są na wodzie,
A Barbary – na lodzie.
Dawniej na zimę łyżwy
Sposobiono i płozy,
Bo zawiewało śniegiem,
Często ścinało mrozem.
Dziś nic się nie zmieniło,
Rzecz to jest oczywista,
Bo zawiewa i ścina,
Tyle tylko, że „czysta”.

ZBYT CZĘSTO
Zbyt często społeczne mienie,
Obciąża prywatne sumienie.

REFLEKSJA NAD JEZIOREM
Przed każdym się zginał,
Bo w gorę iść pragnął –
Był giętki jak trzcina,
Co wpada już w bagno.

O ELASTYCZNYM
Ta giętkość przypomina węża,
Zwrotność jaszczurkę, gdy ucieka,
Kręgosłup – kota, gdy się spręża,
Sam przypomina zaś człowieka.

REFLEKSJA
Pewną refleksją się podzielę,
Która wyjaśnia od niechcenia,
Że nieraz człowiek zyska wiele,
Gdy nic już nie ma do stracenia. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 43 – POŻÓŁKŁE 
KALENDARZE – nadesłali:

Andrzej Czarnowski, Teresa Nowak, Szczepan 
Falaciński, Bogumiła Urtnowska, Natalia Chruś-
ciel, Franciszek Palenica, Maria Gortat, Krystyna 
Tretiak, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Halina 
Szwal, Jan Nikicin, Stanisława Pokorska, Teresa 
Zagórska, Bogdana Walewska, Teresa Januszonek, 
Władysław Kubisz, Halina Kawczyńska, Krysty-

na Zawidzka, Michał Furmańczyk, Władysław 
Domagalski (42), Halina Stefańska (42), Danuta 
Bekalarek, Jerzy Siedlecki. 
Prenumeraty DN na miesiąc grudzień wylo-

sowali:  
1) Stanisława Pokorska
2) Krystyna Zawidzka
3) Józef Górzyński

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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 20.11.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Stolarz
5. Sprzedawca
6. Pracownik terenów zielonych
7. Pielęgniarka
8.  Nauczyciel j.polskiego, muzyki
9. Palacz c.o.

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kierowca C+E 
    (uprawnienie na dźwig HDS)  - Płoty
2. Operator produkcji  
     - Stargard Szczeciński
3. Kierowca C+E –  Karnice
4. Pracownik obsługi salonu gier – W-wa
5. Operator  koparki – Świdnik
6. Żołnierz zawodowy 
    (kierowca, elektryk) –Mosty, Gryfice
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I Memoriał  
Janusza Kaweckiego

W niedzielę 23 listopada w świet-
licy „Promyk” rozegrano I Memoriał 
Janusza Kaweckiego w Szachach. 
Przebieg imprezy i zwyciężców 
zaprezentowaliśmy w poprzednim 
wydaniu „DN”.

Idea rozgrywania Memoriału zro-
dziła się tuż po tragicznej smierci Ja-
nusza dla podkreślenia Jego oddania 
i zasług w organizowaniu turniejów 
szachowych i propagowania tej gry 
wśród młodzieży nie tylko w naszym 

mieście. świadczy o tym liczba uczest-
ników – 38 zawodników i zawodni-
czek z całego województwa.Donio-
słą rolę w organizowaniu imprezy 
odegrał przyjaciel Zmarłego Paweł 
Taberski – jego propozycję coroczne-
go Memoriału w pełni zaakceptował 
Zarząd Miejsko-Gminny Zrzeszenia 
LZS na swym październikowym 
posiedzeniu - Memoriał będzie 
rozgrywany co roku w listopadzie.
To Paweł Taberski mając doskonałe 

rozeznanie w śro-
dowisku szachistów 
zaprosił wszystkich, 
którzy znali i cenili 
Janusza Kaweckiego 
oraz zadbał o na-
grody pozyskując 
niezawodnych spon-
sorów. Impreza była 
wspaniała, ale już 
bez Janusza. Jego 
pamięć  uczczono 
minutą ciszy...

Jan Tandecki

Halowa Liga Siatkowa LZS

Gra ze śniegiem w tle...
W dniu 22 listopada rozegrano kolejną serię pojedynków Ligi Halowej LZS. 

Na parkiecie nie stanęły zespoły z Wojcieszyna i Słajsina. W takim przypadku 
ogłoszono obopólny walkower.

Pozostałe wyniki:
LUKS Nowogard – LZS Nowogard 3:1,
IDS Nowogard – ZK Nowogard 3:0
Oldboys – Osiedle 3:0
Następna kolejka w dniu 6 grudnia.
Zapraszamy do hali sportowej SP4 na Osiuedlu Bema

Jan Tandecki

Amatorska  
Liga Siatkówki WKS
III kolejka, sobota 15 listopad 2008 r.
WKS Sikorki -Wena Kikorze 3:0,
Max Żabowo -WKS Żabowo 3:0,
WKS Czermnica -Gang Olsena Węgorza 3:1
WKS Probud Wyszomierz -Mlode Wilki Nowogard 3:0 w.o.
Jantar Kościuszki -WKS Błotno 3:0
IV kolejka, sobota 22 listopad 2008 r.
Max Zabowo – WKS Czermnica 2:3
WKS Probud Wyszomierz – WKS Sikorki 3:0
WKS Zabowo – Wena Kikorze 3:1
Jantar Kościuszki – Młode Wilki 3:0
Gang Olsena Wegorza – WKS Błotno 3:0
Tabela po 4 rundach:
1. WKS Probud Wyszomierz 12  12:1  155+
2. WKS Czermnica 11  12:4  34+
3. Jantar Kościuszki 9  9:3  109+
4. Gang Olsena Węgorza  8  10:5 61+      
5. Max Żabowo 8  10:6 37+
6. Wena Kikorze 3  5:9   27-
7. WKS Sikorki  3 3:9   29-
8. WKS Żabowo 3  4:10  45-
9. WKS Błotno 0  0:9  122-
10. Młode Wilki Nowogard  0 0:9  169-
W sobotę 29 listopada grają:
Jantar z Weną, Max Zabowo – WKS Sikorki, WKS Błotno – WKS Żabo-

wo, WKS Probud – WKS Czermnica, Gang Olsena – Młode Wilki. Szlagier 
soboty to mecz WKS Probud Wyszomierz z WKS Czermnica – dotychczas 
niepokonane drużyny walczą o liderowanie w rozgrywkach.

Podał Andrzej Kania

NALP

Zacięte pojedynki 
Od dzisiejszego wydania na naszych łamach goscić będą rozgrywki No-

wogardzkiej Amatorskiej Ligi Halowej. Dzisiaj przedstawiamy aktualne 
tabele dwóch grup i układ pojedynków na najbliższy weekend. Relacje w 
kolejnych wydaniach.
Tabela grupy „A” 
1. Seniorzy 5 15 16-5,
2. Parasol 5 12 24-8,
3. Bad Boys Juniors’94 5 9 13-9,
4. Tubisie 5 7 14-11,
5. Golputz 5 7 13-13,
6. Łzy Sołtysa 5 6 13-21,
7. Pampeluna Perejros 5 3 9-21,
8. Czarne Chmury 5 0 6-19.
Tabela grupy „B”
1. Herosi 5 13 18-11,
2. Czarne Koszule Węgorza 5 12 19-10,
3. Dorado 5 9 11-3,
4. WKS Denver Miętno 5 9 11-10,
5. Budowlani 5 9 17-5,
6. WKS Probud Wyszomierz 5 4 16-25,
7. WKS Sikorki 5 3 12-20,
8. WKS Błotno 5 0 2-23.
W szóstej serii grają:
14.00 BAD BOYS JUNIORS ?94 - CZARNE CHMURY 
14.30 WKS WYSZOMIERZ PROBUD - WKS BŁOTNO
15.00 GOLPUTZ - PAMPELUNA PEREIROS 
15.30 DORADO - HEROSI
16.00 ŁZY SOŁTYSA - SENIORZY 
16.30 WKS DENVER MIĘTNO - CZARNE KOSZULE WĘGORZA
17.00 TUBISIE -  PARASOL 
17.30 WKS SIKORKI – BUDOWLANI                                     opr. LMM
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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•

1 grudnia 2008 r. godz. 16.30

Poszukujemy kandydata na stanowisko 

Specjalisty ds. BHP 
Główne obowiązki: 
- wykonywanie wszystkich niezbędnych działań w zakresie BHP, 
- szkolenie personelu firmy z zakresu BHP, 
- prowadzenie dokumentacji zgodnej z procedurami BHP, 
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku.
 Możliwość pracy 1 dzień w tygodniu.

 Oferujemy: umowę zlecenie.
Oferty: kadry@hurtpol.pl
Kontakt 091 5792918
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 Cena 1,20 zł

Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

NZOZ MEDEX

LARYNGOLOG 
Przychodnia ul. Kościuszki 36 

 (parter w lewo)
pon. godz. 15.00, czw. godz. 15.00
Rejestracja 8.00 – 15.00, tel. 091 39 21 632

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

  SM „Cisy”

Są nowe mieszkania

Czytaj s. 4

s. 3

4.12.2008 r. godz. 17.00

Wiceminister z Nowogardu na cenzurowanym
W radiu usłyszałem o „Orzechowym biznesie ministra Trzeciaka”.Intrygującą wiadomość sprawdzam w inter-

necie. Oto treść artykułu Rzeczpospolitej:
„Dzięki fikcyjnemu meldunkowi 

Maciej Trzeciak, obecnie wicemi-
nister środowiska, kupił 206 hek-
tarów ziemi, by zarobić na unijnych 
dopłatach - pisze „Rzeczpospolita”. 
Gazeta ujawnia, że w 2007 roku 
Trzeciak, wówczas wojewódzki kon-
serwator przyrody w Szczecinie, 
kupił ziemię w popegeerowskich 
wsiach w Zachodniopomorskiem w 
przetargu Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Aby wystartować w 
przetargu, trzeba było mieć gos-
podarstwo na terenie gminy Recz 
i stałe zameldowanie w okolicy. 

Według „Rzeczpospolitej”, Trzeciak 
przedstawił fikcyjne zaświadczenie 
na pobyt stały, wystawione przez 
urząd gminy w pobliskim Choszc-
znie. „Rzeczpospolita” dowiedziała 
się, ze burmistrz Choszczna to zna-
jomy Trzeciaka. Sam wiceminister, 
polityk PO, tłumaczy, że zameldował 
się u przyjaciół, bo chciał założyć 
gospodarstwo rolne. Według gazety, 
Trzeciak zapłacił za ziemię 1,743 
mln zł, z tego na prawie 1,5 mln 
wziął kredyt ze specjalnej linii dla 
nowych rolników. Wiceminister ma 
także 50 hektarów ziemi, obsadzonej 

orzechem włoskim we wsiach Kar-
wowo i Gostomin - dodaje „Rzecz-
pospolita”. Według gazety, Trzeciak 
chce zarobić na unijnych dopłatach 
do uprawy orzecha włoskiego. 
Wprowadził je SLD, a później PiS 
zmieniło ten przepis. Dopłaty nadal 
dostają jednak rolnicy, którzy zaczęłi 
uprawiać orzechy w 2007 roku i 
wcześniej. Dzięki tej furtce, z której 
korzystają głównie politycy, zarabia 
też Trzeciak - pisze „Rzeczpospolita”. 
„Rzeczpospolita”/IAR/daw/jędras

Podał LMM

Nasza 
zima zła 
(odpowiedź ZUK)

Zamknięte 
skrzydło  
w budynku 
SP nr 4

s. 4
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Kronika policyjna 
Poniedziałek 24 listopad
Kradzież w sklepie Netto Henryka 

R. zatrzymana w na kradzieży arty-
kułów spożywczych, została ukarana 
mandatem karnym.
Wtorek 25 listopad
O godzinie 14:30 w  Komisariacie 

Policji w Nowogardzie zostało przy-
jęte zgłoszenie  dotyczące kradzieży 
z włamaniem do piwnicy przy ul. 
Zacisznej. Po zerwaniu kłódki za-
bezpieczonej drzwi skradziono wó-
zek dziecięcy wartości 890 zł. Policja 
oczekuje na wszelkie informacje w 
tej sprawie.
Środa 26 listopad
Dwie kradzieże w odstępie ponad 

dwóch godzin.  O godzinie 11:37 w 
sklepie Lidl ochroniarze zatrzymali 
na kradzieży Natalię P. i Tomasza P. 
oboje zamieszkałych w Nowogar-
dzie. Ukarani zostali mandatem kar-
nym. Godzina 14:05 ochrona złapa-
ła na gorącym uczynku Monikę H. i 
Jolantę S. zamieszkałe w Maszewie. 
Obie panie także zostały ukarane 
mandatem karnym.

O godzinie 20:35 Adrian W. z No-
wogardu zachowywał się agresyw-
nie, używał wulgarnych słów, wybił 
szybę w poczekalni dworca PKP, 
został zatrzymany i umieszczony 
w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w 
Szczecinie.
Czwartek 27 listopad
W miejscowości Czermnica ujaw-

niono zwierzęta gospodarcze – ko-
nie – biegające po drodze publicz-
nej. Właściciel zwierząt Kazimierz 
K. zamieszkały w Czermnicy zobo-
wiązał się,że zabezpieczy zwierzęta 
tzn. naprawi źle ogrodzony teren, na 
którym znajdowały się konie.  Taki 
przypadek narusza art. 77 kodeksu 
wykroczeń
Piątek 28 listopad
Nietrzeźwi rowerzyści: na ul. Boh. 

Warszawy - Witold W. w wydycha-
nym powietrzu miał 0,52 promila, 
a przy ul. 700 –lecia Bronisław N. - 
1,71 promila.  
Sobota 29 listopad
O godzinie 9:35 w Nowogardzie 

na ul. 700 – lecia w rejonie przejazdu 
kolejowego doszło do kolizji drogo-
wej pojazdów Seat Cordoba i Volks-
wagen Golf. Sprawczynią kolizji była 
kierująca Golfem – została  ukarana 
mandatem karnym. 

W Żabowie doszło do kolizji ro-
werzysty z pojazdem marki Volks-
wagen Polo. Sprawcą zdarzenia był 
rowerzysta Michał B. zamieszkały w 
Żabówku, który nie zachował nale-
żytej ostrożności podczas jazdy i zo-
stał potrącony przez samochód. 

Olchowo trasa nr 6, kierujący po-
jazdem marki Ford Escort Stanisław 
M. Z Nowogardu zasnął za kierow-
nicą, zjechał na pobocze i uderzył 
w przydrożne drzewo. Kierowca i 
pasażerowie opuścili pojazd o włas-
nych siłach nie doznali żadnych 
obrażeń ciała. W wyniku uszkodzeń 
samochód zapalił się, został ugaszo-
ny przez strażaków. 
Niedziela 30 listopad
Kierujący pojazdem marki Mer-

cedes Kamil B. lat 24 zamieszkały 
w Nowogardzie uderzył w lampę 
oświetleniową i rogatkę kolejo-
wą. przy ul.Nadtorowej. Policjanci 
stwierdzili stan nietrzeźwości kie-
rowcy - 1.70 promila w wydycha-
nym powietrzu.

Na drodze między Błotnem a Łęg-
nem kierujący pojazdem Seat Ibiza 
Andrzej G, zamieszkały w miejsco-
wości Łęgno znajdował się w stanie 
po użyciu alkoholu, posiadał 0,40 
promila. Stracił panowanie nad 
pojazdem i uderzył w przydrożne 
drzewo. Podczas czynności okazało 
się, że posiadał czynny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych 
orzeczony przez Sąd Rejonowy w 
Kamieniu Pomorskim.

W Nowogardzie na ul. Kościuszki 
i ul. Wiejskiej doszło do kolizji dro-
gowej pojazdów Volkswagen Golf i 
Fiat Panda.  Sprawca został ukarany 
mandatem karnym.

MW

Interwencje  

Straży Pożarnej

 Sobota 29.11.br. godz. 15.59 Ol-
chowo. Samochód osobowy Ford 
Escort uderzył w drzewo, w wyniku 
czego zapalił się. Strażacy w natarciu 
podali jeden prąd gaśniczy wody na 
palący się samochód i ugasili pożar. 

 30.11.br godz. 5.23 Nowogard Bat. 
Chłopskich straż usuwała plamę ole-
ju po kolizji samochodu, który ude-
rzył w słup. Plama oleju stwarza za-
grożenie dla ruchu innych pojazdów 
(możliwość wpadnięcia w poślizg) 
oraz zagrożenie ekologiczne.

30.11. br godz. 19.39 ul. Gryfitów 
zapalił się dostawczy Opel. Spalił się 
cały przód pojazdu, łącznie z silni-
kiem i kabina. Strażacy podali jeden 
prąd wody i ugasili pożar.

Informacji udzielił Z –ca Dowódcy 
JGR Andrzej Husarz, 

opr. Ewa Dziwisz 

Adwent w kościele katolickim

Oczekiwanie na Mesjasza
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zac-

zyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 29 lis-
topada a 3 grudnia. Trwa on od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są 
niedzielami. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy 
zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Adwent rozpoczyna się od pier-
wszych nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu, a kończy się pierwszymi 
nieszporami Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze roz-
poczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.

Adwent jest wyjątkowym cza-
sem dla chrześcijan. Słowo adwent 
pochodzi z języka łacińskiego „ad-
ventus”, które oznacza przyjście. 
Dla starożytnych rzymian słowo to, 
oznaczało oficjalny przyjazd cezara. 
Dla chrześcijan to radosny czas 
przygotowania na przyjście Pana. 
Oczekiwanie na przyjście Chrystusa 
musi rodzić radość, gdyż jest oczeki-
waniem na przyjście Jezusa. Dlatego 
też Adwent jest nie tyle czasem po-
kuty, ile raczej czasem pobożnego 
i radosnego oczekiwania. Opuszc-
zenie hymnu Gloria nie jest wyra-
zem pokuty, jak w Wielkim Poście, 
lecz znakiem czekania na nowe 
zabrzmienie hymnu anielskiego 
śpiewanego w noc narodzenia Je-
zusa (Łk 2, 14). 

Owo oczekiwanie ma swoje trzy 
znaczenia: 

- Najpierw wspominamy oc-
zekiwanie na pierwsze, historyc-
zne przyjście Jezusa. Łączyny się z 
tymi wszystkimi pokoleniami ludzi 
sprawiedliwych z czasów starego tes-
tamentu, którzy przez wieki oczeki-
wali na przyjście Mesjasza. Liturgia 
adwentowa ukazuje postacie tych 
świętych, którzy poprzedzili lub prz-
epowiadali przyjście Mesjasza. Bóg już 
po grzechu pierworodnym obiecał, że 
przyjdzie „Potomek” Niewiasty, który 
zgładzi szatana. Naród wybrany przez 
wieki z nadzieją oczekiwał spełnienia 
tej obietnicy. Jan Chrzciciel stał się 
głosem wołającym, który zapowiadał 
przyjście Oblubieńca. Wpatrujemy 
się także w Maryję, która w szczegól-
ny sposób Jezusa oczekiwała. Ona 
poprzez swoje „niech mi się stanie”, 
które wyraża Jej posłuszeństwo, uczy 
nas posłuszeństwa Słowu w wierze.

- Bezpośrednio nasze myśli biegną 
ku Bożemu Narodzeniu - oczekujemy 
świąt, poprzez modlitwę, roraty, ad-

wentowe postanowienia przygotowu-
jemy się do tego świątecznego czasu. 
Bóg stał się człowiekiem, przyszedł 
do nas, a więc i my winniśmy wyjść 
Bogu naprzeciw, aby spotkać się z 
wcielonym Synem Bożym. W tym 
czasie winno się odprawiać rekolekcje, 
które mają nam pomóc przygotować 
się na spotkanie z Jezusem.

- Jednocześnie nasze myśli biegną 
ku przyszłości - przypominamy 
sobie, że kiedyś Jezus ponownie 
przyjedzie na ziemię, by usunąć zło 
i zakrólować nad całym światem. 
Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest 
źródłem radości. Adwent przypomi-
na nam, że całe nasze życie jest cze-
kaniem. Zawsze do czegoś dążymy. 
Człowiek, który w życiu już na nic 
nie czeka jest nieszczęśliwy. Nasze 
życie staje się piękne dlatego, że jest 
czekaniem, jest dążeniem do czegoś, 
czekaniem na Kogoś, czekaniem na 
przychodzącego Chrystusa.

Adwent dzieli się na dwa po-
dokresy, z których każdy ma odrębne 
cechy, wyrażone w dwóch różnych 
prefacjach adwentowych:

- Pierwszy podokres Adwentu 
obejmuje czas od pierwszej niedzieli 
Adwentu do 16 grudnia, kiedy czy-
tane są teksty biblijne, zapowiadające 
powtórne przyjście Zbawiciela na 
końcu świata i przygotowujące do 
spotkania z Chrystusem Sędzią. 
Dni powszednie w tym okresie 
przyjmują wszystkie obchody wyższe 
rangą (tzn. wspomnienia dowolne, 
obowiązkowe, święta i uroczystości); 

- Drugi okres Adwentu, od 17 do 
24 grudnia, to bezpośrednie przy-
gotowanie do świąt Bożego Narodze-
nia. W tym okresie w dni powszed-
nie można obchodzić jedynie święta 
i uroczystości. 

opr. LMM

Zarząd Koła Pszczelarzy w Nowogardzie 

informuje, iż w dniu 07.12.2008 r. 
w Kościele Parafialnym pod wezwaniem 

WNMP w Nowogardzie o godz. 11:00 
zostanie odprawiona Msza św.

dziękczynna za pszczelarzy i ich rodziny. 
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REKLAMA

Miasto się stroi

Są już pierwsze dekoracje...
Tradycyjnie święta Bożego Narodzenia witamy w ozdobionym światłami 

mieście.
Pojawiły się już pierwsze świetliste ozdoby przy ul. 700-lecia.
Według sprawozdania burmistrza świąteczne upiększenie będzie kosztowało 

budżet miasta około 55 tysięcy złotych. Zakupimy ozdoby świetlne za sumę 
38 100 zł (od firmy ENEOS ze Szczecina) i od tej samej firmy wydzierżawimy 
pewne elementy iluminacji za kwotę ok.16 500 złotych.

Można zacytować z telewizyjnej reklamy - „grzanie zimne w dotyku..”!
LMM

Unia da pieniądze  
na naszą obwodnicę?

Budowa może rozpocząć się już w przyszłym roku. Inwestycja znalazła 
się na liście 37 projektów, które mają szansę na dofinansowanie z Unii 
Europejskiej Lista indykatywna, czyli spis najważniejszych inwestycji w 
Polsce, które mogą liczyć na dotację z UE, jest korygowana co sześć miesię-
cy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego właśnie opracowało zestawienie 
przedsięwzięć, które mają zostać na nią dopisane. Wśród 37 projektów z 
całego kraju jest siedem z naszego województwa. Ich łączna wartość prze-
kracza 1 mld 340 mln zł. Dofinansowanie unijne ma wynieść 805 mln zł. 
Najbliższa realizacji wydaje się być budowa obwodnicy Nowogardu. - Pro-
jekt jest gotowy, jesteśmy w stanie z dnia na dzień ogłosić przetarg i jesz-
cze w przyszłym roku rozpocząć budowę - zapewnia Grzegorz Dziedzina, 
rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad.

Przytoczyłem Państwu fragment 
publikacji jakie w ubiegłym tygodniu 
znaleźć można było w gazetach cen-
tralnych i stronach internetowych. 
Były także uzasadnienia i wyjaśnie-
nia. Oto one:

Kto - zwłaszcza latem - próbował 
przebić się przez Nowogard, wie, że to 
droga przez mękę. Korek na krzyżów-
ce z sygnalizacją świetlną to koszmar i 
dla kierowców, i dla mieszkańców tego 
miasta. Koncepcja północnej obwodni-
cy miasta powstała kilka lat temu. W 
planie jest prawie 10 km drogi dwujez-
dniowej z trzema węzłami. GDDKiA 
jest gotowa ją zbudować w dwa lata. 
Szczecin ma natomiast szansę na 
ponad 340 mln dofinansowania na 
rozwój komunikacji tramwajowej. To 
50 proc. wartości trzech zgłoszonych 
przez miasto projektów. Ponad 116 
mln zł zapisano na modernizację to-
rowisk. Remonty już się rozpoczęły: 
właśnie ruszyła przebudowa torów 
„ósemki” z pl. Kościuszki do pętli na 
Gumieńcach. Na razie wykonawca 
jest opłacany z budżetu miejskiego, ale 
część pieniędzy wróci do kasy magi-
stratu, gdy rozliczone zostaną środki 
unijne. Na nowej liście indykatywnej 
znalazły się też tramwaje niskopodło-
gowe oraz budowa pierwszego odcin-

ka Szczecińskiego Szybkiego Tramwa-
ju z Basenu Górniczego do Zdrojów. 
Dość niespodziewanie na listę dopisa-
no spalarnię śmieci w Koszalinie, na 
której budowę miasto może dostać 
211 mln zł przy wartości projektu 
szacowanego na 280 mln zł. - Jedna, 
planowana w Szczecinie, spalarnia 
śmieci to zdecydowanie za mało jak 
na potrzeby naszego województwa 
- uważa Tomasz Uciński, dyrektor 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej w Koszalinie. - Mogłoby 
dojść do sytuacji, że za parę lat śmie-
ci z Koszalina trzeba byłoby wozić 
170 km do Szczecina. Koszty byłyby 
ogromne. Na liście są jeszcze dwa 
przedsięwzięcia wodno-melioracyjne 
dotyczące regulacji rzek Regi i Parsęty. 
Projekty, które znalazły się na liście 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
muszą jeszcze przejść proces konsul-
tacji społecznych. Potrwa to do końca 
miesiąca. W styczniu MRR opublikuje 
nową listę indykatywną - poszerzoną 
o te propozycje, które na etapie kon-
sultacji nie zostały odrzucone.

Można wnioskować, że szanse na 
budowę obwodnicy rosną. Rosną 
także nadzieje. Czekajmy więc do 
wiosny...

Opr. LMM

Nasza zima zła
Zima lubi dzieci najbardziej na 

świecie...” ale dorosłych już nie. Ileż  
złośliwości drzemie w ludziach z po-
wodu białego puchu. Kilka dni śnie-
gu wystarczyło aby cygana powiesić. 
To, że klimat się zmienia wszyscy 
wiemy, nagłe ulewy i powodzie, dłu-
gotrwałe susze, porywiste wiatry, 
trąby powietrzne. Podobnie jest ze 
śniegiem, pada ciągle przez kilka 
dni z niewielkimi przerwami, a po 
paru dniach, znowu jesień. I co na to 
może człowiek poradzić? Taka sytu-
acja upodabnia „Syzyfowe prace”. Na 
posypane chodniki i jezdnie środka-
mi uszorstniającymi, pada następna 
warstwa śniegu i tort gotowy, dopie-
ro jak to wszystko stopnieje to widać 
żółte chodniki i jezdnie od piasku. 
Ale kogo to obchodzi, zima ma być 
pod lasem w mieście lato. Najlepiej 
walczyć z zimą przy pomocy pióra, 
od łopaty robią się pęcherze. A czy 
zapytał ktoś  ile wysiłku kosztuje lu-
dzi pracujących w Zakładzie Usług 
Komunalnych Sp. z o. o. w Nowogar-
dzie walczących ze skutkami zimy? 
Przez okno domowe ładnie wygląda 
jak jedzie pług i odśnieża a tu śnieg 
pada. Jazda takim pługiem po zasta-
wionych samochodami ulicach wy-
maga bardzo wysokich kwalifikacji i 

jednocześnie zrozumienia, nie kry-
tyki. Tą „Szufelką po oczach” to Pani 
redaktor Dziwisz trochę przesadziła. 
ŻUK Sp. z o.o. dysponuje sprzętem 
specjalistycznym i takiego się uży-
wa. Jak Pani redaktor przeczytała 
w artykule Pana Burmistrza Nowo-
gardu, utrzymaniem zimowym dróg 
i chodników w mieście zajmuje się 
kilka firm. ZUK Sp. z o.o. zajmuje się 
drogami powiatowymi i gminnymi. 
Proszę się uważnie przyjrzeć czym 
te firmy dysponują, nie przypisywać 
jakichś prymitywnych urządzeń po-
ważnej firmie, która już posiada do-
świadczenie i odpowiedni sprzęt do 
podejmowania niemalże każdych 
zadań w naszej dziedzinie. Chcę po-
informować jednocześnie, że nasz 
zakład zajmuje się opróżnianiem 
pojemników do selektywnej zbiórki. 
Żeby to przekazać dalej, trzeba po-
segregować dokładnie na kolory, od-
dzielić śmieci, sprasować i wywieźć 
do recyklera. Śmieci są właśnie w 
tym, co przywozi się z pojemników 
do selektywnej zbiórki. Ale to jest 
też nasz problem, bo lepiej napisać 
„w ZUK-u są śmieci”. Rzecz w tym, 
że wywóz śmieci to nasza specjal-
ność.

Z poważaniem Wiesław Wróbel
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Z okazji imienin 

Andrzejowi 
Paradowskiemu 

moc najserdeczniejszych  
życzeń, dużo uśmiechu, 

powodzenia 
i spełnienia marzeń 

składają 
kuzynki Agata i Monika 

oraz kuzyn Łukasz 
wraz z rodzicami

ŻYCZENIA

Dokładnie po 11 miesiącach od „wbicia pierwszej łopaty”przekazano 32 
lokatorom klucze do nowych mieszkań w budynku przy ul. Księcia Racibora 
na Osiedlu Gryfitów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” dotrzymała warunki umów – cena (3 
000 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, termin 11 miesięcy i 
kompletne wyposażenie). Akurat termin zbiega się z końcem roku – spół-
dzielcy mają więc prezent pod choinkę – wniosą meble i pierwsza wigilia we 
własnym „M”. 

LMM, foto LMM i Franciszek Karolewski
  „Bez Boga ani do proga” - ksiądz kanonik Kazimierz Łukjaniuk 

   poświęcił budynek i mieszkania...

  SM „Cisy”

Są nowe mieszkania

 Nareszcie klucze do własnego M...

 Kuchnie i łazienki gotowe do użytkowania. 

 CO gazowe, indywidualne...

Zamknięte skrzydło  
w budynku SP nr 4

Z dniem 1 grudnia dyrektor szkoły nr 4 Magdalena Zarębska – Kulesza ze 
względu na bezpieczeństwo uczniów, podjęła decyzję o całkowitym zamknięciu 
starego skrzydła szkoły. Zerówka i klasy 1 – 3 zostały „ewakuowane” do nowej 
części. Po opadach śniegu w budynku doszło do zalania sufitów. Woda lała się 
uczniom na głowę i dostała się do lamp halogenowych stwarzając zagrożenie 
porażenia prądem. A sufit podobno aż trzeszczał grożąc zawaleniem. Zresztą 
ściany budynku wykonane są z mieszanki azbestu z cementem, a pomieszczenia 
są zagrzybione. Wejście do byłej zerówki – podpierają trzy kołki. O konieczności 
remontu tej części szkoły doskonale wiedziały władze miasta, ale nie uwzględniły 
jego kosztów w przyszłorocznym budżecie. Po interwencji rodziców, przepro-
wadziliśmy z p. Dyrektor rozmowę.

Red. – Z jakich względów podjęła 
Pani decyzję o przeniesieniu uczniów 
do nowej części?

Magdalena Zarębska – Kulesza 
– Nie mogłam pozwolić, żeby dzieci 
przebywały w tej części ze względu 
na bezpieczeństwo. To było dla mnie 
najważniejsze, gdyż za bezpieczeń-
stwo uczniów właśnie odpowiadam 
i muszę wywiązywać się ze swoich 
obowiązków.
Red. – Jak doszło do takiej sytu-

acji?
M. Z. K. – Po opadach śniegu „za-

częło się dziać.” Woda lała się z sufitu 
strumieniami, a sufit aż trzeszczał, 
grożąc zawaleniem.  Uczniom groziło 
także porażenie prądem.
Red. – Jakie jeszcze kroki Pani 

podjęła?
M. Z. K. –  Na dzień dzisiejszy 

poinformowałam o swojej decyzji 
burmistrza. Burmistrz powiedział, 
że podejmie po sesji decyzję,  z jakich 
środków budynek będzie burzony i 
budowany. Burmistrz zdawał sobie 
sprawę z sytuacji, ale decyzję musi 
uzgodnić z radnymi. Jest cała doku-
mentacja techniczna i zgoda na budo-
wę. Pozostaje tylko inwestycja. Myślę, 
że teraz pozostaje tylko dyskusja nie 
„czy”, ale „kiedy.”

Red. – A jak wygląda sytuacja w 
szkole?

M. Z. K. – Mamy tutaj teraz taki 
„czas wojny.” Świetlica znajduje się 
obecnie w holu szkoły, w pokoju 
nauczycielskim – klasa 1. Klasa 3 
została przeniesiona do klasy jęz. 
angielskiego, a klasa 2 do czytelni. 
Zerówkę mamy w sali korekcyjnej, 
pokój nauczycielski w sekretariacie, 
a sekretarka przebywa w moim 
gabinecie. Pozostaje jeszcze kwestia 
przeniesienia i ulokowania takich 
małych gabinetów jak pielęgniarka 
lub pedagog, ale to zostawiłam na ko-
niec. Nie da się ukryć, że jest ciasno, 
ale musimy jakoś sobie radzić.

Ewa Dziwisz
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

Uroczystości rocznicowe  
w  ZSP im. St. Staszica i Parafii 
pw. św. Rafała Kalinowskiego 

W dniu 20 listopada 2008r., w 
naszej szkole – ZSP im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie, odbyła się 
uroczysta akademia o charakterze 
patriotycznym z udziałem uczniów 
z naszej szkoły. 

Inspiracją do zorganizowania 
akademii była miniona uroczystość 
90-lecia Niepodległości naszej Oj-
czyzny, a także odpust parafialny ku 
czci Św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie. Na tę uroczystość zostali 
zaproszeni Sybiracy z naszego mia-
sta i nie tylko, a także młodzież ze 
szczecińskiego gimnazjum. 

Inscenizacja słowno – muzycz-
na przygotowana przez Panią Ewę 
Staszak wprowadziła wszystkich w 
zadumę i refleksję, a wykonawcy 
zostali nagrodzeni brawami. Pieśni 
patriotyczne były zachętą do wspól-
nego śpiewu nas wszystkich. Po za-
kończonej części artystycznej głos 
zabrała Pani Franciszka Kobylińska 
- Prezes Związku Sybiraków w No-
wogardzie. Pani Prezes przekazała 
nam młodym przesłanie o bardzo 
wymownej dla nas treści; podkre-
śliła, że jest wielkim pragnieniem 
Sybiraków kontynuowanie ich tra-
dycji i pamięci o historii tak bar-
dzo bolesnej, a również tak bardzo 
ważnej. Następnie głos zabrał Ks. 
mgr Arkadiusz Grzelak. W swoim 
wystąpieniu wskazał na więź łączącą 
Sybiraków z osobą Św. Rafała Ka-
linowskiego, który również przez 

10 lat zmagał się z okrucieństwem 
syberyjskiej niewoli. Ks. Arkadiusz 
zapewnił o naszej pamięci o wyda-
rzeniach, które kształtowały i budo-
wały Polskę.

Spotkanie odbyło się w miłej at-
mosferze przy herbatce i smacznym 
ciastku.

Pragniemy podziękować Sybira-
kom za ich świadectwo patriotyzmu, 
za ich obecność w naszej szkole, 
dziękujemy także Pani Profesor Ewie 
Staszak za przygotowanie nas do tej 
akademii. Mogliśmy bardziej wczuć 
się w nurt patriotycznych przeżyć i 
z zaangażowaniem przedstawić aka-
demię o tym charakterze.

Wioleta Osowska kl. II TH
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Urząd Miejski w Nowogardzie 
Pl. Wolności 1 • 72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

podinspektora do spraw planowania przestrzennego  
w Wydziale Architektury, Budownictwa 

i Planowania Przestrzennego  

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: architektura, bu-

downictwo
2. Rok stażu pracy 
3. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicz-

nych
4. Niekaralność
5. Obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe: 
1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z  późń. zm.), znajomość 
przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie 
gminnym

2. Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
3. Umiejętność biegłej obsługi komputera 

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Zakres prac wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym        
- prowadzenie postępowań z zakresu planów miejscowych
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przygotowań projek-

tu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego     
- prowadzenie spraw z zakresu studium uwarunkowań i zagospodarowania 

przestrzennego
- wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub za-

świadczenie od  pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
6. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnoś-

ciach, 
7. Oświadczenie o niekaralności 
8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykony-

wania pracy na wskazanym stanowisku    
9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wy-

rażam zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych”

10. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czyn-
ności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 10 grudnia 
2008r. do godz. 15.30 w zamkniętych, w opatrzonych imieniem i nazwiskiem 
kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko podinspektora w wydziale Ar-
chitektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego „ w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania 
dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Elżbieta Szpilkowska  
nr tel. (091)3926229

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zapro-

szeni na test rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do 
naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/
nej kandydata/tki na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne
500 826 464

KREDYTY 
BANKOWE

gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

REKLAMA

Pasowanie na przedszkolaka 
w przedszkolu nr 1

Przy pięknie udekorowanej sali (na ścianach baloniki, motylki i kwiatki pod 
sufitem) odbyło się w czwartek 27 listopada w Przedszkolu nr 1 pasowanie na 
przedszkolaka. Na przedszkolaka pasowane były maluszki,  więc wzruszeniom 
nie było końca. Trzylatki, pod opieką pań przedszkolanek: Renaty Stasiak i 
Marzeny Wiśniewskiej przygotowały piękny program artystyczny, wykony-
wany przez dzieci z wielkim przejęciem. Nie obyło się także bez wylanych łez. 
Po programie artystycznym dyrektor Jolanta Jackowiak osobiście pasowała 
każde dziecko na przedszkolaka. Gdy ostatni z maluszków został oficjalnie 
przedszkolakiem, można było zasiąść do pełnych smakołyków stołów.

Ewa Dziwisz



74-6.11.2008 r.

Miasto

Ulica

Telefon

REKLAMA

I Oddział w Nowogardzie

ul. Bankowa 5

tel: (91) 392 75 53 

      (91) 392 75 49 

      (91) 392 75 48 

 W obiektywie  Jana Korneluka  „Ocieplacz” klimatu
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 2 pokojowe, parter, na Warszaw-
skiej, 135 tys.zł. Tel. 608 293 777.

• Sprzedam 4 działki z 6 wydzielo-
nych w obrębie Długołęka, pow. ok. 
1600 m kw. Tel. 509 939 392.

• Poszukuję garażu do wynajęcia w 
Nowogardzie przy ul. Zamkowej od 
zaraz, tel. 507 524 047.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we ul. 15 Lutego. Tel. 609 307 132.

• Do wynajęcia mieszkanie 60 mkw 
do remontu. 078 39 20 354.

• Zdecydowanie kupię garaż lub te-
ren od budowę garażu na os. Gry-
fitów, w pobliżu ul. Racibora. Tel. 
697 516 145 lub 091 39 22 329.

• Wynajmę pomieszczenia z media-
mi o pow. 30 m kw i 100 m kw. Tel. 
694 484 480.

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 20 arów w Nowogardzie. Tel. 
091 39 23 231 po 19.00.

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia kawalerka lub 2 pokojowe. Tel. 
504 965 111.

• Wynajmę pomieszczenie pod 
usługi kosmetyczno – fryzjerskie. 
694 484 480.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850 197.

MOTORYZACJA

• Sprzedam opony zimowe Conti-
nental 4 sztuki 195/65/R15, cena 
480 zł. Tel. 0605 522 340.

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bordowy 
metalik, przebieg 108 000 km, za-
dbany, książka serwisowa, 1 właś-
ciciel w Polsce i w Niemczech, w 
Polsce od lutego 2008, NOWE: 
klocki i tarcze hamulcowe przód 
i tył, kompletny rozrząd, opony 
letnie 16”, duży przegląd klima-
tronic, bezwypadkowy, cena 44 
900 zł, ogłoszenie prywatne, tel: 
0605 522 340,W CENIE DIAGNO-
STYKA STANU TECHNICZNEGO 
W ASO OPEL W DNIU ZAKUPU 

PRZEZ KLIENTA, możliwość wysła-
nia zdjęć na maila.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 

1,3 + gaz, rok 1991/92, cena 3300 

zł. Tel. 665 440 814.

• Sprzedam Ford Escort 1992, 1,3 
benzyna, cena 2500 do uzgodnie-
nia. Tel. 605 44 77 96.

• Sprzedam Fiata Uno Fire (powy-
padkowe) 2002 r., przebieg 39 tys.
km, cena do uzgodnienia. Tel. 0693 
128 082.

• Sprzedam samochód Nissan Pri-
mera, 2 l turbo diesel, klimatyzacja, 
ABS, centralny zamek, 4 poduszki, 
cena 6 tys., po kolizji, uszkodzony 
tył. Tel. 511 932 684.

• Sprzedam opony zimowe XMS AL-
PIN 165x70x13 wraz z felgami. Tel. 
691 318 355.

• Sprzedam VW Passat 2003, 1,9 TDI, 
pełna opcja, 28 tys. zł oraz Merce-
des 200 CLK, 2000 r., mały przebieg, 
zadbany, 35 tys. zł. Tel. 603 198 104.

• Sprzedam dwie felgi 4 x110 z opo-
nami zimowymi 13 x 175. Cena 200 
zł. Tel. 669 018 405.

• Sprzedam 4 opony zimowe z fel-
gami R14/175/70. Tel. 507 356 117. 
Tanio.

• Sprzedam Renault Clio, 1995 r., 
poj. 1,2, centralny zamek, szyber-
dach, poduszki powietrzne, gara-
żowany, cena do uzgodnienia. Tel. 
666 959 959.

• Sprzedam Ford Escort, 1,4 i, 1995 
r., przebieg 150 tys. km. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 664 996 984.

ROLNICTWO

• Sprzedam ciągnik Ursus C 360, 
bronę talerzową, przyczepy 4,5 t, 
deszczownię szpulową z konsolą, 
rury aluminiowe fi 110, wężyki do 
nawadniania kropelkowego. Tel. 
695 183 033.

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 
091 39 25 967. Olchowo 16.

• Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 091 
39 187 34.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 503 602 029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• TRANSPORT – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Profesjonalne obróbki blachar-

skie. 72 32 48 553.

• Prace ogólnobudowlane – malo-
wanie, szpachlowanie, wstawianie 
drzwi, itp. Tel. 607 083 893.

• Remonty. 508 920 135.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 

lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Pisanie, przepisywanie prac. zakres-
lo@wp.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Remonty. 605 166 829.
• NAPRAWA RTV Sawicki, K. Wielkie-

go 7. 091 39 20 737.
• Usługi elektryczne – regipsy, malo-

wanie. Tel. 606 490 456.
• REMONTY. Tel. 888 603 612.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 

721 124 740.

• Budowa domów oraz remonty. Tel. 
501 549 756.

• Usługi samochodowe: blacharstwo 
– lakiernictwo i mechanika samo-
chodowa. Kompleksowa diagno-
styka elektroniki i mechaniki pojaz-
du. Tel. 723 844 223, 696 845 758.

• Wykonam remonty mieszkań. 
Wystawiam faktury. 608 364 330, 
600 347 308, po 20.00 091 39 501 
03.

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i 
terakota, hydraulika, regipsy i pod-
łogi. Tel. 0600 626 268.

• Korepetycje z j. angielskiego. Tel. 
0791 678 413.

• Problem z komputerem. Tel. 
667 474 521.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Spawacza migomatem i elektrycz-
nie przyjmę oraz murarza, praca w 
Potulińcu, tel. 601 73 38 91.

• Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię kierowców z prawem 
jazdy kat. D (z ważną kartą tacho-
grafu). Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 
39 20 303.

• Zatrudnię stolarza z wiedzą o zawo-
dzie. Tel. 091 39 21 828.

• PUH Oskar zatrudni sprzedaw-
cę do sklepu spożywczego. Tel. 
602 474 266.

• Zaopiekuję się dzieckiem we włas-
nym domu. 0510 444 378.

• Podejmę pracę w sklepie zielarsko 
– medycznym lub inne propozycje 
(sklep, butik). Tel. 798 209 609.

• Ferma poszukuje osoby do prac 

ciesielsko – dekarskich w oko-

licach Wierzchów. Tel. 66 55 

44 367.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 38 

53 018.

• Sprzedam spacerówkę w b. do-

brym stanie + folia przeciwdesz-

czowa. Regulowane rączki, łatwa 

w składaniu, materiał dobrej 

jakości (łatwy do czyszczenia). 

Cena: tylko 250 zł (do negocja-

cji). Tel. 505 008 527 lub 509 23 

94 96 - od godz. 8.00 do 20.00.

• Sprzedam tanio nowoczesne re-
gały + ladę sklepową, stan bardzo 
dobry. 662 788 296, 694 325 416.

• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-
wek@vp.pl

• Sprzedam Laptop Dell Inspiron 
1300 Procesor Celeron 1,6 Ghz, 
dysk twardy 60 GB, pamięć RAM 
256 MB. Nagrywarka DVD. Bateria 
trzyma ok. 2 godziny. Cena 900 zł. 
Tel. 602 406 601.

• Poszukuję osoby, która 24 grud-

nia 2008 r. w godz. ok.17.00 

– 18.00 będzie na lotnisku Tegel 

/ Berlin i będzie mogła zabrać 

mnie okazyjnie do Nowogadu 

(Szczecina lub Goleniowa). Tel. 

503 463 632.



92-4.12.2008 r.

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
-   Kierownik salonu gier w Nowogardzie

Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole
Wymagania dla kierowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
•   Wykształcenie wyższe
•   Doświadczenie mile widziane
•   Miła aparycja
•   Sumienność, uczciwość, rzetelność
•   Umiejętność kierowania ludźmi

Kontakt: Krzysztof Kupidłowski    
                 tel. 600 921 537  
e-mail: krzysztof.kupidlowski 
@fortunagames.pl

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

                                                                                                   

OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Nowogard 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego:

 1. Wiata – magazyn tarcicy o konstrukcji stalowej, pokrycie dachu 
płytami azbestowo – cementowymi, których demontaż i koszty utylizacji 
ponosi nabywca.

- cena wywoławcza 7.520,00 zł (słownie :siedem tysięcy pięćset dwa-
dzieścia złoty)

W przetargu mogą uczestniczyć:
- wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.
Wiatę – magazyn tarcicy można oglądać w dniu 15.12.2008r. w godzi-

nach od 800 do 1400

na terenie Bazy Transportowej Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Boha-
terów Warszawy 64A w Nowogardzie.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 16.12.2008r.o godzinie 
1100 w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard w Nowogardzie przy ul. Rado-
sława 11.
Wadium w wysokości 752,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa 

złote), należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa do godz.1030 w dniu przetar-
gu. Brak wpłaty wadium do godz.1030 wyklucza udział w przetargu. Wa-
dium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
wiaty, wadium złożone przez ozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi po zakończeniu licytacji i udzieleniu przybicia. Wadium na-
bywcy przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku nie uiszczenia ceny 
nabycia i odmowy podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Nadleśnictwo Nowogard zastrzega sobie prawo odwołania lub unie-
ważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji n/t przetargu jest Hen-
ryk Wojnowski tel. 091 3920640 lub 091 3920646. 
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11)   16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez        7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard       11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin    5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard     6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 
8.00(1-6), 8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 
10.50(1-6), 11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 
14.10(7), 14.20(7), 14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 
17.25(1-6), 18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 
20.15(D), 21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

Regularna linia METRO

tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

5.25F, 8.10F, 12.25L
Szczecin - Nowogard

7.45F, 10.20F, 15.25F, 16.35L, 18.15F
F- kursuje od poniedziałku do piątku
L - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 20.11.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Stolarz
5. Pracownik terenów zielonych
6. Pielęgniarka
7. Palacz c.o.

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Kierowca C+E (uprawnienie na dźwig 
HDS)  - Płoty
2. Operator produkcji  - Stargard 
Szczeciński
3. Kierowca C+E –  Karnice
4. Pracownik obsługi salonu gier – W-wa
5. Operator  koparki – Świdnik
6. Żołnierz zawodowy (kierowca, ele-
ktryk) – Mosty, Gryfice
7. Dozorca nocny, masztalerz (Macie-
jewo)
8. Operator strugarek, stolarz, okuwacz 
(Maszewo)



112-4.12.2008 r.

Piłka ręczna

Nowogardcy oldboje 
bez kompleksów

22.11.2008r. w Koszalinie rozegrano  I Ogólnopolski Turniej Oldbojów
w Piłce Ręcznej o puchar Prezydenta Miasta Koszalina.Udział wzięło 6 

drużyn męskich: Gwardia Koszalin, Pogoń Szczecin , Juwenia Szczecin Dą-
bie, Liceast Szczecinek, Oldboje Nowogard, Gwarek Kościan oraz 3 zespoły 
żeńskie:

Gwardia Koszalin, Pogoń Szczecin, Tarnowskie Góry.
Nowogardcy piłkarze podtrzymali dobre tradycje i doszli do finału gdzie 

ulegli Gwardii Koszalin 18:16. Gratulujemy!
opr. LMM

7 KOLEJKA (07.12)

14.00 BAD BOYS JUNIORS ?94 - GOLPUTZ 
14.30 WKS WYSZOMIERZ PROBUD - DORADO
15.00 PAMPELUNA PEREIROS - CZARNE CHMURY 
15.30 HEROSI - WKS BŁOTNO
16.00 ŁZY SOŁTYSA - TUBISIE 
16.30 WKS DENVER MIĘTNO - WKS SIKORKI
17.00 PARASOL - SENIORZY 
17.30 BUDOWLANI - CZARNE KOSZULE WĘGORZA

Po siedmiu kolejkach cztery pierwsze (miejsca 1-4) drużyny z każdej 
grupy (A,B) będą tworzyć za rok 1 LIGE, a drużyny (miejsc 5-8)  2 LIGE. 

Nowe zespoły, które będą chciały za rok dołączyć do rozgrywek będą 
tworzyć 3 LIGE!!!

W celu ustalenia tegorocznego zwycięzcy ligi (turnieju) przedstawiono 
poniżej dalszy system rozgrywek:

GRUPA 1: 1A, 4B. 5B, 8A,
GRUPA 2: 2B, 3A, 6A, 7B, 
GRUPA 3: 2A, 3B, 6B, 7A,
GRUPA 4: 1B, 4A, 5A, 8B.

NALP

Kto wyjdzie z grupy?
O osiem miejsc premiowanych awansem walczy jeszcze dziesięć drużyn.

Za tydzień ostatnia kolejka grupowa. Kibice lubią liczyć i przewidywać - nie 
przeszkadzam więc i podaję suche wyniki:
Grupa A
Czarne Chmury -Bad Boys Juniors’94 3:5 (2:2)
Golputz -Pampeluna Perejros 5:3 (1:3)
Seniorzy -Łzy Sołtysa 4:0 (2:0)
Parasol -Tubisie 1:2 (0:0)
Tabela:
1. Seniorzy 6 18 20-5,
2. Bad Boys Juniors’94 6 12 18-12,
3. Parasol 6 12 25-10,
4. Tubisie 6 10 16-12
5. Golputz 6 10 18-16,
6. Łzy Soltysa 6 6 13-25,
7. Pampeluna Perejros 6 3 12-26,
8. Czarne Chmury 6 0 11-27.
Grupa B 
WKS Błotno -WKS Probud Wyszomierz 0:10 (0:6) - J. Pertkiewicz -zdobył 

7 bramek!
Herosi -Dorado 2:1 (1:0)
Czarne Koszule Węgorza -WKS Denver Miętno 3:4 (2:2)
Budowlani -WKS Sikorki 6:1 (3:0)
Tabela:
1. Herois 6 16 20-12,
2. WKS Denver Miętno 6 12 15-13,
3. Budowlani 6 12 23-6,
4. Czarne Koszule Węgorza 6 12 22-14,
5. Dorado 6 9 12-5,
6. WKS Probud Wyszomierz 6 7 26-25,
7. WKS Sikorki 6 3 13-26,
8. WKS Błotno 6 0 2-33

opr. LMM

PS: Dla „wróżbitów” zacytuję komentarz jednego z zawodników:
Z tego co widzę, jeśli Golputz wygra z Bad Boys, Tubisie z Łzami Sołtysa, a 

my dostaniemy z Seniorami to żegnamy się z 4 miejscem i kończymy na 5. Z 
drugiej strony, jeśli wszystko potoczy się tak samo, prócz naszego meczu i 
wygramy z seniorami to wypadają Bad Boys, czyli w najlepszej sytuacji (prócz 
Seniorów) są Tubisie, którzy za tydzień mają mecz z 6 drużyną w grupie. 
Jakby nie było to los Bad Boys leży w ich i naszych rękach, a nasz zależy od 
postawy w meczu z Seniorami i Bad Boys... Piłka nożna potrafi być zabawna 
=o)

Turniej piłki siatkowej 

Brązowy medal  
dla Nowogardu

Dnia 29.11.2008 r na obiektach sportowych Pyrzyc i Kozielic odbyły się 
VIII Mistrzostwa  Województwa Zachodniopomorskiego w piłce siatko-
wej mężczyzn. Do zawodów zgłosiło się 9 reprezantacji: Pyrzyce, Stargard, 
Nowogard, Kamień Pomorski, Świdwin, Police, Koszalin, Gryfino i Łobez. 
Zostały utworzone trzy zespoły. Zwycięzcy grup grali ze sobą o zwycięstwo. 
Nasza drużyna wygrała 2:0 ze Świdwinem oraz 2:1 z Kamieniem Pomorskim. 
W finale przegraliśmy z Pyrzycami 0:2 oraz ze Stargardem 1:2 i ostatecznie 
nasza drużyna zdobyła III miejsce. 

MGZ LZS Nowogard

Siatkówka dobra na zimę
Wiejscy sportowcy  - zarówno LZS jak i WKS rozgrywają swoje turnieje.
Rozrywka w sam raz na zimowe weekendy.
Wyniki i tabele turniejowe podamy w piątkowym wydaniu „DN” LMM 
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS 
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

Informujemy, że 

11 grudnia 2008 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

15 grudnia 2008 r. godz. 16.30
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w soboty w godz. 9.00 – 14.00

czytaj s. 4

REKLAMA

  

XXV Sesja RM

Śmieci w górę,  
woda nie!
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REKLAMA

Orzechowy interes  
jak manna z nieba

Doniesienia medialne o orzechowym interesie wicemi-
nistra Trzeciaka poruszyły wielu mieszkańców Nowogar-
du, poruszyły ponieważ poza bulwersującym postępowa-
niem p Trzeciaka istnieje jeszcze fakt szczególnych związ-
ków tej osoby z Nowogardem . Niestety związki te okazują 
się dzisiaj  wstydliwe oczywiście z powodów zachowania 
człowieka ,który pełni od kilku lat poważne funkcje pub-
liczne z funkcją wiceministra włącznie. W środę podano 
komunikat premiera z którego wynika że w sprawie mini-

stra Trzeciaka wszczęto wyjaśnienia i jeśli okaże się że istnieją jakieś przesłanki  
korupcyjne wiceminister zostanie zdymisjonowany. Bardzo ładnie chciałoby 
się powiedzieć ale jeśli się okaże ,że wątków korupcyjnych nie ma to co wtedy 
– należy rozumieć z komunikatu że wtedy nic. Przypomnijmy więc co nie bu-
dzi sprzeciwu Pana premiera na tyle że musi jeszcze szukać jakiś wątków stricte 
korupcyjnych.

Nie porusza więc Pana Premiera:
- to, że człowiek zajmujący wysokie stanowisko państwowe z bardzo dobrym 

uposażeniem nagle znajduje czas na to aby zakładać gospodarstwo rolne na któ-
re otrzymuje 1,5 miliona preferencyjnego dotowanego przez Agencję Rolną kre-
dytu dla nowych i młodych rolników- notabene chętnie usłyszę czy ktokolwiek 
z autentycznych nowych młodych rolników otrzymał taki kredyt , a zwłaszcza o 
takiej wysokości.

- to że  człowiek ten  dokonuje fikcyjnego meldunku w miejscowości X po  to 
tylko aby obejść prawo i wziąć udział w przetargu na ziemię przeznaczoną dla 
miejscowych rolników  ( dlatego istniał wymóg zameldowania  na terenie tej 
gminy) , oczywiście ziemię tę kupuje za kredyt o którym wyżej zagarniając w ten 
sposób niemal połowę wystawionego areału.

- to ,że człowiek ten jako urzędnik publiczny bez skrupułów korzysta z idio-
tycznego przepisu nagradzającego wyjątkowo wysokimi dopłatami plantacje 
orzecha włoskiego i obsadza nim 50 ha skazując ten areał na zupełną biodegra-
dację. O takiej wyławiającej właściwości tego drzewa wie każde dziecko dlatego 
poza pojedynczymi sztukami nawet chyba we Włoszech nikt nie zakłada wiel-
kich plantacji. Trzeba jednak przyznać , że jest to drzewo wyjątkowo wygod-
ne w uprawie , nie trzeba się martwić o pielenie,  nie trzeba ponosić kosztów 
pielęgnacji , orzech połknie wszystkie chwasty nikomu szans nie da. Przepis o 
dopłatach i to najwyższych takich plantacji jakby stworzony dla urzędników 
pragnących zarazem poświęcić się rolnictwu, oni wszak zajęci tworzeniem prze-
pisów dla ciemnego ludu nie mają czasu na uprawianie tak umiłowanej ziemii. 
Całe szczęście ktoś się chyba zorientował że przegięto i z dopłat do orzecha się 
wycofano , niemniej kto nabył prawo będzie z niego korzystał w tym oczywiście 
bystry minister Trzeciak.

- nie porusza Pana premiera również to że czyni to człowiek , który tuż przed 
albo nawet w trakcie tych uczynków pełnił funkcję o zgrozo Wojęwódzkiego 
Konserwatora Przyrody.

 Pan Premier zlecił mimo to poszukiwania wątków korupcyjnych , a może się 
okazać że żadnej korupcji tutaj nie ma i Panu ministrowi los ściele tak  łaskawie, 
że mu orzechy i dopłaty lecą niczem manna prosto z nieba. Nie każde bowiem 
oczywiste draństwo , a w tym wypadku oczywistość jest wyjątkowo jasna, będzie 
się zwało korupcją . Korupcja to już definicja i tutaj mogą być różne szkoły , a 
draństwo to draństwo, większość ludzi wyczuwa go na odległość – draństwo 
bowiem śmierdzi. Oby poczuł to i Pan Premier.  

Dla specjalnego uzupełnienia owocnej historii pracy p. Trzeciaka na publicz-
nej niwie dodam ,że minister ten przyczynił się osobiście do szybkiego wydania 
skandalicznych uzgodnień środowiskowych akceptujących fakt przebiegu ob-
wodnicy Nowogardu nad ujęciami wody pitnej dla naszego miasta! Zapewne 
zrobił to bezinteresownie i z czystej miłości dla umęczonych ruchem tirów i in-
nych pojazdów nowogardczan, a nie w egoistycznym interesie właścicieli dawno 
wykupionych na trasie przebiegu obwodnicy działek! Kto chce niech wierzy ja 
bym jednak chciał aby moje i innych dzieci piły czystą plejstoceńską wodę, a nie 
wodę o której p Trzeciak zdecydował, że pewno będzie dobra. Chciałbym też 
pojechać sensowną i bezpieczną obwodnicą południową choćby dlatego że  na 
północnej będą pewno straszyły duchy tych którzy na ziemi a nie w niebie dla 
siebie raj gotują nie zważając na bliźnich  

Marek Słomski                                                                                              

Akcja fotelik

12-stu „skwaszonych”  
kierowców 

To efekt akcji „Fotelik” przeprowadzonej 01 grudnia 2008 r. przez Ko-
misariat Policji w Nowogardzie przy wsparciu Policjantów z Sekcji Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Celem akcji było 
propagowanie bezpieczeństwa dzieci podróżujących samochodami oraz 
edukowanie ich opiekunów na temat prawidłowego przewożenia dzieci.   

Akcja, która trwała kilkadziesiąt 
minut miała przede wszystkim cha-
rakter prewencyjny. Zamiast man-
datów, niezdyscyplinowany kierow-
ca spożywał plaster cytryny. Kilku 
policjantów o godz. 7.30 pojawiło 
się w rejonie Szkół Podstawowych 
Nr 1 i Nr 3 w celu uświadomienia 
rodzicom/opiekunom jak ważne jest 
bezpieczne przewożenie ich pociech. 
Do godziny 8.30 skontrolowano 31 
pojazdów. Policjanci sprawdzili w 
jakich warunkach przewożone są 
dzieci, sposób zamontowania fote-
lika samochodowego oraz czy dzie-
ci siedzące w fotelikach przypięte 
są pasami. Ważnym punktem było 
sprawdzenie, czy sposób przewo-
żenia dziecka odpowiadał jego wie-
kowi oraz technika zamontowania 
fotelika lub siedziska. 

Niestety, akcja pokazała, że wielu 
zmotoryzowanych rodziców nie pa-
mięta o bezpieczeństwie najmłod-
szych, najczęściej tłumacząc się po-
śpiechem. Drastycznym przykładem 
na lekkomyślność, było przewożenie 
przez ojca, dwójki dzieci na przed-
nim siedzeniu obok kierowcy bez 
wymaganego zabezpieczenia. Dzieci 
jechały samochodem typu bus bez 
fotelika jak również bez zapiętych 
pasów bezpieczeństwa. 

Pamiętajmy! Dzieci są bacznymi 
obserwatorami, naśladują nas doro-
słych! Dlatego to od nas zależy jakie 
wartości przekażemy najmłodszym 
i czy wpojone zasady będą stosowa-
ne. 

Inf.własna  

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować panu 

Grzegorzowi Łaszukowi 
za nieodpłatne przekazanie odbiornika telewizyjnego do klasy. 

Dzięki panu nasze zajęcia z przyrody staną się na pewno atrakcyjniejsze, 
ciekawsze, no i  oczywiście efektowniejsze. 

Klasa IV B wraz z wychowawcą
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REKLAMA

REKLAMA

Od 12 listopada 2008 r. do 3 grudnia 2008 r.

Decyzje Burmistrza
Sanitarnego „STIWBUD” z Nowogar-
du – za kwotę 26.000,00 zł brutto.
W zakresie inwestycji i remontów
Modernizacja budynku Ratusza 

Miejskiego przy pl. Wolności 1 w 
Nowogardzie. Nowogardzie dniu 
25.11.2008 r. została podpisana umo-
wa z wykonawcą prac budowlanych 
firmą A-Plus ze Szczecina na wartość 
494.181,48 zł. Zakres rzeczowy obej-
muje naprawę i malowanie tynków 
elewacyjnych oraz wymianę stolarki 
okiennej. Wykonawca został wyło-
niony w wyniku przetargu nieograni-
czonego. W postępowaniu wpłynęły 
dwie oferty, cena oferty najtańszej 
494.181,48 zł, cena oferty najdroższej 
1.183.400,00 zł.
W zakresie spraw gospodarki nie-

ruchomościami.
1) Sprzedaż lokali mieszkalnych 

– 18 lokali mieszkalnych  za łączną 
kwotę 13.484,87 zł

w tym: miasto – 15 lokali mieszkal-
nych, 

wieś –   3 lokale mieszkalne,
2) W wyniku przetargu nieograni-

czonego zbyto:
 - działkę zabudowaną lokalem 

użytkowym nr 1 zlokalizowanym na 
działce 233/4 pow. 347 m2 za cenę 
13.732 zł

- działkę zabudowaną lokalem użyt-
kowym nr 2 zlokalizowanym na dział-
ce 233/4 pow. 347 m2 za cenę 15,352 
zł.

3) W wyniku przetargu nieograni-
czonego – oddano w użytkowanie wie-
czyste w udziale 1/19 części w działki 
nr 132/2 o pow. 391 m2 obr. 6 m. N-d 
ul. Jana Pawła II – pod budowę garażu 
za cenę 1.934 zł.

4) W trybie bezprzetargowym zbyto 
działkę nr 40/2 o pow. 84 m2 zabudo-
waną pawilonem handlowym (własne 
środki) obręb 3 m. N-d ul. Warszaw-
ska 7a za cenę 6.585 zł.

Opr. MW 

W zakresie spraw gospodarki ko-
munalnej, mieszkaniowej i ochrony 
środowiska: 

- W dniu 25 listopada 2008 r. pra-
cownicy wydziału GKMiOŚ prze-
prowadzili kontrolę nieruchomości 
w mieście Nowogard, na podstawie 
której wyłoniono osoby uchylające się 
od przestrzegania przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach z dnia 13 września 1996 r. 
(Dz. U. 132, poz. 622 z póź. zmiana-
mi). Ustawa zobowiązuje właścicieli 
do wyposażenia nieruchomości w 
urządzenie służące do zbierania od-
padów komunalnych oraz utrzyma-
nia tych urządzeń w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym. Na podstawie protoko-
łów pokontrolnych prowadzone jest 
postępowanie administracyjne w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w 
przypadku dalszego uchylania się od 
obowiązków prowadzące do nałożenia 
grzywny.
- Wyłoniono wykonawców budo-

wy oświetlenia drogowego:
1) ul. Dąbrowszczaków – wyko-

nawca firma PPH – ELWA ze Star-

gardu Szczecińskiego – koszt budowy 
oświetlenia 25.004,63 zł brutto.

2) we wsi Wierzchęcino  - wykonaw-
ca firma FUH ARKA Artur Kawicki 
– koszt budowy oświetlenia 18.422,00 
zł brutto.

3) kol. Dąbrowa – wykonawca firma 
FUH ARKA Artur Kawicki – koszt bu-
dowy oświetlenia 14.274,00 zł brutto.

4) drogi wewnętrznej gminy przy 
ul. Boh. Warszawy – wykonawca firma 
FUH ARKA Artur Kawicki - koszt bu-
dowy oświetlenia 19.276,00 zł brutto.
- Podpisano umowę na przebudo-

wę ul. Promenada w Nowogardzie 
– wykonawca wyłoniony w drodze 
przetargu firma PRD – POL – DRÓG 
Nowogard S.A. za kwotę 706.053,75 zł 
brutto.

- Wykonano remont odcinka ka-
nalizacji sanitarnej na obiekcie tar-
gowiska miejskiego w Nowogardzie 
– wykonawca Zakład Instalatorstwa 
Sanitarnego „STIWBUD” z Nowogar-
du – za kwotę 4.849,95 zł brutto.
Wykonano przyłącze kanalizacji 

sanitarnej oraz zlikwidowano istnie-
jący osadnik przy ul. 700 – lecia 27 
– wykonawca Zakład Instalatorstwa 
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Z okazji 
50 urodzin 

Elżbiecie 
Dobruchowskiej 

moc najserdeczniejszych 
życzeń, dużo zdrowia, 

powodzenia oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń 

składa 
mąż, córki z mężami, synowie 
z żonami oraz wnuki Daniel, 

Bartek, Daria i Kamil

ŻYCZENIA

Z okazji 

imienin 

      Mikołajowi  
      Tracz 

            najserdeczniejsze  
            życzenia zdrowia, 

          szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności 

składają 
dzieci z rodzinami  

ŻYCZENIA

XXV Sesja RM

Śmieci w górę, woda nie!
Najważniejszymi z punktu widzenia mieszkańców uchwałami podejmo-

wanymi w środę przez radnych były te dotyczące nowych stawek opłat za 
wodę, ścieki i odpady komunalne.

Radni po burzliwej dyskusji i wysłuchaniu ekspertów odrzucili propozycje 
podwyżek wnioskowanych przez PUWiS. Po tej decyzji w roku przyszłym 
będą obowiązywać stawki tegoroczne. PUWiS ma jeszcze możliwość odwo-
łania się do Wojewody.

Równie gorąca była dyskusja o nowych cenach za usuwanie i unieszkod-
liwianie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.Uzasadnienie 
przedstawiali przedstawiciele Urzędu Miejskiego – Joanna Krępa i Tadeusz 
Fiejdasz co nie spodobało się radnym.

W tym miejscu Czytelnikom na-
leży się wyjaśnienie – Rada Miejska 
uchwala górne stawki wyliczone na 
podstawie cen obowiązująch na da-
nym składowisku i wysokości opłat 
za tzw. korzystanie ze środowiska. 
Stawki za korzystanie ze środowi-
ska ustala co roku Rada Ministrów. 
Jeszcze w 2007 roku stawka wyno-
siła 15 zł za tonę odpadów. W roku 
2008 podniesiono ją do 75 złotych 
za tonę, a na rok 2009 ustalono 100 
zł za tonę. Oznacza to, że każdy kto 
dostarczy do Słajsina (w przypadku 
gminy Nowogard ZUK) tonę od-
padów będzie musiał zapłacić ok. 
30 zł za tzw. składowanie i 100 zł za 
korzystanie ze środowiska. Owe 100 
zł jest w całości odprowadzane do 
Urzędu Marszałkowskiego. Ustala-
na przez radnych górna stawka ma 
zapobiec zbytnim podwyżkom jakie 
mogłyby stosować firmy wywozowe. 
Jest to jednocześnie stawka kary jakie 
Urząd Miejski będzie nakładał na 
mieszkańców, którzy nie stosują się 
do uchwały o utrzyamaniu czystości 
w gminie (czytaj – artykuł „decyzje 
burmistrza”).

Co bulwersowało radnych? Przede 
wszystkim radni nie poznali bilansu 
kosztów jakie ponosi ZUK.

Nikt z kierownictwa firmy nie po-
fatygował się na posiedzenia Komisji 
Rady by na takowe pytania odpo-
wiedzieć.Radni zarzucali firmie , że 
korzysta z monopolistycznej pozycji 
na rynku i dyktuje wysokie ceny. 
Mieszkańcy płacą stawki za metr 
sześcienny, a ZUK na składowisku 
za tonę. Różnica to czysty (chociaż 
ukryty ) zysk ZUK – za opróżnienie 
kontenera 7 metrów szesciennych 
(nie zawsze pełnego) pobiera opłatę 
ok. 400 zł, a na składowisku płaci za 
to tylko 260 zł.

Jak z tym walczyć? Nie zmienią 
się sposoby naliczania opłat, bo 
nie ma technicznych możliwości 
ważenia śmieci na podwórkach 
– jedyna droga to konkurencja. Jak 
się dowiedzielismy już niedługo na 
nowogardzki rynek wejdzie druga 
firma świadcząca usługi odbierania 
odpadów. Tańsza zyska klientów. 
Zyskają mieszkańcy...

LMM   

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2008
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 02 grudnia 2008 r. 
w sprawie ograniczenia  

używania wyrobów pirotechnicznych 
na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Na podstawie art 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi-
nistracji rządowej w województwie 
zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia 

porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz 
używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na tere-
nie województwa zachodniopomorskiego.

 §2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 10 grudnia 
2008 r. do dnia 31 stycznia 2009 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2008 r. i 1 
stycznia 2009 r.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotech-
nicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego 
typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z 
materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania 
przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań usta-
wowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygna-
lizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 24.61.14 wg 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz.U. Nr 89, poz. 844, z późn.
zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny do 500 
zł. wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykrocze-
niach - na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępo-
wania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848) oraz 
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2007 r. Nr 109, 
poz. 756, z późn. zm.).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2008 r. i pod-
lega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia oraz opublikowaniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w środkach 
masowego przekazu.

Parafialny zespół Caritas
Działający przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Nowogardzie informuje, że od 5 grudnia zostaną wystawione kosze z 
logo Caritasu w niektórych sklepach naszego miasta, gdzie będzie można 
składać produkty żywnościowe. Z zebranej żywności Caritas przygotuje 
paczki dla najuboższych.

Podzielmy się z potrzebującymi

Nowe mandaty 

Sprawdź ile zapłacisz
Z końcem listopada wszedł w życie 

nowy taryfikator mandatów karnych 
za wykroczenia drogowe. Oto naj-
ważniejsze zmiany. Pięć razy więcej 
zapłacimy za parkowanie pojazdem 
nieuprawnionym w miejscu przezna-
czonym dla inwalidy. Poprzednio to 
samo przewinienie kosztowało 100 zł. 
Wjazd na skrzyżowanie na czerwonym 
świetle kosztował od 20 do 500 zł, obec-
nie górna granica pozostaje bez zmian, 
ale dolna wzrosła do 300 zł. Jazda bez 
wymaganych świateł kosztowała 100 
zł, teraz w godzinach nocnych kosz-
tuje 200 zł. Tyle samo kosztuje jazda 
bez świateł w tunelu. Mandat za jazdę 
rowerem po chodniku i przejściu dla 
pieszych podniesiono z 50 do 100 zł. 
Dozwolona jest tylko jazda po chod-
niku z będącym pod opieką dzieckiem 
do lat dziesięciu. Aktualny taryfikator 
precyzuje też zasady wymierzania kary 

za spowodowanie kolizji drogowej. 
Sprawca takiego zdarzenia otrzyma 
mandat za wykroczenie, stanowiące 
przyczynę kolizji powiększony o 200 
zł, jednak nie może on wynieść więcej 
niż 500 zł. Nowym elementem jest 
taryfikator wykroczeń kierowców re-
alizujących przewozy drogowe. Są tam 
kary za brak tachografu czy skrócenie 
wypoczynku.  Zmniejszono natomiast 
mandat dla pieszych wkraczających na 
przejście na czerwonym świetle z 250 
do 100 zł. Nie zmienią się mandaty za 
przekroczenie prędkości (dopuszczalna 
prędkość na terenie zabudowanym to 
60 km na godz.). Bez zmian pozostaje 
także system punktów karnych, a także 
przepis, że za wykroczenie nie opisane 
w taryfikatorze policjant wymierza 
uznaniowo, mandat w wysokości od 
20 do 500 zł.

Opr. Ewa Dziwisz
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„Promocja Mikołajkowa” 
w Drogerii ‘’WITTER” 
Nowogard ul. 700-lecia 19 B

Każdy klient, który zakupi dowolne towary  

w dniu 6 grudnia otrzyma od św. Mikołaja 

rabat w wysokości 10 % !!! 

A dla naszych milusińskich Mikołaj 

będzie wręczał prezenty i upominki

Zapraszamy od 9.00 do 14.00

Pamiętaj! W nas zawsze MIŁO, BLISKO i WSZYSTKO
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PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne

500 826 464
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W GOLENIOWIE Z/S W NOWOGARDZIE 

uprzejmie informuje mieszkańców  
powiatu goleniowskiego 

o uruchomieniu przy Przychodni dla Zwierząt w Sikorkach laboratorium 
badania mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania.
Przyjmowanie próbek do badań:
- w Gabinecie Weterynaryjnym ul. 3 –go Maja 10 (wejście od dworca 
PKP przy wulkanizacji) tel. 091 3925484
- od poniedziałku do piątku od godz.12:00 do 15:00
- w Przychodni dla Zwierząt w Sikorkach tel. 091 3917695
- od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 16:00
- w soboty od godz. 9:00 do 12:00.
Wyniki badań będą wydawane: we wtorki, piątki i soboty
Informacje telefoniczne: Powiatowy Inspektorat Weterynarii – tel. 091 3921118

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

1. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego położonego w Nowogardzie, ul. Bankowa 3e - 
powierzchnia użytkowa: 62,20 m2     
Lokal położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki z w.c. i korytarza. 
Cena wywoławcza:  137.711,- zł  Wadium:  13.800,- zł

2. Ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu 
mieszkalnego położonego w Nowogardzie, ul. Światowida 1 - 
powierzchnia użytkowa: 62,90 m2. 
Lokal położony jest na  pierwszym piętrze i składa się z trzech 
pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i korytarza. Z lokalem wiąże się 
udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 
0,0381.
Cena wywoławcza:  130.580,- zł  Wadium:  13.100,- zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 

Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 12.12.2008 r. 

do godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej 
kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr …”. Oferta winna 
zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę 
oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. 

3. Złożenie deklaracji członkowskiej – w przypadku osób nie będących 
członkiem Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2008 r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd, winna uiścić 
zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 14 dni od daty 
otrzymania pisma o rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone wadium zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wadium zostanie zwrócone przelewem lub czekiem w dniu przetargu lub 
w następnym dniu roboczym.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.
Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. 
Osiedlowej 6.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub 
kontynuowany w formie przetargu ustnego. Dodatkowe informacje można 
uzyskać w biurze Spółdzielni (dział członkowski)  lub telefonicznie 091-
3910010.

Mikołajki z „Serduszkiem”
W dniu 3 grudnia w Przedszkolu 

Integracyjnym miało miejsce wiel-
kie wydarzenie dla dzieci niepełno-
sprawnych. Były nim „Mikołajki”, 
połączone z oficjalnym otwarciem 
Stowarzyszenia Dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Serduszko”. Dwanaś-
cioro podopiecznych stowarzyszenia 
zasiadło wraz z rodzicami, przy pięk-
nie zastawionych stołach, oczekując 
na to , co dalej się wydarzy. Mowę 
powitalną wygłosiła Małgorzata 
Burzyńska. Pani Małgosia pięknie 
mówiła o tym, że najważniejszy w 
każdym działaniu jest początek, sto-
warzyszenie będzie działać prężnie 
i że nie wyznacza sobie granic, bo 
są one tam, gdzie je sobie sami wy-
znaczymy. Podziękowała również p. 
Dyrektor Ewie Wróbel za zaangażo-
wanie i to, że stowarzyszenie ma w 
przedszkolu swoje miejsce. Podzię-
kowano także, zaangażowanym w 
opiekę nad dziećmi nauczycielkom. 
Po słowie wstępnym rozpoczęła 
się zabawa, przygotowana specjal-
nie dla niepełnosprawnych dzieci. 
Łezka kręciła się w oku, podczas 
gdy dzieci dotykały lodu, rzucały 
śniegiem i wyklejały Mikołaja. Na 
zakończenie wszedł sam Mikołaj i 
wręczył dzieciom wspaniałe paczki. 
Potem dla dzieci zagrali na gitarach 
wolontariusze: Grześ Olkiewicz i 
Tomek Burzyński. Wszyscy podczas 
imprezy wspaniale się bawili. Grześ 
Nowakowski i Tomek Olkiewicz 
sami mówią, że wszędzie ich pełno, 
mają wszechstronne zainteresowa-
nia. Ale najważniejsze jest dla nich 
niesienie pomocy. 

Mama czteroletniego Filipka z 
porażeniem mózgowym zapytana,  
czego oczekuje od stowarzyszenia 
powiedziała: „Chodziliśmy do tej 
pory tylko na rehabilitację i do 
poradni. Oczekuję, że teraz syn 
będzie miał więcej zajęć. Chciała-
bym też, wysłać go od września do 
przedszkola, żeby mógł się uczyć i 
usamodzielniać.” Pani Ewa Wróbel 

uważa, że dzięki „Serduszku” rodzi-
ce będą mogli się ze sobą spotykać, 
zintegrować wsparcie oraz obser-
wować rozwój swoich dzieci na tle 
innych. Będą mogli też wspierać się 
nawzajem, bo oni też potrzebują po-
mocy. 

Stowarzyszenie ma w tej chwili 
dwunastu podopiecznych, ale jest 
ciągle otwarte  na nowych człon-
ków. Od stycznia, wszyscy będą się 
spotykać raz w tygodniu. W planach 
jest także dogoterapia i zajęcia z Ve-
roniki Sherborne, polegające min. 
na śpiewaniu, stymulacji, zajęciach 
ruchowych i zintegrowanej zabawie 
z rodzicami.  

Zarząd „Serduszka” tworzą: Pre-
zes Dorota Banach, Wiceprezes 
Zbigniew Szkołuda, Sekretarz Agata 
Krzewiak i Skarbnik Małgorzata Bu-
rzyńska.

Telefony dla wszystkich chęt-
nych do wstąpienia i niesienia po-
mocy „Serduszku” to: 503 734 075, 
607 739 938, 091 391 10 87.

Ewa Dziwisz

Stowarzyszenie Dla Dzieci 
Niepełnosprawnych „Serdusz-
ko” serdecznie dziękuje Panu 
Fedeńczakowi, Pani Dorobowej, 
Państwu Szkołuda, Państwu Bu-
rzyńskim oraz Pani Szymczak za 
zasponsorowanie  paczek miko-
łajkowych dla podopiecznych.



721-24.11.2008 r. 

Pizzeria 
FANTAZJA

     zaprasza  na 
       BAL 

SYLWESTROWY
zapewniamy

- dobrą polską kuchnię
- wspaniałą zabawę

- niespotykany nastrój
INFORMACJE na miejscu lub  

tel. 091 39 20 750
350 zł od pary

PROMOCJA NA GRUDZ IEŃ
MASAŻ CAŁEGO CIAŁA 
GORĄCYMI KAMIENIAMI  – 50 ZŁ

MASAŻ ANTYCELLULITOWY 
BAŃKĄ CHIŃSKĄ    – 20 ZŁ

TEL. 609 386 075, 609 799 687
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

Miasto

Ulica

Telefon

I Oddział w Nowogardzie

ul. Bankowa 5

tel: (91) 392 75 53 

      (91) 392 75 49 

      (91) 392 75 48 

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

KREDYTY 
BANKOWE

gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
-   Kierownik salonu gier w Nowogardzie

Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole
Wymagania dla kierowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
•   Wykształcenie wyższe
•   Doświadczenie mile widziane
•   Miła aparycja
•   Sumienność, uczciwość, rzetelność
•   Umiejętność kierowania ludźmi

Kontakt: Krzysztof Kupidłowski    
                 tel. 600 921 537  
e-mail: krzysztof.kupidlowski 
@fortunagames.pl



95-8.12.2008 r. 

ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO 2008

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Nowogard 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż niżej wymienionego 

środka transportowego:
1.Samochód Łada  Niva, rok prod. 2000,nr rejestracyjny ZGL N145, 
numer silnika 212137784149, numer podwozia XTA212140Y1505900
       - cena wywoławcza 4.600,00 zł
       (słownie: cztery tysiące sześćset złotych).
      W przetargu mogą uczestniczyć:
       - wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.
Samochód można oglądać w dniu 19.12.2008r. w godzinach od 800 do 1400 
na terenie Bazy Transportowej Nadleśnictwa Nowogard przy ul .Bohate-
rów Warszawy 64 A w Nowogardzie. W tym miejscu i czasie będzie moż-
na zapoznać się z ekspertyzą i wyceną wykonaną przez uprawnionego 
rzeczoznawcę. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 22.12.2008r.
o godzinie 1100 w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard w Nowogardzie przy 
ul. Radosława 11.
Wadium w wysokości 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt zło-
tych), należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa najpóżniej do godz. 1030 w 
dniu przetargu. Brak wpłaty wadium do godz. 1030 wyklucza udział w 
przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia pojazdu, wadium złożone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu licytacji i udzieleniu przy-
bicia. Wadium nabywcy przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku nie 
uiszczenia ceny nabycia i odmowy podpisania umowy kupna – sprzeda-
ży.
Nadleśnictwo Nowogard nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w 
pojeżdzie oraz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia prze-
targu bez podania przyczyny.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji n/t przetargu jest Henryk 
Wojnowski tel. 091 3920640 lub 091 3920646.

12 grudnia br. godz. 16.00
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Niewiarygodna historia wymiany drzwi

Prawo prawem,  
a sprawiedliwość...

.. musi być po naszej stronie. Pamiętacie Państwo scenkę z granatem z filmu 
o Kargulu i Pawlaku.

W opisywanej przeze mnie historii granatów nie ma. A może by się przy-
dały?

Pan Zbigniew Jarych postanowił polepszyć sobie standard mieszkania i wy-
mienić drzwi wejściowe 

W dniu 4 marca 2006 roku udał się do firmy “OKNO LUX” i zawarł sto-
sowną umowę. Zapłata w kwocie 1750 zł miała być rozłożona na 10 rat.

Fachowiec przybył do mieszkania pomierzył wysokość drzwi i w umo-
wę wpisał 197 cm (powinien wpisać 200 cm o czym pan Jarych jeszcze nie 
wiedział). Po wykonanym montażu okazało się, że drzwi mają tylko 193 cm 
wysokości, są wypaczone, nie spasowane z ościeżnicą, występują prześwity bo 
uszczelkę zamontowano odwrotnie. Na drzwiach nie było stosownego kodu 
uprawnającego do reklamacji. Od szefa firmy pana Sokołowskiego usłyszał, że 
o żadnej fuszerce nie może być mowy – drzwi zamontowano zgodnie z wymo-
gami technicznymi!

Zaczęło się!

celu odpowiedni termin. Po bezsku-
tecznym upływie wyznaczonego ter-
minu zamawiający może od umowy 
odstąpić, albo powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie dzieła innej 
osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
przyjmującego zamówienie.”

Z przedstawionych faktów wynika 
iż Państwo wykonaliście przedmio-
tową usługę i nie dokonaliście właś-
ciwych napraw po wezwaniu przez 
Konsumenta. Art. 637 § 2 kodeksu 
cywilnego stanowi;
„ Gdy wady usunąć się nie dadzą 

albo gdy z okoliczności wynika, że 
przyjmujący zamówienie nie zdoła 
ich usunąć w czasie odpowiednim za-
mawiający może od umowy odstąpić, 
jeżeli wady są istotne.. „

W przedmiotowej sprawie Państwo 
nie usunęliście wad po wezwaniu 
przez Konsumenta. Istotna jest wada, 
która wyłącza normalne korzystanie z 
rzeczy zgodnie z celem zawartej umo-
wy o dzieło albo odbiera mu cechy 
właściwe danemu przedmiotowi.

Bezspornie Państwo wstawiliście 
drzwi, które są niezgodne z zamówie-
niem. Sprzedawca z mocy ustawy jest 
odpowiedzialny za zgodność towa-
ru z umową i podejmowanie działań 
sprzecznych z obowiązkiem zaspoko-
jenia uzasadnionych roszczeń konsu-
menta jest działaniem nierzetelnym i 
szkodliwym. Proszę o polubowne roz-
strzygnięcie problemu i sfinalizowania 
sprawy. W świetle obowiązujących 
przepisów , zamawiający w tym przy-
padku ma prawo odstąpić od zawartej 
umowy, Pan Jarych wnosi o demontaż 
nowych drzwi i wstawienie starych. W 
związku z powyższym, Rzecznik Kon-
sumentów w terminie 14 dni od daty 
doręczenia niniejszego pisma ocze-
kuje wyjaśnień i informacji w przed-
miotowej sprawie. Od nich Rzecznik 
Konsumentów uzależnia dalsze dzia-
łanie w ramach swoich ustawowych 
uprawnień. Jednocześnie informuję, 
iż na podstawie art. 106a ust. l ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów /j. t. Dz. 
U. z 2005r. Nr 244, póz. 2080 ze zm./ 
kto wbrew przepisowi art. 37 ust. 
4 cyt. ustawy, narusza obowiązek 
udzielenia rzecznikowi konsumen-
tów wyjaśnień i informacji będących 
przedmiotem wystąpienia rzecznika 
lub obowiązek ustosunkowania się do 
uwag i opinii rzecznika, podlega ka-
rze grzywny.

Pan Krzysztof Sokołowski całko-
wicie zlekceważył WYSTĄPIENIE 
Rzecznika i nie podjął żadnych de-
cyzji. Przepraszam podjął – wynajął 
firmę windykacyjną z Poznania, by 
wyegzekwować zapłatę od pana Jary-
cha. (O sprawie obszernie pisałiśmy w 
“DN” nr.60 z 08.08.2006 r.)

W dniu 9 sierpnia 2006 roku Rzecz-
nik Praw Konsumenta redaguje WE-
ZWANIE w którym wnosi o demon-

taż nowych drzwi i zainstalowanie sta-
rych w terminie 7 dni. Pan Sokołowski 
podtrzymuje twierdzenie, że tylko sąd 
jest władny rozstrzygnąć spór.

Sprawa w Sądzie Rejonowym w 
Goleniowie toczy się prawie 2 lata. W 
tym czasie pan Jarych powołuje Rze-
czoznawcę który w ekspertyzie z dnia 
10 października 2006 roku całkowi-
cie potwierdza zastrzeżenia zgłaszane 
przez pana Jarycha.

Sąd nie daje wiary ekspertyzie i po-
wołuje rzeczoznawcę sądowego spra-
wę odraczając.

W grudniu 2007 roku trafia do 
Sądu ekspertyza Rzeczoznawcy Sądo-
wego, który znajduje więcej wad ani-
żeli zgłaszał pan Jarych. Były kolejne 
odroczenia (pozwany nie stawiał się 
na rozprawy), aż wreszcie w dniu 4 
września 2008 roku zapadł wyrok. Oto 
jego treść: 

Wyrok
Sąd Rejonowy w Goleniowie Wy-

dział VI Grodzki 
po rozpoznaniu w dniu 4 września 

2008r. w Goleniowie sprawy z po-
wództwa Zbigniewa Jarycha prze-
ciwko Krzysztofowi Sokołowskiemu 
o zapłatę

I. zasądza od pozwanego Krzysz-
tofa Sokołowskiego na rzecz powoda 
Zbigniewa Jarycha kwotę 305 (trzystu 
pięciu) złotych z odsetkami ustawo-
wymi w stosunku rocznym poczyna-
jąc od dnia 3.01.2007r.
II. nakazuje pozwanemu przywró-

cenie stanu poprzedniego poprzez 
demontaż drzwi stalowych typu KMT 
jednoskrzydłowych z blachy profilo-
wanej zamontowanych w wejściu do 
lokalu mieszkalnego położonego w 
Nowogardzie przy ul. 1 5 -go Lutego 
12c/2 w terminie jednego miesiąca od 
uprawomocnienia się orzeczenia oraz 
zapłatę na rzecz powoda kwoty 500 
(pięciuset) złotych
III. oddala powództwo w pozosta-

łym zakresie
IV.  zasądza od pozwanego na rzecz 

powoda kwotę 30 (trzydziestu) złotych 
tytułem kosztów postępowania

V.  nakazuje pobrać od Krzysztofa 
Sokołowskiego na rzecz Skarbu Pań-
stwa (kasa Sądu Rejonowego w Gole-
niowie) kwotę 153,10 (stu pięćdziesię-
ciu trzech)

złotych (dziesięciu)-groszy tytułem 
nieuiszczonych kosztów sądowych
Szczęśliwy koniec? Mylicie się dro-

dzy Czytelnicy. Zbigniew Jarych nie 
otrzymał ani grosza! 
I chyba nie otrzyma. W rozmowie 

z nami pan Jarych powiedział, że pan 
Sokołowski nie jest już szefem firmy 
OKNO LUX (wygasła jego umowa 
z firmą matką z Poznania). Szefową 
jest pani Kolarz i płacić nie zamie-
rza, bo przecież z panem Jarychem 
żadnej umowy nie zawierała...

Wysłuchał i opracował 

Lesław M. Marek 

 12 kwietnia pan Jarych przedstawił 
swoje uwagi Powiatowemu Rzeczniko-
wi Konsumentów przy Starostwie Po-
wiatowym w Goleniowie. W dniu 19 
kwietnia przedstawiciele firmy OKNO 
LUX przedstawili swoje racje Rzeczni-
kowi. Pan Jarych zapoznał soię z nimi 
9 maja 2006 roku i zaprzeczył twier-
dzeniom firmy.

OKNO LUX nie odbiera pism 
Rzecznika (podobno zmieniała adres) 
dlatego też w dniu 20 czerwaca 2006 
roku Rzecznik przygotowuje WYSTĄ-
PIENIE do firmy OKNO LUX. Oto 
jego treść: 
WYSTĄPIENIE
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Goleniowie wnosi o:
o odstąpienie od umowy - przywró-

cenie pierwotnego stanu -  demontaż 
nowych i montaż

starych drzwi.
UZASADNIENIE
W dniu 04 marca 2006 r. podpisano 

umowę dostawy pomiędzy „OKNA - 
LUK” a Panem Zbigniewem Jarychem 
celem zamontowania drzwi wejścio-
wych. Usługę wyceniono na wartość 
1750 zł brutto.

Konsument nie odebrał usługi jako 
wykonanej rzetelnie i zgodnie z za-
mówieniem. Pan Zbigniew Jarych za-
rzuca firmie „OKNO - LUX” iż drzwi 
zamontowano o innym wymiarze co 
było nie zgodne z wcześniejszym usta-
leniem stron. Konsument zwrócił się o 
pomoc w przedmiotowej sprawie do 
Powiatowego Rzecznika Konsumen-
tów w dniu 12 kwietnia 2006 r.

W dniu 19 kwietnia 2006 r., Państwo 
odbyliście rozmowę z rzecznikiem w 
sprawie reklamacji przedmiotowych 
drzwi. Państwo stwierdziliście;

•    iż wystąpiliście do producenta o 
uzupełnienie dokumentacji związanej 
z montażem drzwi ( duplikat karty 

gwarancyjnej )
•    brak właściwych standardowych 

wymiarów zamontowanych drzwi był 
skutkiem działań konsumenta (Pan 
Jarych podwyższył wysokość podłogi)

•     odbiorca Pan Zbigniew Jarych 
nie zapłacił za wykonaną usługę.

Pan Zbigniew Jarych wezwał Sprze-
dawcę w piśmie z dnia 21 kwietnia 
2006 r.,

1.   do uzupełnienia dokumentacji
2.   do wymiany drzwi wraz z oścież-

nicą o wymiarze zgodnym z umową 
Konsument również zarzucił Państwu 
zmianę Jednostronną umowy z ratal-
nej na zapłatę jednorazową całości 
wynagrodzenia.

W dniu 9 maja 2006 r., konsument 
zaprzeczył twierdzeniom Państwa 
„OKNO - LUX”. W związku z różnymi 
stanowiskami stron rzecznik wykonał 
telefon do Wykonawcy w celu podję-
cia próby polubownego zakończenia 
sporu. Odpowiedź była kategoryczna 
-   nie będzie negocjacji w przedmio-
towej sprawie i tylko postępowanie 
sądowe może rozstrzygnąć obowiązki 
i uprawnienia stron. Państwo podtrzy-
maliście stanowisko co do rzetelności 
wykonanej przez siebie usługi. Kon-
sument wskazuje na wadliwość wy-
konanej usługi – drzwi są niezgodne 
z umową:

- brak standardowej wysokości za-
mówionych drzwi

- po montażu brak karty gwaran-
cyjnej

- brak kodu na skrzydle drzwi
- drzwi wypaczone.
Art. 636 § l kodeksu cywilnego sta-

nowi;
„Jeżeli przyjmujący zamówienie 

wykonywa dzieła w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z umową, zamawiają-
cy może wezwać go do zmiany sposo-
bu wykonania i wyznaczyć mu w tym 



115-8.12.2008 r. 

700 LAT Już za pół roku...

Jakie 700-lecie?

ziemnego w tym również uczestnictwo zespołów miast partnerskich) – zada-
nie realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego.

- Teatr Kulinarny – występ oraz przygotowanie potrawy w ciągu dnia, pro-
dukty do potrawy regionalnej na ok. 20 tys. porcji.

- Zawody Streetball (w tym również uczestnictwo zespołów miast partner-
skich) – zadanie realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku pub-
licznego.

- Propozycja dla młodzieży: 
     1. Pokazy tańca. Hip Hop session:
      - pokaz Dj,
      - Break Dance,
      - Pokaz MC (koncerty coverowe - zespoły Nowogardzie, regionalne),
      - Beat Box
- Koncert znanego zespołu młodzieżowego.
- Dyskoteka w plenerze Dj.

02.05.2009 r (sobota) „A może by tak raz na ludowo”

- Przegląd zespołów ludowych i obrzędowych woj. Zachodniopomorskie-
go (uczestnictwo zespołów rodzimych i zespołów miast partnerskich) – na-
grody, przejazd, poczęstunek dla zespołu.

- Jarmark rzemiosła i rękodzielnictwa. Wystawa prac artystów z regionu 
– koszty przygotowania, ustawienia stoisk z rzemiosłem, przejazd oraz noc-
legi.

- Turniej piłki ręcznej, piłki siatkowej, turniej strzelecki (w tym uczestnictwo 
drużyny z Niemiec) – zadanie realizowane w ramach ustawy o działalności 
pożytku publicznego.

- Występ znanego kabaretu.
- Wieczorny koncert jednego ze znanych zespołów w Polsce – cena zależy 

od popularności danego zespołu.

03.05.2009 r (niedziela) „Wiwat Konstytucja, Wiwat 3 Maja”

- Biegi majowe – zadanie realizowane w ramach ustawy o działalności po-
żytku publicznego.

I. - Złożenie wieńców pod pomnikiem.
II. - Konkurs wiedzy o Nowogardzie w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie 

– środki finansowe na nagrody corocznie zabezpieczone są w budżecie Wy-
działu EZKTS.

III. Pozostałe propozycje działań w dniach 30.04 - 03.05 2009 r
Wystawy:
- fotografii przed- i powojennych,
- Exlibrysów,
- monet, banknotów, nadruków, kopert,
- prac regionalnych twórców.
II. Produkcja monet: bicie monet na bieżąco podczas 4 dni uroczystych ob-

chodów.
III. Konkurs dla grafików i plastyków oraz studentów wyższych uczelni na 

zagospodarowanie ścian dużej sali obrad.
IV. Konkurs na logo jubileuszu 700–lecia (rozstrzygnięcie grudzień/sty-

czeń)
W ciągu całego roku 2009 odbywać się będą działania pod hasłem 700-lecia lo-

kacji Miasta Nowogard. Harmonogram działań jest w opracowaniu.       
Opr. MW

Podczas środowej Sesji radni de-
batowali nad programem obcho-
dów 700-lecia. Prezentowany przez 
Krystynę Dwornik i Mirosławę 
Przybyłek program spotkał sie z 
totalną krytyką. Radny Szpilkowski 
stwierdził wprost, że pachnie mu to 
festiwalem i dożynkami – czyli kul-
tura przez duże „T”.Nakreślił czarny 
scenariusz – piwo, szaszłyk, zupa z 
gara i to co zawsze... A gdzie koncerty 
fortepianowe (chociażby w kościele), 
muzyka kameralna... „Znany” zespół  
czy „znany” kabaret to w większości 
przypadków zwyczajna chałtura, a 
koncerty głośnej muzyki wykluczają 
ludzi starszych. Nie bez racji zauwa-
żył Szpilkowski, że nie postarano się 
o konsultacje. Ludzie mają dużo po-
mysłów ale nie chcą lub nie potrafią 
pisać. Gdyby było spotkanie to by 
wiele propozycji przekazali...

Ogromne pretensje miał także 
radny Szafran – przekazał kilka pro-
pozycji, które zgłoszono i przyjeto 
na posiedzeniu Komisji Społecznej 
– nikt się nimi nie zainteresował!

Godna rozważenia jest zapewne 
propozycja radnego Bielidy – w koro-
wodzie powinni maszerować wszyscy 

byli włodarze miasta – naczelnicy i 
burmistrzowie, radni poprzednich 
kadencji. Powinniśmy prosić o pa-
tronat premiera lub prezydenta – to 
ściągnie dziennikarzy.

Goleniowscy urzędnicy zdecy-
dowali się, zlecić organizację ko-
lejnego Festiwalu Hanzeatyckiego, 
zewnętrznej firmie. Firma ma się 
zająć organizacją imprezy od A do Z. 
Czyli od ściągnięcia gwiazd estrady 
po gastronomię. Z konkursu wyło-
niona zostanie firma,mająca ofertę 
najbardziej atrakcyjną, także pod 
względem finansowym. A może by 
tak zastanowić się, nad takim rozwią-
zaniem, przy organizacji obchodów 
700 – lecia Nowogardu?

Powyższe propozycje składali rad-
ni. Czy bedą wykorzystane chociaż 
w odniesieniu do jednego dnia – 30 
kwietnia? 

Ostatecznie przeważyła opinia, 
że nie ma czasu na dalsze dyskusje 
– uchwałę przyjęto przede wszystkim 
po to , by można było wykorzystywać 
pieniądze. Górna granica wydatków 
to 207 tysięcy złotych. Rozsądne pro-
pozycje są nadal przyjmowane...

LMM

Program uroczystych 
obchodów  700-lecia  
Lokacji Miasta Nowogard
      30. 04.2009 r. (czwartek) „Powrót do historii”

- Sesja popularno – naukowa w Nowogardzki Domu Kultury; wykłady o hi-
storii miasta, w tym wykład dr L. Biewer z Niemiec. Publikacja wykładów.

- Korowód historyczny – przygotowanie strojów.
- Uroczyste rozpoczęcie obchodów na Placu Wolności – scena na Placu 

Wolności, obsługa akustyczna i świetlna sceny (NDK):
1) Scena nadania praw miejskich. Odczytanie Aktu Lokacyjnego – odczy-

tanie aktu przez znaną osobę z Nowogardu.
2) Otwarcie uroczystości – przemówienia władz miasta i zaproszonych go-

ści.
3) Umieszczenie tablicy pamiątkowej jubileuszu.
4) Koncert muzyki dawnej – koncert muzyki dawnej.
5) Pokaz dawnych tańców – teatr uliczny poprowadzony przez wodzireja,  

w tym zabawy i tańce uliczne mieszkańców.
6) Spektakl plenerowy oparty na legendach o Nowogardzie i okolicach 

wraz z udziałem rycerzy w spektaklu.
- Spektakl laserowy z użyciem fontann wodnych – pokaz zsynchronizowa-

ny z muzyką z użyciem zwierciadeł odbijających
- Tłumaczenie symultaniczne podczas sesji popularno – naukowej oraz 

uroczystych obchodów ok. 6 godz. oraz wypożyczenie sprzętu do tłumacze-
nia – tłumaczenie niemiecko – polskie i polsko – niemieckie.

01.05.2009 r (piątek) „Wczoraj, dziś, jutro”

- Występy artystyczne przedszkoli, szkół i zespołów NDK na scenie plenero-
wej na Placu Szarych Szeregów. Piknik rodzinny na plaży miejskiej – przygo-
towanie materiałów i nagrody.

Ustawienie sceny plenerowej na Placu Szarych Szeregów.
- Turniej piłki plażowej, turniej szachowy, zawody wędkarskie, turniej tenisa 

Nie wyrobił!
Jak pan się zatrzymujesz gdy barierek nie ma? Tak pewien baca pytał tu-

rystę, który zatrzymał się na sygnalizacji świetlnej. Tak samo było we wtorek 
wieczorem – barierka ochronna i słup sygnalizacji świetlnej stanęły na drodze 

małego czerwo-
nego samocho-
du. Taki meldu-
nek  otrzymal i 
policjanci  i  po 
krótkich poszu-
kiwaniach spraw-
cę ustalono. Był 
po wpływem.... 
Skutki wypadku 
usunięto bardzo 
szybko.

LMM
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• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Sprzedam 4 działki z 6 wydzielonych 
w obrębie Długołęka, pow. ok. 1600 
m kw. Tel. 509 939 392.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we ul. 15 Lutego. Tel. 609 307 132.

• Do wynajęcia mieszkanie 60 mkw 
do remontu. 078 39 20 354.

• Zdecydowanie kupię garaż lub te-
ren pod budowę garażu na os. Gry-
fitów, w pobliżu ul. Racibora. Tel. 
697 516 145 lub 091 39 22 329.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850 197.

• Sprzedam działki z warunkami za-
budowy za Sp nr 3 w Nowogardzie 
w trakcie uzbrajania – 1x 1100 m kw, 
2 x 1200 m kw, 1 x 1254 m kw. Tel. 
602 52 16 71.

• Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 2 pokojowe, parter, na Warszaw-
skiej, 135 tys.zł. Tel. 608 293 777.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
na parterze w centrum miasta na 
mniejsze. Tel. 506 067 621.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
68 m kw lub zamienię na dwa miesz-
kania mniejsze. Tel. 691 261 151.

• Szukam jedno- lub dwupokojowe-
go mieszkania do wynajęcia w No-
wogardzie. Tel. 697 469 366.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

MOTORYZACJA

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 108 000 km, zadbany, 
książka serwisowa, 1 właściciel w 
Polsce i w Niemczech, w Polsce od 
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kompletny 
rozrząd, opony letnie 16”, duży prze-
gląd klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 44 900 zł, ogłoszenie prywat-
ne, tel: 0605 522 340,W CENIE DIAG-
NOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU PRZEZ 
KLIENTA, możliwość wysłania zdjęć 
na maila.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1,3 

+ gaz, rok 1991/92, cena 3300 zł. 

Tel. 665 440 814.

• Sprzedam Fiata Uno Fire (powy-
padkowe) 2002 r., przebieg 39 tys.
km, cena do uzgodnienia. Tel. 0693 
128 082.

• Sprzedam 4 opony zimowe z felga-
mi R14/175/70. Tel. 507 356 117. Ta-
nio.

• Sprzedam Ford Escort, 1,4 i, 1995 
r., przebieg 150 tys. km. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 664 996 984.

• Sprzedam Ford Escort poj. 1,4 ben-
zyna, rok produkcji: 1993, cena 2700 
(do negocjacji). Tel. 091 39 25 305.

• Sprzedam Golf II, 1,6, benzyna + gaz, 
przegląd do 18.08.2009 r., ubezpie-
czenie do 23.09.2009, 1988 r., cena 
2500 zł. Tel. 602 36 26 51.

• Sprzedam Skoda Favorit 135L, 1991 
r., przebieg 141600, przegląd do 
06.2009, ubezpieczenie do 03.2009. 
Tel. 507 947 233.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 1,4, 
1993 r., cena 4500 do uzgodnienia. 
691 13 17 17.

• Sprzedam Skoda Fabia kombi com-
fort, 2002 r., serwisowany w salonie. 
503 150 300.

ROLNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 
091 39 25 967. Olchowo 16.

• Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 091 
39 187 34.

• Sprzedam kaczki francuskie. 091 
39 104 15.

• Sprzedam kaczki francuskie; kupię 
talerzówkę do C-360. Tel. 091 39 501 
40.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam prosiaki. 600 345 068.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 503 602 029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 30 10.
• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• TRANSPORT – tanio. 604 963 120.
• Remonty mieszkań, kompleksowe 

wykończenia domów. 784 053 493.
• Profesjonalne obróbki blachar-

skie. 72 32 48 553.

• Prace ogólnobudowlane – malo-
wanie, szpachlowanie, wstawianie 
drzwi, itp. Tel. 607 083 893.

• Remonty. 508 920 135.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 

lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Pisanie, przepisywanie prac. zakres-
lo@wp.pl

• Montaż ogrodzeń betonowych i 
innych. Tel. 695 085 470, 091 39 
72 575.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Remonty. 605 166 829.
• NAPRAWA RTV Sawicki, K. Wielkie-

go 7. 091 39 20 737.
• Usługi elektryczne – regipsy, malo-

wanie. Tel. 606 490 456.
• Układanie kostki brukowej. Tel. 

721 124 740.

• Budowa domów oraz remonty. Tel. 
501 549 756.

• Usługi samochodowe: blacharstwo 
– lakiernictwo i mechanika samo-
chodowa. Kompleksowa diagnosty-
ka elektroniki i mechaniki pojazdu. 
Tel. 723 844 223, 696 845 758.

• Wykonam remonty mieszkań. 
Wystawiam faktury. 608 364 330, 
600 347 308, po 20.00 091 39 501 
03.

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i te-
rakota, hydraulika, regipsy i podłogi. 
Tel. 0600 626 268.

• Problem z komputerem. Tel. 
667 474 521.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Korepetycje z języka niemieckiego. 
603 858 245.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Spawacza migomatem i elektrycz-
nie przyjmę oraz murarza, praca w 
Potulińcu, tel. 601 73 38 91.

• Pub-dyskoteka zatrudni barma-

na, kelnera. Tel. 503 045 960.

• Zatrudnię kierowców z prawem jaz-
dy kat. D (z ważną kartą tachografu). 
Tel. 0505 619 600.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Zatrudnię stolarza z wiedzą o zawo-
dzie. Tel. 091 39 21 828.

• PUH Oskar zatrudni sprzedaw-
cę do sklepu spożywczego. Tel. 
602 474 266.

• Zaopiekuję się dzieckiem we włas-
nym domu. 0510 444 378.

• Podejmę pracę w sklepie zielarsko 
– medycznym lub inne propozycje 
(sklep, butik). Tel. 798 209 609.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, praca 
po kraju. Tel. 606 112 483.

• Pani szuka pracy od 1 stycznia. Do-
świadczenie w branży odzieżowej. 
509 606 852.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.



Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

OGŁOSZENIE

1321-24.11.2008 r. 

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5 Marca 7 • Nowogard

I.N.K. Volt
usługi elektryczne

    • tanio
 • szybko
  • solidnie

tel. 504 005 800
Duża firma z kapitałem zagranicznym, działająca w branży 

rolno-spożywczej, do swojej siedziby na terenie  
woj. zachodniopomorskiego  

poszukuje osoby na stanowisko:
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ / GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:
- prowadzenie pełnej księgowości spółki (zgodnie z ust. o rachunkowo-
ści),
- analiza i uzgodnienia kont księgowych,
- sporządzanie bilansów, analiz i raportów dla potrzeb Zarządu Spółki,
- naliczanie wynagrodzeń i ZUS,
- prowadzenie kasy gotówkowej,
- kontakt z urzędami i innymi jednostkami sprawozdawczymi.
Wymagania:
- praca na podobnym stanowisku – min. 2 lata,
- znajomość programu finansowego PC BIZNES Prestiż
- znajomość programów płacowo-kadrowych,
- dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemie-
ckiego,
Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w cią-
gu 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: tucz-dan @gazeta.pl

• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub 

papierówkę. Tel. 091 38 53 018.

• Sprzedam tanio nowoczesne re-
gały + ladę sklepową, stan bardzo 
dobry. 662 788 296, 694 325 416.

• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-
wek@vp.pl

• Sprzedam Laptop Dell Inspiron 
1300 Procesor Celeron 1,6 Ghz, dysk 
twardy 60 GB, pamięć RAM 256 
MB. Nagrywarka DVD. Bateria trzy-
ma ok. 2 godziny. Cena 900 zł. Tel. 
602 406 601.

• Poszukuję osoby, która 24 grudnia 

2008 r. w godz. ok.17.00 – 18.00 

będzie na lotnisku Tegel / Berlin 

i będzie mogła zabrać mnie oka-

zyjnie do Nowogadu (Szczecina 

lub Goleniowa). Tel. 503 463 632.

• Kupię kostium karnawałowy Myszka 

Mickey dla chłopca 6-7 lat. Tel. 091 
39 22 771 po 16.00.

• Sprzedam chłodziarko – zamrażarkę 
AMICA, wysoka, stan bardzo dobry. 
Tel. 504 965 111. Cena 270 zł.

• Oddam w dobre ręce psa rasy Ame-
rican – 2 letni. Tel. 693 605 862.

• Sprzedam długie futro ze srebrnych 
lisów. Tel. 693 605 863.

• Przepraszam pana Henryka Wila-

nowskiego za zajście, które miało 

miejsce w dniu 28.11.2008 r. (pią-

tek) w sklepie Netto Nowogard.

• Likwidacja – sklep ADIX ul. 700 

Lecia 17a (wejście Delikatesy Sło-

wik) całkowita wyprzedaż odzie-

ży w cenach 5,10 i 15 zł. Pilne do 

wigilii. Zapraszamy.

• Sprzedam regały, ladę, dwie przy-
mierzalnie z lustrami. 605 581 133.
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Jesteśmy po to,  
by ratować życie

Jest po godzinie 15, wchodzę do stacji Pogotowia Ratunkowego w Nowo-
gardzie. Ratownicy siedzą wpatrzeni w ekran komputera, oglądają buty 
– dostali ekwiwalent, muszą kupić sobie obuwie do pracy. Jest spokojnie, na 
razie nie ma wezwań. Dzisiejszy dyżur pełnią: lekarz dyżurny, dr Wojciech 
Włodarczyk, kierowcy ratownicy – Jerzy Mazurczak i Artur Pietrzycki oraz 
ratownicy medyczni – Arkadiusz Kubicki i Kazimierz Sędłak. Do dyżurki 
wchodzi dr Włodarczyk, przedstawia się i rozpoczynamy rozmowę:

 „W taką pogodę jest mało wezwań. 
Pada deszcz, kierowcy jeżdżą ostroż-
niej. Jest niskie ciśnienie, więc jest 
mniej zawałów. – mówi – Ale jak są 
wyjazdy, to jest ich zwykle dużo. Lu-
dzie skarżą się nieraz, że karetka długo 
jedzie. Trzeba zrozumieć, że pewnych 
rzeczy nie da się przeskoczyć. Przy 
normalnych warunkach pogodowych, 
karetka jedzie do Dobrej około 12 mi-
nut, przy trudnych – do 25. Jeśli mamy 
wezwanie do nagłego zatrzymania 
krążenia, po dwukrotnym zawale – nie 
ma szans uratowania takiej osoby. 
Mózg obumiera po kilku minutach 
niedotlenienia. Jestem natomiast pe-
łen podziwu dla ratowników. Oni cały 
czas się szkolą, praktycznie wszystko 
potrafią sami zrobić. Przez ustawę o 
ratownictwie medycznym, spadła na 
nich większa odpowiedzialność niż 
na pielęgniarki. Jeżdżę w pogotowiu 
od 1982 r. To jak się ono zmieniło, to 
prehistoria do współczesności. Latam 
na śmigłowcach i samolotach ratow-
niczych więc miałem szansę obejrzeć 
pogotowie prawie w całej Europie. 
Mamy identyczne wyposażenie, nie 
mamy się czego wstydzić.” Wtedy do 
rozmowy dołącza  się Artur Pietrzycki: 

„Nasze wyposażenie jest identyczne, 
jak polowe wyposażenie szpitala woj-
skowego w Stanach. Tej samej firmy. 
W karetce możemy odebrać poród, 
i przeprowdzić inne zabiegi ratujce 
życie. Nie chciałbym, żeby ludzie się 
bali przeprowadzanych przez nas 
zabiegów. Potrafimy dużo zrobić. 
Wykonać zastrzyk, dojście doszpi-
kowe, defibrylację, czy zaintubować 
pacjenta i zgodnie z ustawą, mamy 
do tego pełne uprawnienia. Jesteśmy 
ratownikami medycznymi, jeździmy 
do stanów zagrożenia życia.”   
Idziemy obejrzeć to, wyposażenie 

„wojskowego szpitala”, czyli wnętrze 
karetki. Faktycznie sprzęt robi wrażenie. 
W kabinie znajduje się system namie-
rzania, dzięki któremu dyspozytor cały 
czas widzi na monitorze komputera 
drogę karetki. Od nowego roku, bę-
dzie wyświetlał zlecenia, dzięki czemu 
karetka nie będzie musiała wracać do 
bazy, aby przyjąć nowe. Wyposażenie 
to min.: krzesełko kardiologiczne, deska 
ortopedyczna, podbieraki, kardiomoni-
tor z defibrylatorem i pulsoksymetrem, 
pompa infuzyjna, ssak, zestaw do intu-
bacji dotchawicznej z zestawem wkłuć 
dożylnych i doszpikowych, kamizelka 

KED, do unieruchamiania kręgosłupa, 
respirator, leki wszelkiego rodzaju, 
plecak z wyposażeniem i jednorazowe 
zestawy porodowe. „W swojej karierze 
zawodowej, odebrałem jedenaście 
porodów.” – wspomina Artur. Wnętrze 
karetki jest w pełni klimatyzowane. 

Wracamy do dyżurki, siadamy do 
kawy. Chłopcy zaczynają wspominać. 
„Są różne wydarzenia straszne i każdy 
to inaczej przeżywa – mówi Jerzy Ma-
zurczak – Np. taka sytuacja – w samo-
chodzie dwie osoby bez oznak życia, 
a dookoła samochodu chodzi mała 
córeczka. I jak to przeżyć? Ale najgo-
rzej jak ginie dziecko...” Są widoki, o 
których nie chcą wspominać. Widok 
ciała bez głowy, rozerwany nos. „Albo 
taka sytuacja – wspomina Arek Kubicki 
– z auta, zostało tylko przednie sie-
dzenie. Reszta samochodu i dwa ciała, 
rozciągnięte na około stu metrach, a 
dookoła biega jedyny pozostały przy 
życiu i krzyczy, żeby ich ratować. 
Śmierdzi rozlaną benzyną. Obok stoi 
gap i... pali papierosa.”  „Widzisz, z 
czym się spotykamy w naszej pracy? 
– pyta retorycznie Artur Pietrzycki 
– Jak jedziemy do zdarzenia, ludzie 
stoją dookoła, gapią się, krzyczą, ale 
nikt nie udziela pomocy. Każdy boi 
się odpowiedzialności. Najgorzej jest 
przy wypadkach komunikacyjnych, z 
udziałem pieszego – ciągnie dalej – za-
zwyczaj kończą się tragicznie. Pieszy 
musi mieć dużo szczęścia, żeby mieć 
jakieś szanse na przeżycie. Przy pręd-
kości samochodu i masie ciała – siła 
uderzenia jest bardzo duża.”

Najdalej wysunięty teren pod opieką 
nowogardzkiego pogotowia, to Sokol-
niki, oddalone o 25 km. W normalnych 
warunkach, dojazd zajmuje 18 minut. 
W trudnych warunkach drogowych 

czas dojazdu wydłuża się do 35 minut. 
A ratownicy muszą uważać też na swoje 
bezpieczeństwo i innych użytkowników 
drogi. Na dwa samochody, mają pod 
opieką około 38 tys. osób. A zdarzają się 
też wezwania śmieszne i niepotrzebne, 
oraz fałszywe alarmy. „Najbardziej 
uciążliwi są alkoholicy. – mówi dr 
Włodarczyk – Wezwanie do nagłego 
przypadku. Karetka jedzie na sygnale. 
Na miejscu wściekli policjanci i pijane 
małżeństwo. Na pytanie, po co wzywał 
pogotowie, gość odpowiada – a, bo 
ona do mnie pyskuje... Czy wezwanie 
do nieprzytomnej kobiety, po dwóch 
zawałach. Jedziemy. W mieszkaniu 
przy stole siedzi pijany „Zdzichu” i 
pali papierosa. Kobieta leży na łóżku, 
wejście ratowników ją budzi. Patrzy 
zdziwiona i bełkotliwie pyta – Zdzi-
chu, po co wzywałeś pogotowie?” 
„Pamiętacie tego gościa – wtrąca Arek 
– którego zabieraliśmy z rowu? Zabra-
ła go dzienna zmiana, a on uciekł ze 
szpitala. Wieczorem znów wezwanie. 
W rowie leży ten sam facet, jeszcze 
z butelką wina.” Doktor wręcza mi 
pamiątkowy „suwenir”, czyli długopis i 
wtedy kończy się spokój. 

Godzina 18.56 - wezwanie. Starszy 
mężczyzna, który niedawno wyszedł 
ze szpitala, słabo się czuje. Wyjeżdżam 
z Arturem i Kazikiem. Ratownicy 
wbiegają do mieszkania. Widzę, jak  
profesjonalnie przeprowadzają wy-
wiad medyczny oraz badanie pacjenta. 
Mężczyzna twierdzi, że słabo się czuje, 
nic nie pamięta, nie wie,  jaki jest 
dzień. Bał się, więc poprosił sąsiadkę 
o wezwanie pogotowia.  Pokazuje 
kartę leczenia szpitalnego i nie wyku-
pioną receptę. Przyczyną jego proble-
mów jest alkohol i brak leków. Artur  
przeprowadza telefoniczną 
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 Witamy wśród nas...

Córka Wioletty Heldt 

ur. 27.11.08 z Polic

Córka Beaty Pukajło 

ur. 27.11.08 

ze Szczecina

Sebastian syn Joanny 

Olejniczak 

ur. 29.11.08 z Dobrej

Syn Andżeliki Łuczak 

ur. 28.11.08 

z Wrześna

Syn Zuzanny Knapek 

ur. 3.12.08 

z Nowogardu

Syn Marty Ulewicz 

ur. 27.11.08 z Miętna
Syn Magdaleny 

Kujawa ur. 28.11.08 

z Dobropola

Córka Małgorzaty 

Kurowskiej ur. 3.12.08 

z Nowogardu

konsultację z lekarzem. Męż-
czyźnie trzeba podać zastrzyk 

uspokajający. Nie ma potrzeby zabierać 
go do szpitala. Ratownicy uspokajają 
pacjenta, Artur podaje zastrzyk. Po 
wyjściu z mieszkania, zagląda jeszcze 
do sąsiadki, która wzywała pogotowie. 
Prosi by dopilnować wykupienia leków, 
ewentualnie powiadomić rodzinę. 
Wychodzimy. Na miejscu jesteśmy 
z powrotem około 19.34. Chłopcy 
uzupełniają leki i porządkują karetkę. 
Zbliża się zmiana dyżuru. Przychodzą 
nowi ratownicy. Żegnam się, wychodzę. 
Po kilku minutach słyszę sygnał karetki. 
O 20.01, pogotowie dostało informację, 
że w jeziorze w Dobrej, ktoś się topi. 
Karetka dojeżdża na miejsce, gdzie OSP 
z Dobrej przeszukuje teren. Okazuje 
się, że nikogo tam nie ma. Ktoś zrobił 
sobie głupi dowcip. Karetka jechała 
do fałszywego alarmu 18 km w jedną 
stronę, a w tym czasie, ktoś naprawdę 
mógł potrzebować pomocy...”Jest tyle 
wypadków, od których krew mrozi się 
w żyłach.” - jak powiedział jeden z ra-
towników. Więc miejmy to na uwadze i 
szanujmy ciężką, odpowiedzialną pracę 
ratowników medycznych.

Ewa Dziwisz

W obiektywie Jana Korneluka  - Zlot łabędzi na polu k. Miętna
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS 
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 45

Rozwiązanie krzyżówki nr 44 – ANDRZEJKO-
WE WRÓŻBY – nadesłali:

Krzysztof Kępa, Chrystiana Syfert, Teresa Janu-
szonek, Halina Stefańska, Krzysztof Ustyjańczuk, 
Władysław Kubisz, Bogumiła Czupryńska (43), Je-
rzy Siedlecki, Justyna Andrzejczak, Rafał Włodek, 
Teresa Młynarska, Elżbieta Lewandowska, Sylwia 
Toczko, Teresa Powalska, Bogdan Krystkiewicz, 
Józef Dobrowolski, Halina Kawczyńska, Halina 
Szwal, Barbara Bartosik, Józef Górzyński, Barbara 
Śmigiel, Franciszek Palenica, Maciej Mrówczyński, 

Maria Gortat, A. Wypycha, Andrzej Czarnowski, 
Jerzy Zawadzki, Sławomir Skowroński, Bogumiła 
Urtnowska, Helena Skobyranda, Janina Grudziń-
ska, Szczepan Falaciński, Stanisława Pokorska. 

Prenumeraty DN na grudzień wylosowali:
- Janina Grudzińska
- Maciej Mrówczyński
- Sławomir Skowroński

Gratulujemy! 

POLAKU SOKOLE
Gdy kochasz, pamiętaj
Polaku – sokole,
Że nie każdy musi
Mieć własne przedszkole!

CHLEB POWSZEDNI
W Nowogardzie, w Kamieniu czy Kutnie
Kursuje szlagier wciąż modny,
 Że Polak zły jest okrutnie- 
Jedynie wtedy, gdy głodny.
Oznaczać miałoby to, że
Gdy podje rodak kochany,
To już jest w świetnym humorze-
Tylko go przyłóż do rany.
Więc może kto mi wyjaśni,
Skąd pośród kelnerów plejad, 
„Pan ober” trafia się właśnie
Zły, jakby tydzień nic nie jadł.
Czy wieczór, gdy chuligani
Swoje usługi nam świadczą,
I tłuką jak opętani-
Doprawdy, czynią to na czczo?
Na wiosce –gwoli zwyczajom-
Weselni goście pod miedzą, 
Kłonice wnet w ruch puszczają,
Gdy już podpiją, podjedzą.
Referent, bułeczkę chrupiąc,
Pije herbatkę i nuże
Ze złości zielenieć trupio,
Bo petent zjawił się w biurze.
Kierowca wstąpi na obiad,
Pod setkę – mówiąc prywatnie.
Choć typek tylko co podjadł-
W chwilę na żebrze, by zjadł mnie.
Mówią: „Zły Polak, gdy nie zje”,
To zdanie nieścisłość kryje.
Przestańcie siać tę herezję!
Nie samym chlebem się żyje!

OBCY
Może sztucznych potomków
Obcy sobie życzą-
My wolimy produkcję,
Raczej chałupniczą!

TECHNIKA
Technika dziwnie zmienia świat:
Koń znika, a zostaje bat.

CIEKAWOSTKA
Chociaż sedna sprawy w niczym
To nie zmienia,
Niewierzący też ma
Pobożne życzenia.
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 04.12.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Stolarz
5. Pracownik terenów zielonych
6. Palacz c.o.
7. Dekarz / pom.dekarza
8. Cieśla / pom.cieśli
9. Samodzielny księgowy
10. Ślusarz-spawacz

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Operator produkcji (Goleniów)
2. Operator produkcji  - Stargard 
Szczeciński
3. Pracownik obsługi salonu gier – W-wa
4. Żołnierz zawodowy (kierowca, ele-
ktryk) –Mosty, Gryfice
5. Dozorca nocny, masztalerz (Macie-
jewo)

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

4.40FP, 5.25FP, 8.10L1P, 9.25L1P, 11.55L1, 12.25L1, 15.00L1P, 
15.45L2, 17.00L, 21.00L2P 
Szczecin - Nowogard

6.45FP, 7.45FP, 9.35L1P, 10.45L3, 13.20L1, 15.25L1, 16.35L1P, 
18.15L, 22.25L2P
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Pierwsze „strzeleckie” 
zwycięstwo

 W związku z organizowanymi 
przez Klub Sportowy w Białymstoku 
„Ka – Liber” mistrzostwami Polski 
„Gimnazjada”, odbyły się w Nowo-
gardzie eliminacje wojewódzkie w 
konkurencji Strzelectwa Sportowego, 
Karabinek Pneumatyczny – 10 m. 
Eliminacje, wyłaniające drużyny na 
mistrzostwa Polski, zorganizował 
Klub Sportowy Goleniów „Tarcza” 
– Sekcja Nowogard. W „Gimnazja-
dzie” udział biorą drużyny dziewcząt 
i chłopców, liczące po trzy osoby. W 
zachodniopomorskich eliminacjach, 
nowogardzka sekcja, wywalczyła w 
kategorii zarówno dziewcząt jak i 
chłopców złoty medal. Było to pierw-

sze, ale jak zapowiadają, nie ostatnie 
zwycięstwo naszych zawodników. 
Medaliści wyjadą na mistrzostwa 
Polski 11.12.br., a zawody odbędą 
się 12,13 i 14 grudnia. W kategorii 
Karabinek Pneumatyczny – 10 m, 
Renata Mauer Różańska, dwukrotnie 
wywalczyła złoty medal olimpijski.

Złoci medaliści to, w kategorii 
dziewcząt: Grygowska Agata, Pod-
stawka Marta, Jaszcz Justyna; w ka-
tegorii chłopców: Bartosik Wojciech, 
Kozerz Michał, Szarek Michał.

Poza konkurencją, złoty medal 
zdobyła licealistka, Katarzyna Do-
browolska.

Ewa Dziwisz

Siatkówka WKS
W minioną sobotę odbyła się V kolejka Ligi. W spotkaniu na szczycie młodzi 

siatkarze WKS Czermnica pokonali po wyrównanej grze rutyniarzy z WKS 
Probud Wyszomierz 3-1 i oni to wyszli na prowadzenie w Lidze.

Komplet wyników V kolejki
1. Jantar Kościuszki – Wena KIkorze                        3-1
2. Max Żabowo – WKS Sikorki                                 3-0
3. WKS Żabowo – WKS Błotno                                 3-0
4. WKS Probud Wyszomierz – WKS CZermnica      1-3
5. Gang Olsena Węgorza – Młode Wilki Nowogard  3-0 

Tabela po V kolejce
1. WKS Czermnica                             14  15-5       41+
2. WKS Probud Wyszomierz              12  13-4    148+
3. Jantar Kościuszki                            12  12-4     121+
4. gang Olsena Węgorza                     11  13-5     136+
5. Max Żabowo                                   11  13-6       67+
6. WKS Żabowo                                   6    7-10      23-
7. Wena Kikorze                                   3     6-12     34-
8. WKS Błotno                                      3    3-12     47-
9. WKS Sikorki                                     3    3-12     59-
10. Młode Wilki Nowogard                    0    0-15   244-

Zestawienie par VI kolejki w dniu 6.12.2008
1. WKS Sikorki – WKS Czermnica
2. WKS Probud Wyszomierz – Jantar Kościuszki
3. Wena Kikorze – Gang Olsena Węgorza 
4. Max Żabowo – WKS Błotno
5. WKS Żabowo – Młode Wilki Nowogard

Informacja Andrzej Kania  

Mini siatkówka reaktywowana!
W dniach 18 i 19 listopada byliśmy świadkami historycznego powrotu 

siatkówki do Szkół Podstawowych. Po prawie 27 latach przerwy w Szkole 
Podstawowej nr 2 odbyły się Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej dziew-
cząt i chłopców Szkół Podstawowych. Do zawodów zgłosiły się Szkoły Pod-
stawowe: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, Długołęka, Orzechowo, Strzelewo i Wierzbię-
cin. Zabrakło tylko szkół z Błotna i Żabowa ,ale mamy nadzieję, że za rok 
zobaczymy się w komplecie. 

Jako pierwsze do zmagań z siatków-
ką stanęły dziewczęta. Drużyny zosta-
ły podzielone na dwie grupy. W grupie 
A znalazły się: SP Długołęka, SP 1, SP 
2, SP Strzelewo,  w grupie B: SP Orze-
chowo, SP 3, SP 4. W grupach mecze 
rozegrane zostały systemem „każdy z 
każdym”. W grupie A 1 miejsce zdo-
była drużyna z SP 2, a w grupie B SP 
4 i to właśnie te drużyny rozegrały ze 
sobą mecz o Mistrzostwo Gminy. 

19 listopada do walki o Mistrzostwo 
Gminy w siatkówce stanęli chłopcy. 
Drużyny również zostały podzielone 
na dwie grupy. W grupie A znalazły 
się: SP Orzechowo, SP 2, SP 4, SP 3, 
a w grupie B natomiast znalazły się: 
SP Wierzbięcin, SP Długołęka SP 1, 
SP Strzelewo. W tych zawodach bez-
konkurencyjni okazali się chłopcy ze 
Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, 
którzy wygrali wszystkie mecze gru-
powe 2 : 0 i ostatecznie wygrali całe 
zawody. 

Do Mistrzostw Powiatu awanso-
wały Szkoły Podstawowe nr 2, nr 4, 
Wierzbięcin i Orzechowo. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy i liczymy 
na dalsze sukcesy!
Dziewczęta - Klasyfikacja osta-

teczna:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 

– opiekun Jarosław Jesionka 
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 

– opiekun Wiesław Buczyński 

3 miejsce – Szkoła Podstawowa  
Strzelewo – opiekun Waldemar Kon-
draciuk

4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 
– opiekun Piotr Kazuba

5 – 7 miejsce:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun 

Monika Duraj
- Szkoła Podstawowa Długołęka 

– opiekun Rafał Urtnowski 
- Szkoła Podstawowa Orzechowo 

– opiekun Rafał Urtnowski, Andrzej 
Pluta 
Chłopcy - Klasyfikacja ostateczna:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa 

Wierzbięcin 
2 miejsce - Szkoła Podstawowa 

Orzechowo – opiekun Rafał Urtnow-
ski, Andrzej Pluta 

3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 
- opiekun Grzegorz Górczewski

4 miejsce - Szkoła Podstawowa Dłu-
gołęka -  Rafał Urtnowski

5 – 8 miejsce:
- Szkoły Podstawowe nr 1 – opiekun 

Monika Duraj, 
- Szkoła Podstawowa nr 3 – opiekun 

Małgorzata Pietruszewska, 
- Szkoła Podstawowa nr 4 – opiekun 

Wiesław Buczyński, 
- Szkoła Podstawowa Strzelewo - 

opiekun Waldemar Kondraciuk.
inf. L. Szychowska

Zwycięstwa tenisistów
W Resku z okazji Dnia Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę odbył 
się Turniej tenisa stołowego, w któ-
rym wzięli udział najlepsi zawodnicy 
naszego województwa. W kategorii 
junior w finale spotkali się bracia Je-
milianowiczowie. Zwyciężył Bartosz, 
2 lata młodszy Sebastian pokonując 
wcześniej zawodników starszych o 4 
lata zajął II miejsce. 

W kategorii senior zwyciężył Artur 
Lewańczuk przed Łukaszem Owczar-
kiem i Bartoszem Jemilianowiczem 
(wszyscy LUKS TOP Wierzbięcin). 

W II klasyfikacyjnym turnieju wo-
jewódzkim w Sianowie zwyciężył 
Bartosz Jemilianowicz (bez straty seta) 
i będzie reprezentował województwo 
zachodniopomorskie na turnieju 
ogólnopolskim w Olkuszu. W kategorii 
młodzik Sebastian Jemilianowicz zajął 
II miejsce.

W rozgrywkach ligowych drużyna 
LUKS TOP Wierzbięcin odniosła 4 
kolejne zwycięstwa z Lechem Czaplinek 
7:3, ZTTS Złocieniec 7:3,  z Trzebiato-
wem 7:3 i Gryficami 6:4. 

Drużyna grała w składzie:Magdalena 
Gargulińska, Artur Lewańczuk, Bartosz 
Jemilianowicz,  Łukasz Owczarek i 
Mateusz Witkowski.

 W szkolnych igrzyskach sportowych 
drużyna w składzie: Sebastian Jemi-
lianowicz, Daniel Zubrycki i Damian 
Kościsk zwyciężyła ( nie tracąc ani 1 
seta) i zdobyła złoty medal.

Również dziewczęta w składzie: 
Paulina Jemilianowicz i Paula Banach 
zajęła I miejsce.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w 
Wierzbięcinie wygrała również Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej w siatkówce.  

Inf.własna
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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•

15 grudnia 2008 r. godz. 16.30

Informujemy, że 

11 grudnia 2008 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

REKLAMA

REKLAMA

  Przebudujemy ul. Bema

Czytaj s. 2

s. 3

s. 4

OŚRODEK „SARNI LAS”
  Zaprasza na BAL SYLWESTROWY
   muzyka na żywo • smaczna kuchnia • szampańska zabawa

Tel. 503 150 300

REKLAMA

Światowy Dzień AIDS

Bądź  
odpowiedzialny 
za swój los

Burmistrz 
Ziemba  
niczym  
premier Buzek

  foto Jan Korneluk
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Poniedziałek 1 grudzień
Trzeźwy poranek – patrz oddzielny 

artykuł. 
Środa 3 grudzień
Zgłoszono kradzież w sklepie Lidl, 

gdzie zatrzymano dwóch sprawców 
Piotra P. lat 14 i Mateusza M, lat 14 
mieszkańców podnowogardzkiej wsi. 
Sprawa będzie przekazana do Sądu 
Rodzinnego dla nieletnich.

Wieczorem policjanci ujawnili na 
ul. 5 Marca jadącego rowerem nie-
trzeźwego Ryszarda J., - 2,5 promila 
w wydychanym powietrzu.
Czwartek 4 grudzień
Na terenie budowy w pobliżu ul. 

Kościuszki w obrębie Miętno skra-
dziono elektryczne kable wykonane 
z miedzi, łączna wartość straty 1.500 
zł.
Piątek 5 grudzień
Dokonano kradzieży w LiDL-u. 

Zatrzymano sprawcę, który ukradł 
serek i zjadł go. Na miejscu został 
ukarany mandatem karnym wartości 
100 zł.
Sobota 6 grudzień
Włamanie do pomieszczenia go-

spodarczego w miejscowości Osowo, 
gdzie skradziono pilarkę Stihl warto-
ści 1.000 zł.

Nietrzeźwy rowerzysta Stanisław 
K. zatrzymany na drodze Nowogard 
– Miętno.(1,05 promila

w wydychanym powietrzu).
Wieczorem doszło do kradzieży z 

włamaniem do pomieszczenia gospo-
darczego w  miejscowości Więrzchę-
cino – Stare Piaski.

Nietrzeźwy kierujący pojazdem 
Fiat Punto na ul. Wyszyńskiego 
Damian Ż. -  2,0 promile alkoholu 
we krwi. 
Niedziela 7 grudzień
Kradzież z włamaniem do samo-

chodu Opel Corsa w miejscowości 
Jarchlino - po wybiciu tylnej szyby 
skradziono radio samochodowe, 
torebkę, w której znajdowały się do-
kumenty i portfel.

Włamanie przy ul. Monte Cassino 
w Nowogardzie. Po wybiciu szyby 
skradziono z wnętrza komputer 
stacjonarny, pilarkę Stihl, wiertarkę, 
szlifierkę o łącznej wartości 2.000 zł.

MW  

Kronika policyjna 

Informacje Straży Pożarnej
3 grudnia godz. 8.11 Jenikowo
Z powodu śliskiej nawierzch-

ni samochód osobowy uderzył w 
betonowe ogrodzenie a następnie 
w nadjeżdżający autobus relacji 
Resko Szczecin. W wyniku kolizji 
poszkodowana została jedna osoba, 
kierowca samochodu osobowego, 
którą z lekkimi obrażeniami zabrało 
pogotowie. Strażacy zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia i częściowo kiero-
wali ruchem pojazdów.

4 grudnia godz. 12.51 Dębice
Pożar w kuchni budynku mieszkal-

nego. Spaleniu uległa część wykładzi-
ny podłogowej oraz zadymione zosta-
ło całe mieszkanie. Strażacy ugasili 
pożar i wywietrzyli mieszkanie.

7 grudnia godz. 1.53 Nowogard 
ul. Młynarska

Znajdujący się na zamkniętym 
placu samochód Toyota Avensis z 
nieustalonych przyczyn uległ za-
paleniu. Strażacy ugasili pożar za 
pomocą piany.

Inf. Z-ca Dowódcy JRG 

Andrzej Husarz, 

opr. Ewa Dziwisz

Znaleziono zwłoki
W sobotę, w godzinach porannych pogotowie ratunkowe dostało powia-

domienie, że okolicy garaży na ul. Zamkowej leży mężczyzna. Pogotowie po 
przyjeździe ustaliło zgon i wezwało do dalszych czynności policję. Zmarły miał 
56 lat. Okoliczności śmierci nie są na razie wyjaśnione. Prawdopodobnie jej 
przyczyną był upadek, powodujący uszkodzenie tętnicy, a następnie wychło-
dzenie organizmu. Zwłoki zostały zabezpieczone do dyspozycji prokuratora, 
do dalszych badań.

Opr. Ewa Dziwisz

Trzeźwy poranek
Goleniowska „drogówka”  przeprowadziła w Nowogardzie wzmożo-

ne kontrole stanu trzeźwości kierujących. Skontrolowano 210 kierowców. 
Trzech z nich było pijanych.

 W dniu 1 grudnia, o godzinie 
6 rano, policjanci wystawili punkt 
kontrolny na ulicy 700-Lecia przed 
przejazdem kolejowym w Nowogar-
dzie. Wyposażeni w alkomaty, spraw-
dzali stan trzeźwości kierujących. 
Już o 6.40 zatrzymano pierwszego 
nietrzeźwego, którym okazał się 
kierujący samochodem Opel Astra 
Stanisław P. lat 59. Alkomat wykazał 
u niego 0.69 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Także Oplem 
Astra, kierował następny pijany Mi-
rosław S. lat 47. Alkomat wykazał u 
niego 0.88 promila.

Trzecim nietrzeźwym był kieru-
jący samochodem marko Peugeot 
Janusz W. lat 41. Urządzenie zareje-
strowało 0.86 promila w jego orga-
nizmie.

 Zatrzymani kierowcy będą odpo-
wiadać przed Sądem Grodzkim w 
Goleniowie. Grozi im kara pozba-

wienia wolności do lat 2 , kilkuletni 
zakaz kierowania pojazdami, a także 
powtórny egzamin na prawo jazdy.

Trzeźwy poranek „  w Nowogar-
dzie był ostatnim etapem szerszych 
działań goleniowskich policjantów 
w okresie minionego weekendu, 
pod nazwą „Andrzejki 2008”. W ich 
trakcie skontrolowano 697 kierują-
cych. Zatrzymano 15 nietrzeźwych 
kierowców, zatrzymano 6 praw jaz-
dy oraz dwie osoby z sądowym zaka-
zem kierowania pojazdami. W dzia-
łaniach, goleniowskich policjantów 
wspomagali funkcjonariusze z Od-
działów Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Szczecinie.

W najbliższym czasie działania ta-
kie będą kontynuowane.

Informacji udzielił: nadkom. Wie-
sław Ziemba, KPP Goleniów

Opr. Ewa Dziwisz

Zaprosili nas....
- Szkolny Rzecznik Praw Dziecka w Szkole Podstawowej w Strzelewie Cezary 

Komisarz na uroczysty Apel z okazji Dnia Praw Dziecka, który odbędzie się w SP 
Strzelewo w środę 10 Grudnia o godzinie 9:00.

W programie m.in. Odsłonięcie Tablicy Praw Dziecka, Inauguracja Skrzynki 
Zaufania, Prelekcja przedstawiciela Koalicji Przeciw Przemocy oraz wystąpienie 
przedstawiciela Policji ds. Dzieci i Małoletnich.

- Pastor Cezary Komisarz na uroczyste otwarcie  Nowej siedziby KECH Nowo-
gard i Chrześcijańskiego Centrum Pomocy, które odbędzie się w sobotę 13 Grud-
nia w Nowogardzie  ul.700-Lecia 14, w budynku organizacji pozarządowych wej-
ście od podwórza na I p.

Jak pozyskać środki z budżetu Województwa 

w zakresie kultury i ochrony zabytków?

W dniu 16 grudnia br. odbędzie się spotkanie informacyjno – szko-
leniowe dla podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o dotacje na 
realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na podstawie Ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru. Spotkanie odbędzie się w Sali 232 w Wydzia-
le Kultury, Edukacji i Sportu przy Placu Orła Białego 2 w Szczecinie.  
W związku z ograniczoną liczbą miejsc (ok. 30) prosimy o dokony-
wanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres esamolyk@wzp.pl oraz 
pskrobacka@wzp.pl do dnia 11 grudnia za pomocą załączonych kart 
zgłoszeniowych (decyduje kolejność zgłoszeń). O zakwalifikowa-
niu na spotkanie zostaną Państwo powiadomieni w dniu 12 grudnia. 
(karty zgłoszeniowe i program w WRLiF)

opr.LMM

Przebudujemy ul. Bema
Wniosek Urzędu Miejskiego w Nowogardzie o dofinansowanie przebudowy 

odcinka ulicy gen. Bema o długości 811,50 m. zyskał akceptację. Ul Bema 
to fragment drogi powiatowej o numerze 0811Z (Nowogard – Truskolas) 
łączącej się z drogą wojewódzką Nr 108 (od drogi krajowej Nr 3 w Parłówku 
do  drogi krajowej Nr 6 w Płotach). Całkowity koszt inwestycji to 3021,600 
zł, a kwota dofinansowana z budżetu Państwa (w ramach popularnych 
„Schetynówek) to 1 510 800 zł.

Przebudowa obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, parkingów dla 
samochodów osobowych o łącznej liczbie miejsc postojowych 163 jak i chod-
nika dla pieszych po stronie lewej oraz przebudowy nawierzchni jezdni z wy-
konaniem elementów spowolnienia ruchu celem zwiększenia bezpieczeństwa 
na drodze. Ponadto projekt przewiduje korektę łuku poziomego na którym 
również bardzo często dochodziło do poważnych zdarzeń drogowych.

Inf.z WRLiF opr. LMM
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REKLAMA

Burmistrz Ziemba niczym 
premier Buzek

Podczas ostatniej Sesji poinformowano radnych, że zawiązał się nowy 
klub o nazwie Koalicyjny Klub Samorządowy.  W skład klubu weszli radni 
popierający burmistrza. Klub skupia 10 radnych – nie ma więc w Radzie 
większości. . 

Przewodniczącym klubu został Sła-
womir Kucal,  zastępcą Mieczysław 
Laskowski, a sekretarzem Anna Szko-
łuda. Członkami są : Jerzy Kubicki, 
Robert  Augustynek, Michał  Bociar-
ski, Jan  Fedeńczak, Marek  Krzywania, 
Krystyna Wysoszyńska i Rafał Paśko.

Wszystko wskazuje na to, że Rada 
Miejska Nowogardu przejdzie do kro-
nik samorządu terytorialnego – rzą-
dzić będzie koalicja mniejszościowa. 
Jest to sytuacja kuriozalna, ale chyba 
logiczna – Kazimierz Ziemba zagrał va 
banc!  Wcale mu się nie dziwię – skoro 
kluby PO (Krystyna Kłosowska, Rafał 
Szpilkowski, Tomasz Szafran) i KWM 
(Krzysztof Kosiński, Andrzej Wasiak, 
Jan Mularczyk) w ogóle nie chcą roz-
mawiać o współpracy, a klub Lewicy 
(Robert Czapla, Antoni Bielida, Sta-
nisław Kazuba, Lech Jurek) stawia 
zbyt wygórowane żądania personalne 
trzeba podejmować trudne decyzje. 
Swoistym „obrotowym” jest Jerzy 
Kaczmarski – pozostaje niezależnym 
z listy PiS. Gdyby poszedł w ślady Ra-
fała Paśko byłby 11 członkiem koalicji 
zapewniającym  jej większość. Ale nie 
chce… Nawet  za stanowisko zastępcy 
burmistrza!

I tutaj trzeba podkreślić rzecz zna-
mienną – niepewna sytuacja w koali-
cji odstrasza od stanowiska zastępcy 
burmistrza. Chętnych nie ma... Jest 
to wprawdzie na warunki Nowogardu 
posadka intratna, ale jak mówią znaw-

cy przedmiotu niepewna (patrz przy-
padki Artura Danilewskiego).

Burmistrz oparł swą decyzję na sy-
tuacji w opozycji – niechęć do współ-
pracy z Lewicą powoduje, że opozycja 
także nie ma przewagi w Radzie. Ana-
logia do władz centralnych zawarta 
w tytule też nie do końca pasuje do 
gminy – koalicja w Sejmie wybiera 
premiera rządu, ale koalicja w gminie 
na wybór burmistrza wpływu nie ma 
– większość radnych burmistrza nie 
odwoła! Musi z nim współpracować, 
albo zorganizować REFERENDUM.  
W Warunkach Nowogardu referen-
dum nie daje gwarancji odwołania 
burmistrza – trzeba być w opozycji 
(skoro taką drogę się wybrało), ale też 
dla dobra Gminy popierać ważne pro-
pozycje burmistrza i koalicji mniej-
szościowej.

Ostatnia Sesja pokazała, że opozycja 
może sobie …pogadać, a za rozsądną, 
albo wręcz obligatoryjną uchwałą i tak 
musi zagłosować!

Premier Jerzy Buzek nie miał więk-
szości i przetrwał na fotelu premiera 
całą kadencję, a swoją postawą za-
skarbił sobie opinię rozsądnego poli-
tyka cenionego do dziś. Krytykowa-
ny (szczególnie na forum i „u cioci 
na imieninach” burmistrz Kazimierz 
Ziemba też zapewne do końca kaden-
cji dotrwa! Psy szczekają, a karawana 
idzie dalej…

Lesław M. Marek

Likwidacja Biblioteki 
Pedagogicznej 

Podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego w dniu 2 grudnia odbyło się głosowanie 
nad projektem uchwały w sprawie nadania nowego statutu Zachodniopomor-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Nowy statut oznacza likwidację 
bibliotek pedagogicznych, które są filiami wojewódzkiej biblioteki pedagogicz-
nej w miejscowościach: Chojna, Choszczno, Kamień Pomorski, Police, Wałcz, 
Łobez, Nowogard. Projekt uchwały został przyjęty mimo negatywnej opinii 
merytorycznej komisji oświaty sejmiku,trzynastoma głosami (9-PO, 2-PSL, 
2-Samoobrona),siedem głosów było przeciw i dwa wstrzymujące się.

Skutki tej decyzji odczują olbrzymie rzecze pracowników zachodniopomor-

skich szkół pozbawionych dostępu do 
nowoczesnej myśli – pedagogicznej, 
psychologicznej, metodyki nauczania 
oraz wielu innych specjalistycznych 
czasopism. Utrudniony zostanie dostęp 
do księgozbiorów wzbogacających 
warsztat ich pracy. Tej szansy będą 
również pozbawieni studenci zamiesz-
kali w odległych zakątkach naszego 
województwa.

W cywilizowanym świecie dostęp 
do książki jest dobrem powszechnym i 
nic nie może uzasadniać reglamentacji 
tego przywileju, zwłaszcza w czasach 
przeobrażeń polskiej szkoły 

i budowania demokratycznie no-
woczesnego społeczeństwa obywatel-
skiego.
Pocieszające jest to, że niemal 

pewnym jest, że księgozbiór zostanie 
w Nowogardzie. Dyrektor ZCDN 
Urszula Pańka deklaruje chęć pozo-
stawienia wszelkich materiałów w 
naszym mieście, burmistrz deklaruje 

chęć ich przejęcia więc nic nie stoi na 
przeszkodzie by tak się stało.

Obawy budzi pozbawienie księgo-
zbioru merytorycznej opieki profesjo-
nalnie przygotowanej kadry (doradz-
two, doświadczenie płynące z kon-
taktów z wyspecjalizowana literaturą 
naukową, zakupy nowości).

Pomysł likwidacji dotychczasowej 
sieci Bibliotek Publicznych a tym sa-
mym nowogardzkiej placówki spotkał 
się z największym oporem właśnie 
w naszym mieście. Nowogardzian 
bulwersowało szczególnie to, że po-
mysł likwidacji Biblioteki Publicznej 
zaaprobował zachodniopomorski ku-
rator oświaty, mieszkaniec Nowogardu, 
Artur Gałęski.

opr. LMM

PS. Uchwałę Sejmiku w wydanych 
oświadczeniach ostro skrytykował 
Zarząd Wojewódzki SLD oraz były 
Kurator Oświaty Jerzy Kotlęga

Przedsiębiorcy podtrzymali 
tradycję

Św. Andrzej, brat św. Piotra, 
był jednym z apostołów. Tradycja 
świętowania jego dnia, najpraw-
dopodobniej pochodzi ze Szkocji. 
Andrzejkowy wieczór od dawien 
dawna jest uznawany za magiczny. 
W Polsce osoba świętego była obda-
rzona szczególnym kultem, a samo 
święto nazywano „Andrzejkami”. 
Pierwsze wzmianki o nim i wróż-
bach w literaturze występują już w 
1557 roku. Wtedy też było już znane 
lanie wosku przez dziurkę klucza do 
miski z wodą. 

W Polsce zwyczaj obchodzenia 
Andrzejek przetrwał do dziś. Tak 
było i w Nowogardzie. Restauracje 

i dyskoteki „pękały w szwach”. W 
domach mieszkańcy organizowali 
prywatne spotkania. 

Tradycję Andrzejkową  podtrzy-
mali także sympatycy i członkowie 
Stowarzyszenia Forum Rozwoju Go-
spodarczego Ziemi Nowogardzkiej, 
organizując szóstą z kolei biesiadę. 
Tym razem zabawa odbyła się w 
Sarnim Lesie. Wzięło w niej udział 50 
osób. Podczas przemiłego wieczoru 
zebrano 350 zł, które Stowarzyszenie 
przekaże do Caritas Polska na przy-
gotowanie świątecznych prezentów 
dla najuboższych dzieci.

MS

Prezenty od kuratora
Odpowiadając na apel Wojewody, Zachodniopomorski Kurator  

Oświaty postanowił przyłączyć się do proponowanej akcji i tegoroczne  
życzenia świąteczne także rozesłać drogą e-mailową. Zaoszczędzoną kwotę  
powiększoną o dodatkowe środki przeznaczono na zakup mikołajkowych  
prezentów dla dzieci z państwowych domów dziecka w województwie  
zachodniopomorskim. Prezenty w postaci pakietów gier edukacyjnych, 
książek i słodyczy  o łącznej wartości ok.14 000zł zostały przekazane pla-
cówkom 6 grudnia br. przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
i Delegatury w Koszalinie.

Iwona Rydzkowska Rzecznik Prasowy ZKO 
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Leokadii Tracz 
z okazji imienin 

moc 
najserdeczniejszych 

życzeń zdrowia, 
radości, powodzenia 

oraz wielu 
słonecznych dni 

składają 
dzieci z rodzinami

ŻYCZENIA

Światowy Dzień AIDS

Bądź odpowiedzialny 
za swój los

Z okazji Światowego Dnia AIDS odbyła się w Goleniowie w piątek 5 
grudnia Powiatowa Konferencja na temat HIV/AIDS. Kierownik Działu 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE Szczecin Renata Opiela 
wygłosiła prelekcję, w której mówiła na temat struktury, wielkości i dróg 
zakażenia wirusem HIV. Szacuje się, że w chwili obecnej w Polsce jest zareje-
strowanych 10 tys. zarażonych wirusem i chorych na AIDS. W rzeczywistości 
liczba ta może być trzykrotnie większa. Prawie 27% z nich stanowią kobiety. 
Zmieniła się także struktura HIV/AIDS. Nie dotyczy on już grup ryzyka, 
czyli osób homoseksualnych lub przyjmujących narkotyki, lecz najczęściej 
dotyka osoby heteroseksualne, w wieku 15 – 44 lat, wpływając tym samym 
na zdrowie prokreacyjne. Dlatego nie mówi się już o grupach ryzyka, a o 
ryzykownych zachowaniach. 

jakimś czasie okazało się, że jej profil 
w portalu odnalazł kolega z pracy, 
który wyśmiał Anię i rozpowiedział o 
jej chorobie innym. „Teraz większość 
znajomych – pisze Ania – patrzy 
na mnie krzywo i omija wielkim 
łukiem, jakbym była trędowata. Jest 
mi niezmiernie przykro.”

Pamiętajmy, że problem HIV/AIDS 
może dotyczyć każdego z nas. Mogli-
śmy np. zarazić się niewiedząc o tym 
wiele lat temu, podczas jakiejś prze-
lotnej przygody. Wykażmy się więc, 
zrozumieniem i tolerancją dla tych 
co wiedzą o swojej chorobie, gdyż oni 
przynajmniej nie zarażają innych. Jak 

powiedział Albert Camus: „Niestety 
po osiągnięciu pewnego wieku, każdy 
człowiek jest odpowiedzialny za swój 
los.” Dlatego gwoli odpowiedzialno-
ści za siebie i innych, wykonajmy so-
bie test w kierunku HIV. Bądźmy też 
odpowiedzialni, poprzez świadome i 
przemyślane podejmowanie decyzji 
dotyczących zachowań seksualnych. 
Stosujmy  program „ABC” zapobie-
gania. A – znaczy Abstynencja sek-
sualna, B – Bycie wiernym jednemu 
partnerowi, C – Zabezpieczenie przez 
prezerwatywę.

Ewa Dziwisz

Takim zachowaniem, może być 
kontakt seksualny bez zabezpiecze-
nia, z osobą o nieznanym statusie 
serologicznym. Już jeden taki kon-
takt wystarczy, by zarazić się HIV.  
Dlatego tak ważne są badania w tym 
kierunku. Osoba niewiedząca o swo-
im zakażeniu nieświadomie zaraża 
innych. Standardowo, powinny prze-
prowadzać testy na HIV kobiety w 
ciąży. Odpowiednio leczona kobieta 
z HIV, ma 99% szans na to, by uro-
dzić zdrowe dziecko. W przeciwnym 
wypadku szanse te maleją do 30%. Od 
czerwca planowana jest nowa kampa-
nia społeczna: „Wróć bez HIV”, gdyż 
osoby podróżujące, częściej ulegają 
urokowi chwili i są bardziej skłonne 
do ryzykownych zachowań seksual-
nych. Ważne jest, aby w sytuacji takiej 
stosować zabezpieczenie, którym jest 
prezerwatywa. Osoby, które choć raz 
zachowały się ryzykownie mogą 
wykonać bezpłatne testy w Punkcie 
Konsultacyjno Diagnostycznym w 
Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 
160 (wejście od podwórka), tel. 091 
48 600 25. Punkt jest czynny w po-
niedziałki i środy od 15.15 do 19.15 
oraz w piątki od 15.15 do 17.15. 
Wykluczenie zarażenia się HIV jest 
możliwe w 100% po 12 tygodniach 
od narażenia. Pierwszy test, można 
wykonać po około 3 tygodniach od 
ryzykownego zachowania.
Kolejna prelegentka z Poradni 

Nabytych Niedoborów Immunolo-

gicznych mgr Małgorzata Kłys – Ra-
chwalska, mówiła o ekspozycji, czyli 
narażeniu na kontakt z wirusem HIV. 
Ekspozycja dotyczy osób, które miały 
kontakt np. z krwią podczas akcji 
ratowniczej, zakłuły się przypadko-
wo lub zostały zakłute używaną igłą, 
podczas kontaktu z osobą o niezna-
nym statusie serologicznym, pękła 
prezerwatywa lub zostały zgwałcone. 
Obecnie HIV/AIDS definiowany 
jest jako przewlekła, nieuleczalna, 
zakaźna choroba, przenoszona dro-
gą płciową, poddająca się leczeniu, 
zmniejszającemu namnażanie się 
wirusa. Leczenie jest skuteczne w 
sytuacji po ekspozycji do maksymal-
nie 72 godzin. Jak mówi Małgorzata 
Kłys – Rachwalska: „Mamy zareje-
strowanych ponad 700 osób zaka-
żonych wirusem HIV. Obecnie na 
leczeniu retrowirusowym jest 250 
osób. Co miesiąc otrzymują od nas 
bezpłatnie dawkę leków. Od 1999r 
leczyliśmy ponad 800 osób, po nara-
żeniu na ekspozycję. Do dziś, żadna 
z nich nie zachorowała.” Osoby, 
które podejrzewają, że mogły ulec 
zakażeniu, mogą szukać pomocy w 
Poradni Nabytych Niedoborów Im-
munologicznych. Szczecin, ul. Bro-
niewskiego 12, tel. 091 45 42 450. Po 
godz. 15 można się zgłaszać do izby 
zakaźnej szpitala na Arkońskiej. W 
sytuacji po ekspozycji, najważniejsze 
jest jak najszybsze podjęcie leczenia 
zmniejszającego namnażanie się wi-
rusa. Już po 1 godzinie od zarażenia, 
wirus atakuje węzły chłonne i z każdą 
godziną rozwija się coraz bardziej. 

Żebyśmy nie myśleli, że HIV/AIDS 
jest „bajką” nie z naszego podwórka, 
należy wspomnieć smutną historię 
Ani z Nowogardu. Otóż po tym, jak 
Ania dowiedziała się, że jest nosicie-
lem wirusa, zalogowała się na por-
talu internetowym, dla osób o tych 
samych schorzeniach. Znalazła tam 
pomoc i pocieszenie, ale nieopatrz-
nie umieściła tam swoje zdjęcie. Po 

Grudzień w NDK
- 08 -10.12.2008 r. (poniedziałek, wtorek, środa), godz. 9.00 i 

11.00,  sala widowiskowa - Nowogardzki Dom Kultury  zaprasza na 
zorganizowane widowiska mikołajkowe dla placówek oświatowych 
pt. „Piotruś Pan” w wykonaniu dzieci i młodzieży z Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Wstęp biletowany.

- 21.12.2008 r. (niedziela), godz. 17.00,  Plac Wolności, Nowo-
gardzki Dom Kultury zaprasza na bożonarodzeniowy koncert zespo-
łu MISTIC z programem kolęd i pastorałek. 

- 31.12.2008/01.01.2009 r. (środa/czwartek),  godz. 23.50, Plac 
Wolności, Burmistrz Nowogardu i Nowogardzki Dom Kultury zapra-
szają na składanie życzeń noworocznych przy muzyce.

 W kinie “Orzeł”

Max Payne
Film akcji, prod. USA 

- 2008 rok - 99 min.
od lat 15, bilet 12 zł 

12.12.2008 godz. 19.00
13.12.2008 godz. 19.00
14.12.2008 godz. 19.00
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

WSZYSCY JESTEŚMY 
ŚWIĘTYMI MIKOŁAJAMI…

Lew – Zaczynasz wątpić w to, że Twoje marzenia się spełnią? Niby jak 
mają się spełnić, skoro tak naprawdę sam w nie nie wierzysz? Zacznij myśleć 
pozytywnie, bo inaczej pozwolisz na to, aby Twoje plany legły w gruzach. 
Panna – Brakuje Ci pomysłu na życie. Przecież masz mnóstwo zajęć, które 

tak naprawdę uwielbiasz. Weź się w garść i zacznij dostrzegać pozytywy sy-
tuacji. Tak naprawdę nie masz powodów do załamywania się.  
Waga – Nie szukaj przyjaciół na siłę. Nie zmuszaj się do odnalezienia no-

wego hobby. Ludzie, którzy stają się nam bliscy oraz zainteresowania nie 
zawsze są owocem poszukiwań. Pozostaw sprawy własnemu biegowi.
Skorpion – Pamiętaj, że dawanie jest większą radością niż branie. Pomyśl 

nad tym. Rozejrzyj się dookoła. Czy obok Ciebie nie mieszka ktoś, kto po-
trzebuje pomocy? Czy nie znasz osób, które z jakiegoś powodu są nieszczę-
śliwe? Dobre uczynki wracają do nas ze zdwojoną siłą.   
Strzelec – Zawodzisz najbliższych. Mówisz jedno, ale i tak robisz swoje. 

Zaniedbujesz rodzinę i lekceważysz przyjaciół. Pamiętaj, że nie wolno łamać 
danego słowa. Jeśli nie potrafisz dotrzymywać obietnic, nie składaj ich. Ra-
nisz tym wszystkich dookoła.
Koziorożec – Masz wrażenie, że wszyscy dookoła zawodzą. Wydaje Ci się, 

że jesteś nikomu niepotrzebny. Mylisz się. Gdzieś pośród tych wszystkich 
wrogich osób znajduje się ktoś, kto zawsze wyciągnie do Ciebie pomocną 
dłoń i stanie w Twojej obronie.
Wodnik – Ile to już czasu zbierasz się do tego, aby przyznać się do błędu? 

Pamiętaj, że czas działa na Twoją niekorzyść. Szczerość to złota cecha, miej 
to na uwadze. Postaraj się, aby Twoje błędy nie powtarzały się tak często. 
Ryby – Czas na ogromne zmiany. Oczywiście na lepsze. Poznasz wielu 

ludzi, będziesz spędzać czas w niezapomniany sposób, nauczysz się wielu 
nowych rzeczy. Nie zmarnuj okazji. Odkryjesz nowe talenty. Zazdrościmy!

KĄCIK KULINARNY
Cappuccino z biszkopcikami
Biszkopt: 
5 jajek 
¾ szklanki cukru 
1 łyżka wody 
1 szklanka mąki tortowej 
2 łyżki mąki ziemniaczanej 
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia 
Masa waniliowa: 
50 dag masła 
¾ szklanki cukru pudru 
4 serki homogenizowane waniliowe (4x15 dag) 
1 1/3 szklanki mleka w proszku granulowanego 
Ponadto: 
1 opakowanie cappuccino czekoladowe (ok. 11 dag) 
1 opakowanie okrągłych biszkoptów, mogą być kakaowe (ok. 15 dag)
Sposób przyrządzenia:
Białka ubić na sztywno, dalej ubijając dodać cukier i żółtka. Następnie do-

dać wodę i mąki wymieszane z proszkiem do pieczenia. Delikatnie wymie-
szać. Ciasto wylać na wysmarowaną tłuszczem prostokątną formę o wymia-
rach 25 na 36 cm. Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 30 minut w 
temperaturze 170 °C. Ostudzony biszkopt przekroić na dwie części. 

Miękkie masło utrzeć na puszystą masę. Dalej ucierając dodawać po kolei 
cukier puder, serki homogenizowane i mleko w proszku. Powstałą masę wa-
niliową podzielić na trzy części. 

Cappuccino czekoladowe (1/3 szklanki cappuccino odsypać) rozpuścić w 
2 ½ szklanki gorącej wody i ostudzić. 

Jedną część biszkoptu nasączyć cappuccino, na niego wyłożyć jedną część 
masy waniliowej, potem biszkopty maczane w cappuccino, drugą część masy 
waniliowej, drugą część nasączonego biszkoptu i ostatnią część masy wani-
liowej. Wierzch ciasta posypać cappuccino. 

Gotowe ciasto schłodzić w lodówce. 
Samacznego!

Z wizytą w Domu Dziecka w Mo-
stach.

Szóstego grudnia 2008 roku grupa 
uczniów naszej szkoły tradycyjnie 
już, z okazji Mikołajek, wybrała się 
z wizytą do Domu Dziecka w Mo-
stach. Młodzież wraz z opiekunka-
mi: Panią Ewą Krzak i Panią Anną 
Zamarą stawiła się na miejscu z 
mnóstwem ciast domowej roboty 
oraz ogromną liczbą prezentów dla 
dzieci. Uczniowie zajęli się dodat-
kowymi wypiekami oraz dekorowa-
niem sali, w której organizowany był 
poczęstunek. Po krótkim powitaniu 
Dyrektor Domu Dziecka zaprosił 
wszystkich do posiłku, który miał 
umilić czekanie na Świętego Miko-
łaja. Gdy najbardziej oczekiwana 
przez dzieci postać zjawiła się, od-
była się część artystyczna. Dzieci 
przygotowały kilka inscenizacji, ko-
lęd, pastorałek oraz układów tanecz-
nych. Publiczność nagradzała grom-
kimi brawami wszystkich młodych 
artystów. Wcześniej odbywały się 
warsztaty, podczas których uczest-
nicy wykonywali prace oraz ćwiczyli 
nowe umiejętności. Po zakończeniu 
warsztatów uczestnicy zaprezento-
wali się przed zebranymi. Nie za-
brakło oczywiście szopki bożonaro-
dzeniowej. Następnie przedstawiony 
został owoc pracy warsztatowej, 
czyli pokaz nazwany „Fabryka jajek”. 

Zaraz po nim wystąpił reprezentant 
gości z Poznania, który popisywał 
się umiejętnościami żonglerski-
mi. Tuż po nim zaprezentowała się 
grupa warszawskich tancerzy break 
dance wraz z kilkoma mieszkańcami 
domu. Chłopcy z Warszawy popisa-
li się niezwykłymi umiejętnościami 
i nikt nie miał wątpliwości, że był 
to najbardziej efektowny pokaz. Po 
części artystycznej przyszedł czas 
na prezenty od Świętego Mikołaja, 
a później wszyscy udali się na ze-
wnątrz, aby obejrzeć pokaz „Tań-
czącego Ognia” przygotowany przez 
grupę, w której skład wchodzili rów-
nież uczniowie naszej szkoły. Potem 
Pan Dyrektor zaprosił do wspólnej 
zabawy przy muzyce, podczas któ-
rej uczniowie naszej szkoły przy-
gotowali prezentację streszczającą 
wydarzenia z całego dnia. Na zakoń-
czenie spotkania wszyscy zaśpiewali 
pożegnalną świąteczną piosenkę, 
po której jeszcze raz poproszono o 
pokaz tańca chłopców z Warszawy.  
Poza grupą z Nowogardu, Warszawy 
i Poznania tradycyjnie już zaprosze-
ni zostali również goście ze Szwecji. 
Podczas spotkania nie zabrakło za-
równo uśmiechów, jak i wzruszeń. 
Liczymy, że kolejny wyjazd będzie 
również udany tak jak poprzedni. 

Fotorelację z wyjazdu zamieścimy 
w następnym numerze „WBREW”

HOROSKOP
Baran – Umiesz postawić na swoim, ale pamiętaj, że upór nie zawsze jest 

wskazany w niektórych sytuacjach. Zastanów się dwa razy nad swoją decy-
zją, bo później możesz żałować swojego wyboru. Weź pod uwagę też to, że 
nie będziesz mógł szukać winnych. To Ty będziesz odpowiedzialny za swój 
czyn.
Byk – Musisz przestać być niewidoczny. Masz mnóstwo zalet, które powi-

nieneś eksponować światu, dlatego wyjdź do ludzi. Każdy na Twoim miejscu 
już dawno by to zrobił. Weź się w garść i zadbaj o swoje życie zawodowe i 
towarzyskie. 
Bliźnięta – Powinieneś teraz postępować tak, jak podpowiada Ci rozsą-

dek. Uczucia odstaw na bok. Potrzebujesz teraz spojrzeć na świat racjonalnie 
po to, aby zdać sobie sprawę z tego, że ktoś kogo uważasz za bliską osobę nie 
prosi Cię o pomoc, ale po prostu Cię wykorzystuje. 
Rak – Brak pomysłu na to, jak spędzać wolny czas? Chyba zapomniałeś 

o tym, że tuż obok Ciebie kręci się niezwykle kreatywna osoba. Wyciągnij 
ją na spacer, a ona już zadba o wrażenia i dobry humor. Na pewno nie po-
żałujesz. 
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Serdeczne podziękowania 
Jackowi Lisiewicz i Robertowi Ławniczak 

z piekarni Karsk, 
piekarni Barbary i Waldemara Pędziszczak 

za wypieki; 
państwu Gabrych za ugotowanie flaków; 

księdzu dziekanowi i ks. Jackowi 
oraz przybyłym gościom i mieszkańcom Karska 

oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli 
w przygotowaniu odpustu w Karsku 

dziękuje sołtys z Karska

ŻYCZENIA

Jak zostać 
przedsiębiorcą? 

– czyli uczniowie II LO na warsztatach w Centrum Edukacji i Przedsię-
biorczości „PROFIT” w Nowogardzie

Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości „PROFIT” SFTPP przygoto-
wało warsztaty adresowane do ucz-
niów II Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie. Młodzi ludzie zain-
teresowani tematyką ekonomiczną 
mieli okazję dowiedzieć się jak za-
łożyć własną firmę, jak napisać do-
bry biznesplan oraz skąd pozyskać 
fundusze na rozpoczęcie własnej 
działalności. Spotkali się również z 
nowogardzkimi przedsiębiorcami, 
którzy podzielili się z nimi swoimi 
doświadczeniami i udzielili cennych 
wskazówek na przyszłość. 

Warsztaty były połączone z kon-
kursem na napisanie najlepszego bi-
znesplanu, oryginalnego i osadzone-
go w realiach lokalnego rynku. Naj-
większe uznanie jury uzyskał plan 
autorstwa Joanny Antczak, Pauliny 

Krystkiewicz, Agnieszki Kotynia i 
Anny Zajdy. Dziewczęta przedsta-
wiły ciekawy projekt utworzenia sa-
lonu zabaw dla dzieci „Happy Kids”. 

II Liceum w Nowogardzie znane 
jest z tego, że stwarza swoim uczniom 
warunki do praktycznego uczenia 
się przedsiębiorczości. Od kilku lat 
powstają w szkole Młodzieżowe Mi-
niprzedsiębiorstwa, uczniowie biorą 
udział w Dniu Przedsiębiorczości i 
innych formach zajęć, warsztatach, 
itp.  Mamy nadzieję, że wyniesione 
z takich zajęć doświadczenia i umie-
jętności zaprocentują w przyszłości. 
Być może to tylko początek głębsze-
go zainteresowania ekonomią? Oby 
tak było, bo potrzeba nam młodych 
kreatywnych ludzi w biznesie.

Anna Sienkiewicz

Mikołajki w SP 1
Dnia 6 grudnia2008r. odbyło się 

przedstawienie Mikołajkowe przy-
gotowane przez najmłodsze koło 
teatralne „Trzpioty” pod kierunkiem 
pani Wandy Michalak i Lidii Tata-
ry. Sala w tym dniu była odświętnie 
udekorowana przez  panią Annę 
Bogatkowską – przyjaciela –rodzica 
naszej szkoły. W centralnym miejscu 
stał przystojny Mikołaj a obok niego: 
mali „aktorzy” ubrani odświętnie w 
krasnale, elfy, choinki ozdobne po-

kazały, jak świetnie można  bawić się 
poprzez teatr.

Piękny występ dzieci wzbogacony 
był odpowiednim podkładem mu-
zycznym oraz przygotowanymi pio-
senkami, a na zakończenie jak stary 
obyczaj każe, czniowie otrzymali od 
Mikołaja paczki. Ten dzień będzie 
niezapomniany przez uczniów Sp 
nr 1!

Opracowanie 

Wanda Michalak i Lidia Tatara

Czy Pan Bóg tutaj zagląda?
Kto z Czytelników odgadnie gdzie 

mieszkamy gdy zdradzimy, że miesz-
kamy w mieście Nowogard pod 
adresami kolejno - Miętno 21, 22, 
23, itd ?

Takie zdanie wysłuchałem od 
mieszkańców rosnącego osiedla przy 
uliczce biegnącej tuż za ogrodzeniem 
„winiarni”- od ul. Kościuszki w pra-
wo, gdzieś na łąki i do Otręb.

Wbrew pozorom uliczka jest ru-

chliwa – jężdżą tędy  pojazdy do 
Otręb oraz samochody PUWiS do 
ujęć wody. Ich droga wygląda jeszcze 
jako tako. My mieszkańcy nowych 
domostw mamy już tylko błotko... 
Widać to dokładnie na zdjęciu. Pisze-
my petycje, zapraszamy burmistrza i 
jakoś nic!

Jak długo jeszcze?
LMM, foto Jan Korneluk
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 W obiektywie  Jana Korneluka  Święty Mikołaj w Przedszkolu Nr 4

Grudzień to niezwykły miesiąc, 
który tworzy nastrój zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. W  przed-
szkolu wszyscy przygotowali się już 
od dawna do wielkiego wydarzenia, 
jakim jest „Bal Mikołajkowy” po-
łączony z „Kiermaszem stroików 
świątecznych”.  

 Bal jest tradycją przedszkola i 

zgodnie z nią odbywa się corocznie 
w naszej placówce. W tym roku pro-
wadził go specjalnie dla nas zespół 
muzyczny DUO - DANCE z Kosza-
lina. Dzieci przebrane były w różne 
postacie z bajek, takie jak księżnicz-
ki , rycerze, pszczółki itp. Dzieci z 
ogromną radością powitały gościa 
specjalnego, którym był św. Miko-

łaj. Przybył on z oczekiwanymi pre-
zentami, które dzieci odnalazły pod 
choinką. 

W czasie gdy dzieci bawiły się przy 
rytmach swoich ulubionych piose-
nek, rodzice przedszkolaków zadba-
li o sprzedaż stroików na kiermaszu. 
Kiermasz jest efektem wspólnych 
starań dzieci, personelu oraz rodzi-

ców. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się stroiki (koszyki)  wykonane 
z surowców wtórnych.

Dyrektor przedszkola Elżbie-
ta Majchrzak serdecznie dziękuje 
wszystkim tym, którzy wsparli nas 
w organizacji kiermaszu i Balu Mi-
kołajkowego. Radości nie było koń-
ca…                                               MW

Gimnazjum nr 1

Lekcja w bibliotece
Dnia 25 listopada 2008 roku w ramach lekcji wychowawczej wybraliśmy 

się  z nasza wychowawczynią- panią Jolantą Burewicz do Publicznej Bi-
blioteki im, Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. Tak krótka, bo godzinna 
lekcja wniosła w nasze życie wiele ciekawych i ważnych wiadomości. Już 
na początku przywitała nas wyjątkowa miła pani kustosz — Wiesława Pa-
rzybut, która towarzyszyła nam podczas całego pobytu w bibliotece.

Pierwszym przedstawionym nam 
elementem była wystawa zatytuło-
wana „ CZARY MARY JESIENNE 
DARY”. Zobaczyć tam można było 
wiele wspaniałych dzieł wykona-
nych z darów jesiennych autorstwa 
dzieci i młodzieży... Pomysłowość 
tak młodych i nie-doświadczonych 
ludzi budzi podziw. Tego nie da się 
dokładnie opisać, ale autorów tych 
prac można śmiało nazwać artysta-
mi...

Równie ciekawa i niezwykle do-
kształcająca była wystawa o Wła-
dysławie  Eugeniuszu Sikorskim. 
Sikorski był politykiem i genera-
łem. W czasach I Wojny Światowej 
pełnił funkcję szefa Departamentu 
Wojsk NKN, a później nawet pre-
miera Polski... Jeśli ktoś jest cieka-
wy zapraszam na wystawę... Pole-
cam również książki o bohaterze 
wystawy...

Olgierd Terlecki pt. „Generał Si-
korski”.

T. A. Kisielewski pt. „Zabójcy — 
widma wychodzą z cienia”.
Justin Whiteley pt. „Śmierć ge-

nerała Sikorskiego”.
Karol Popiel pt. „Generał Sikor-

ski w mojej pamięci”
Te jak i wiele innych książek o tej 

tematyce można znaleźć w bibliote-
ce...

Pani Wiesława poleciła nam rów-
nież kilka ciekawych książek... 

Pobyt w bibliotece poszerzył naszą 
wiedze.. Oprócz tego był to bardzo  
mile i pożytecznie spędzony czas... 
Oby takich klasowych wycieczek 
było więcej...

Uczennice – Kamila Kacprzak, 

Marta Piechowska, 

Paulina Panasiuk
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OGŁOSZENIA DROBNE

LIKWIDATOR Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w likwidacji w Nowogardzie ul. Boh. Warszawy 
34 informuje, że w dniu 22.10.2008 r. postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego Spółdzielnia została wykreślona 
jako podmiot gospodarczy z Krajowego Rejestru Sądowego.

NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
w Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 
15 ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W 
OKOLICACH NOWOGARDU (MOŻE 
BYĆ NA WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 
522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we ul. 15 Lutego. Tel. 609 307 132.

• Zdecydowanie kupię garaż lub te-
ren pod budowę garażu na os. Gry-
fitów, w pobliżu ul. Racibora. Tel. 
697 516 145 lub 091 39 22 329.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850 197.

• Sprzedam działki z warunkami za-
budowy za Sp nr 3 w Nowogardzie 
w trakcie uzbrajania – 1x 1100 m 
kw, 2 x 1200 m kw, 1 x 1254 m kw. 
Tel. 602 52 16 71.

• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
własnościowe Tel. 506 067 621.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 
68 m kw lub zamienię na dwa miesz-
kania mniejsze. Tel. 691 261 151.

• Szukam jedno- lub dwupokojowe-
go mieszkania do wynajęcia w No-
wogardzie. Tel. 697 469 366.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojo-
we. 508 309 980.

• Nowogard, ul. Boh. Warszawy 
– działka 1,1 ha z możliwością po-
działu, pod zabudowę, cena 17,00 
zł/ m kw. Tel. 502 103 432.

• Nowogard – 4 km – działka 2300 m 
kw, 55 tys. zł, pod zabudowę. Tel. 
501 307 666.

• Nowogard – 7 km – dom a’la dwo-
rek, 70 arów, dobry dojazd, cena 
270 tys. zł (do negocjacji). Tel. 
889 133 882.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 
I piętro, 51,5 m kw, ul. Kowalska 1/6. 
Tel. 091 39 21 997. 

MOTORYZACJA

• KREDYT NA AUTO – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy me-
talik, przebieg 113 000 km, zadba-
ny, książka serwisowa, 1 właściciel 
w Polsce i w Niemczech, w Polsce 
od lutego 2008, NOWE: klocki i 
tarcze hamulcowe przód i tył, kom-
pletny rozrząd, opony letnie 16”, 
duży przegląd klimatronic, bezwy-
padkowy, cena 44 000 zł, ogłosze-
nie prywatne, tel: 0605 522 340,W 

CENIE DIAGNOSTYKA STANU TECH-
NICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możli-
wość wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 

1,3 + gaz, rok 1991/92, cena 3300 

zł. Tel. 665 440 814.

• Sprzedam Fiata Uno Fire (powy-
padkowe) 2002 r., przebieg 39 tys.
km, cena do uzgodnienia. Tel. 0693 
128 082.

• Sprzedam Ford Escort poj. 1,4 ben-
zyna, rok produkcji: 1993, cena 
2700 (do negocjacji). Tel. 091 39 
25 305.

• Sprzedam Golf II, 1,6, benzyna + 
gaz, przegląd do 18.08.2009 r., 
ubezpieczenie do 23.09.2009, 1988 
r., cena 2500 zł. Tel. 602 36 26 51.

• Sprzedam Skoda Favorit 135L, 1991 
r., przebieg 141600, przegląd do 
06.2009, ubezpieczenie do 03.2009. 
Tel. 507 947 233.

• Sprzedam Opel Astra kombi, 1,4, 
1993 r., cena 4500 do uzgodnienia. 
691 13 17 17.

� Sprzedam Skoda Fabia kombi com-
fort, 2002 r., serwisowany w salonie. 
503 150 300.

• Sprzedam Ford Escort, 1992 r., 1,3 
benzyna, cena 2500 do uzgodnie-
nia. Tel. 605 44 77 92.

� Sprzedm opony zimowe 175R14c. 
Tel. 781 441 089.

ROLNICTWO

• Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 091 
39 187 34.

• Sprzedam kaczki francuskie. 091 
39 104 15.

• Sprzedam kaczki francuskie; ku-
pię talerzówkę do C-360. Tel. 091 
39 501 40.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. 

600 345 068.
• Sprzedam gołębie driery czerwone 

i czarne, bażanty srebrne i diamen-
towe oraz dwa inkubatory. Tel. 091 
39 20 307.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona „złota rączka”. 091 39 22 783, 
0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosimy. 

0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-

y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmal-
ski, Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 
21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD – opra-

wa muzyczna wesel, zabaw i in-

nych imprez okolicznościowych. 

Tel. 503 602 029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Remonty mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Czyszczenie pościeli wełnianych 

lanoliną. Tel. 604 373 143.

• Pisanie, przepisywanie prac. zakres-
lo@wp.pl

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Remonty. 605 166 829.
• NAPRAWA RTV Sawicki, K. Wielkie-

go 7. 091 39 20 737.
• Usługi elektryczne – regipsy, malo-

wanie. Tel. 606 490 456.
• Układanie kostki brukowej. Tel. 

721 124 740.

• Usługi samochodowe: blacharstwo 
– lakiernictwo i mechanika samo-
chodowa. Kompleksowa diagno-
styka elektroniki i mechaniki pojaz-
du. Tel. 723 844 223, 696 845 758.

• Wykonam remonty mieszkań. 
Wystawiam faktury. 608 364 330, 
600 347 308, po 20.00 091 39 501 
03.

• Usługi ogólnobudowlane – docie-
planie budynków, malowanie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, glazura i 
terakota, hydraulika, regipsy i pod-
łogi. Tel. 0600 626 268.

• Problem z komputerem. Tel. 
667 474 521.

• Tipsy żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Korepetycje z języka niemieckiego. 
603 858 245.

• TIPSY, MAKIJAŻ ŚLUBNY I SYLWE-

STROWY. 697 408 391.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki ro-
dzinne, ekwiwalent urlopowy, 
Niemcy, Europa Zachodnia. 071 385 
20 18.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warunki 

płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Spawacza migomatem i elektrycz-
nie przyjmę oraz murarza, praca w 
Potulińcu, tel. 601 73 38 91.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 
39 20 303.

• Zatrudnię stolarza z wiedzą o zawo-
dzie. Tel. 091 39 21 828.

• Restauracja Oskar zatrudni kucha-
rza. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię do sklepu spożywczego. 
Tel. 602 474 266.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 38 

53 018.

• Sprzedam tanio nowoczesne re-
gały + ladę sklepową, stan bardzo 
dobry. 662 788 296, 694 325 416.

• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-
wek@vp.pl

• Poszukuję osoby, która 24 grud-

nia 2008 r. w godz. ok.17.00 

– 18.00 będzie na lotnisku Tegel 

/ Berlin i będzie mogła zabrać 

mnie okazyjnie do Nowogadu 

(Szczecina lub Goleniowa). Tel. 

503 463 632.

• Kupię kostium karnawałowy 

Myszka Mickey dla chłopca 6-7 

lat. Tel. 091 39 22 771 po 16.00.

• Oddam w dobre ręce psa rasy Ame-
rican – 2 letni. Tel. 693 605 862.

• Sprzedam długie futro ze srebrnych 
lisów. Tel. 693 605 863.

• Sprzedam regały, ladę, dwie przy-
mierzalnie z lustrami. 605 581 133.

• Sprzedam lodówko – zamrażarkę 
Bosch, 300 litrów, cena 399 zł do 
negocjacji. Tel. 091 57 90 577.

• Oddam za darmo 5 miesięczne-
go psa, rasa myśliwska. Tel. 091 39 
26 676.

• Sprzedam pianino, stan bardzo do-
bry, cena 1300 zł. Tel. 091 39 25 188, 
606 58 67 17.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
-   Kierownik salonu gier w Nowogardzie

Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole
Wymagania dla kierowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
•   Wykształcenie wyższe
•   Doświadczenie mile widziane
•   Miła aparycja
•   Sumienność, uczciwość, rzetelność
•   Umiejętność kierowania ludźmi

Kontakt: Krzysztof Kupidłowski    
                 tel. 600 921 537  
e-mail: krzysztof.kupidlowski 
@fortunagames.pl

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne
500 826 464

Znaleziono rowery
Komenda Policji w Nowogardzie, prosi właścicieli o odbiór znalezionych 

rowerów.
- 9 marca, przy sklepie Netto znaleziono „damkę”, kolor brązowy;
- 12 września, przy sklepie, ul. Bema 40A znaleziono rower marki „Her-

kules”;
- 18 września, przy ogródkach działkowych na ul. Bema znaleziono „damkę”, 

kolor wrzosowy, z przodu kosz na zakupy;
W poczekalni USC przy Pl. Wolności znaleziono także dziecinny, czarny 

plecaczek. W środku znajdowały się kredki i malowanki.

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

REKLAMA

Jestem bezpieczny na drodze
W przedszkolu nr 3 w poniedziałek 

1 grudnia odbył się Międzyprzed-
szkolny Turniej Wiedzy pt. „Jestem 
bezpieczny na drodze w przedszkolu 
i w domu.” W turnieju udział wzięły 
dzieci z przedszkoli 1, 2 i 3 oraz poli-
cjanci mł. aspirant Sebastian Źróbek 
i st. inspektor Klaudia Gieryń. Przy 
głośnym aplauzie widzów, grupy 
z poszczególnych przedszkoli roz-
wiązywały trudne zadania. Pytania 
dotyczyły przepisów ruchu drogo-
wego i bezpiecznego zachowania się 
w różnych sytuacjach.  Dzięki akcji, 
która prowadzona była we wszystkich 
nowogardzkich przedszkolach oraz 
szkołach, w klasach 1 – 4, dzieci 
rozróżniają znaki drogowe, wiedzą, 
że nie należy brać od nieznajomych 
słodyczy oraz otwierać im drzwi. Na 

koniec turnieju panie przedszkolanki 
przygotowały dla dzieciaków zabawę 
integracyjną. Turniej zakończył się 
remisem. Wszystkie grupy otrzyma-
ły taką samą ilość punktów i mogły 
otrzymać honorowe nagrody. Pytany 
o ideę akcji mł. aspirant Sebastian 
Źróbek powiedział: „Prowadzimy 
akcję, żeby wywrzeć wpływ na 
dzieci.  Aby rozróżniały znaki dro-
gowe, prawidłowo przechodziły 
przez jezdnię, umiały zachować się 
prawidłowo w domu, przedszkolu 
i na ulicy. Akcja ma uczyć dzieci 
samodzielności.” A dyrektor przed-
szkola Ewa Wróbel dodaje: „ Główną 
ideą jest praktyczne uświadomienie 
dzieci. Wplata się to we wszystkie 
zajęcia w przedszkolu.”

Ewa Dziwisz 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP 

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58 , 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Ukazuje się we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard, Osina. 
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

4.40FP, 5.25FP, 8.10L1P, 9.25L1P, 11.55L1, 12.25L1, 15.00L1P, 
15.45L2, 17.00L, 21.00L2P 
Szczecin - Nowogard

6.45FP, 7.45FP, 9.35L1P, 10.45L3, 13.20L1, 15.25L1, 16.35L1P, 
18.15L, 22.25L2P
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Nowogard 04.12.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Stolarz
5. Pracownik terenów zielonych
6. Palacz c.o.
7. Dekarz / pom.dekarza
8. Cieśla / pom.cieśli
9. Samodzielny księgowy
10. Ślusarz-spawacz

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Operator produkcji (Goleniów)
2. Operator produkcji  - Stargard 
Szczeciński
3. Pracownik obsługi salonu gier – W-wa
4. Żołnierz zawodowy (kierowca, ele-
ktryk) –Mosty, Gryfice
5. Dozorca nocny, masztalerz (Macie-
jewo)
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Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej 

dziewcząt Szkół Podstawowych

Powiatowa Liga Gimnazjalnej Koszykówki o Memoriał Artura Deca       

II kolejka spotkań

NALP 

Koniec fazy grupowej
Wiemy już kto w przyszłym sezo-

nie zagra w I, a kto w II lidze.
Kwestia awansu w grupie A roz-

strzygnęła się już w pierwszym me-
czu. Piąty w tabeli Golputz by dostać 
się do najlepszej czwórki musiał wy-
grać z Bad Boysami  - niestety mimo 
prowadzenia 2:0 przegrał 3:4 i sny o 
I lidze prysnęły.  O szczęściu mogą 
mówić Tubisie – mimo porażki z 
Łzami Sołtysa awansowali bo mieli 
o jedną bramkę lepszy bilans od pe-
chowego Golputzu. 

Pierwszy punkt zdobyły Czarne 
Chmury – wprawdziedo przerwy 
przegrywały z Pampeluną Perejros 
1:3, ale zdołały to spotkanie zremi-
sować.

Również w grupie B pierwszy 
mecz zdecydował o tym, kto zagra 
w I lidze. WKS Probud Wyszomierz 
rozbił Dorado 5:0 i … dał szansę ze-
społowi z Miętna, które awansowa-
łoby nawet po przegranej. Miętno 
pokonało jednak Sikorki  6:5. Heros 
pozostał  bez porażki – zaliczył bo-
wiem walkower  (zespół z Błotna nie 
dojechał).

W  przyszłym sezonie w I lidze 
zagrają:  Seniorzy, Bad Boys Juniors, 
Parasol, Tubisie, Herosi, WKS Den-
ver Miętno, Budowlani i Czarne 
Koszule Węgorza , a w II lidze : Gol-
putz, Łzy Sołtysa, Pampeluna Perej-
ros, Czarne Chmury, WKS Probud 
Wyszomierz, Dorado, WKS Sikorki 
i WKS Błotno.

Za tydzień rozpoczyna się gra o 
zwycięstwo w tegorocznych roz-
grywkach. Zespoły podzielono  na 
cztery grupy:
Grupa 1: Seniorzy, Czarne Koszu-

le Węgorza, WKS Probud Wyszo-
mierz, Czarne Chmury,
Grupa 2: WKS Denver Miętno, 

Parasol, Łzy Sołtysa, WKS Sikorki,

W dniu 20 listopada na sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie mogliśmy oglądać zma-
gania drużyn w ramach Mistrzostw 
Gminy w Piłce Ręcznej dziewcząt 
Szkół Podstawowych. Do zawodów 
zgłosiły się cztery szkoły naszej gmi-
ny. Po losowaniu kolejności spot-
kań pierwsze do rozgrywek stanęły 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 
1 i Szkoły Podstawowej ze Strzelewa. 
Mecz zakończył się remisem 4 : 4. Dru-
gi mecz rozegrały drużyny z „dwójki’ i 
„czwórki”. Wynik tego spotkania to 
23 : 0 dla SP 4. Po krótkiej przerwie 
rozegrany został trzeci mecz między 
Szkołą Podstawową nr 2 i Szkołą Pod-
stawową ze Strzelewa. Tym razem los 
okazał się bardziej łaskawy dla SP 2 i 
mecz zakończył się wynikiem 6 : 3 dla 
„dwójki”. Następnie na parkiecie poja-
wiły się Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 
4. „Czwórka” okazała się jednak zbyt 
silna dla SP 1 i spotkanie zakończył 
się wynikiem 23 : 5 dla SP 4. Kolejny 
mecz rozegrały SP 4 i SP Strzelewo. 
Tym razem również „czwórka” wygra-
ła, a mecz zakończył się wynikiem 10 : 
1. Ostatni mecz rozegrały zawodniczki 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2. To 
spotkanie zakończyło się wynikiem 8 : 
2 dla Szkoły Podstawowej nr 2. Awans 
do Mistrzostw Powiatu wywalczyły 
Szkoły Podstawowe nr 4 

i nr 2. Gratulujemy!
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 

– opiekun Wiesław Buczyński
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 

-  opiekun Jarosław Jesionka
3 miejsce – Szkoła Podstawowa  

Strzelewo – opiekun Waldemar Kon-
draciuk

4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 
– opiekun Aleksandra Ziółkowska

Mistrzostwa Gminy  w Unihokeju

W dniach 25 i 26 listopada w Szkole 
Podstawowej nr 4 odbyły się pierw-
sze w historii nowogardzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Mistrzostwa Gmi-
ny w Unihokeju dziewcząt i chłopców 
Szkół Podstawowych. Do zawodów 
zgłosiły się: Szkoła Podstawowa nr 1, 
nr 2, nr 4, Szkoły Podstawowe z Dłu-
gołęki i Orzechowa. Mecze rozegrane 
zostały systemem „każdy z każdym”. 
Każdy mecz był rozgrywany w czasie 
2 x 8 minut.
Dziewczęta-Klasyfikacja końco-

wa:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 

– opiekun Jarosław Jesionka
2 miejsce – Szkoła Podstawowa Dłu-

gołęka – opiekun Rafał Urtnowski
3 miejsce – Szkoła Podstawowa 

Orzechowo – opiekun Rafał Urtnow-
ski

4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 
– opiekun Wiesław Buczyński

5 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 
– opiekun Aleksandra Ziółkowska.

Awans do Mistrzostw Powiatu wy-
walczyły Szkoła Podstawowa nr 2 i 
Szkoła Podstawowa z Długołęki.
Chłopcy-Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa 

Orzechowo – opiekun Rafał Urtnow-
ski

2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 
- opiekun Wiesław Buczyński

3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 
– opiekun Grzegorz Górczewski

4 miejsce - Szkoła Podstawowa Dłu-
gołęka - opiekun Rafał Urtnowski

5 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 
– opiekun Monika Duraj.

Awans do Mistrzostw Powiatu wy-
walczyły Szkoła Podstawowa z Orze-
chowa  

i Szkoła Podstawowa nr 4.
inf. L. Szychowska

Grupa 3: Bad Boys Juniors’94, 
Budowlani, Dorado, Pampeluna Pe-
rejros,
Grupa 4: Herosi, Tubisie, Golputz, 

WKS Błotno
Z każdej grupy do fazy ćwierćfi-

nałowej awansują po dwie najlepsze 
drużyny. W następnej kolejce zagra-
ją: 

14.00 Seniorzy - Czarne Chmury,
14.30 Czarne Koszule Węgorza - 

WKS Probud Wyszomierz,
15.00 WKS Denver Miętno - WKS 

Sikorki,
15.30 Parasol - Łzy Sołtysa,
16.00 Bad Boys Juniors’94 - Pam-

peluna Perejros,
16.30 Budowlani -Dorado,
17.00 Herosi -WKS Błotno,
17.30 Tubisie -Golputz.
Przed rozpoczęciem rozgrywek 

organizatorzy chcą spotkać się z ka-
pitanami zespołów. Zebranie ma się 
odbyć w najbliższy czwartek o go-
dzinie 19.00 w Pubie Pasadena.
Wyniki i tabele:
Grupa A: 
Bad Boys Juniors’94 -Golputz 4:3 

(1:2)
Czarne Chmury -Pampeluna 

Perejros 3:3 (1:3)
Łzy Sołtysa -Tubisie 3:2 (1:1)
Seniorzy -Parasol 1:0 (1:0)
Tabela:
1. Seniorzy 7 21 21-5
2. Bad Boys Juniors’94 7 15 22-15,
3. Parasol 7 12 25-11,
4. Tubisie 7 10 18-15,
5. Golputz 7 10 22-20,
6. Łzy Sołtysa 7 9 16-27,
7. Pampeluna Perejros 7 4 15-29,
8. Czarne Chmury 7 1 14-30.
Grupa B:
Dorado -WKS Probud Wyszo-

mierz 0:5 (0:3)
Herosi -WKS Błotno 3:0 (walko-

wer),
WKS Sikorki -WKS Denver 

Miętno 5:6 (2
Czarne Koszule Węgorza -Budow-

lani 1:1 (1:1) 
Tabela:
1. Herosi 7 19 23-12,
2. WKS Denver Miętno 7 15 21-

18,
3. Budowlani 7 13 21-18,
4. Czarne Koszule Węgorza 7 13 

23-15,
5. WKS Probud Wyszomierz 7 10 

31-25,
6. Dorado 7 9 12-10
7. WKS Sikorki 7 3 18-32,
8. WKS Błotno 7 0 2-36.

Opr. LMM

W sobotę 15 listopada na hali Gim-
nazjum nr 1 w Nowogardzie została 
rozegrana druga kolejka spotkań 
Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Ko-
szykówki o Memoriał Artura Deca. 
W pierwszym spotkaniu zagrały ze 
sobą Gimnazjum nr 1 Goleniów z 
Gimnazjum w Osinie. Mecz wygra-
li chłopcy z Goleniowa wynikiem 
79 – 9. W drugim spotkaniu Gim-
nazjum nr 2 Goleniów pokonało 
Gimnazjum nr 3 Goleniów 98 – 19. 

W trzecim spotkaniu  Gimnazjum 
Kliniska zmierzyło się z finalistą 
poprzednich rozgrywek - zespołem 
nowogardzkiej „jedynki”. Tym ra-
zem wygrała nowogardzka drużyna, 
a mecz zakończył się wynikiem 74 
– 9. W czwartym meczu sobotniego 
turnieju spotkały się  Gimnazjum 
Maszewo i Gimnazjum nr 3 No-
wogard. Zwycięsko z tej rywalizacji 
wyszli zawodnicy z nowogardzkiej 
„trójki” uzyskują wynik  48 – 33.

Wśród najskuteczniejszych strzel-
ców Powiatowej Ligi Gimnazjalnej 
Koszykówki  o Memoriał Artura 
Deca znaleźli się również koszyka-
rze z nowogardzkich gimnazjów:

 Staniczek Sebastian 30 pkt Gim 
nr 3 Nowogard, Babiński Karol 30 
pkt Gim nr 3 Nowogard 

Jonczyk Paweł 16 pkt Gim nr 1 
Nowogard i Szpilkowski Piotr 16 pkt 
Gim nr 1 Nowogard.

Opr. LMM  
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS 
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

Informujemy, że 

11 grudnia 2008 r.
czwartek w godz. 11.00 - 12.00 

w redakcji będzie pełnił dyżur 

radca prawny. 
Konsultacje bezpłatne, 

zapraszamy!

15 grudnia 2008 r. godz. 16.30

1 h jazdy gratis materiały gratis

Edyta Kulak

NAUKA JAZDY 
spod domu pod dom

Zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. B

12.12.2008 R. GODZ. 16.00
JAKOŚĆ POTWIERDZONA ZDAWALNOŚCIĄ 

NASZYCH KURSANTÓW
ZDAWALNOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ STAROSTWO

KURS EXPRESOWY W CENIE NORMALNEGO

ul. Monte Cassino 9 • tel. 601 172 030

5 stycznia 2009 r. godz. 15.30

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077
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Radio Maryja
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czytaj s. 4

REKLAMA

Czy znowu grozi 
nam bezrobocie?

REKLAMAREKLAMA

czytaj na stronie 6,7

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
w soboty w godz. 9.00 – 14.00

Promocyjne ceny zabawek

REKLAMA

Na straży 
prawa  
i porządku

Oskar Bonda 
mistrzem  
Szczecina

czytaj na stronie 19
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REKLAMA

Księdzu Ireneuszowi Kamionce, 
bliskim i znajomym 

z Nowogardu i Goleniowa 
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Krystyny Bielawskiej 
serdeczne podziękowania 

składa Rodzina

KONDOLENCJE

Remont ratusza

Rusztowania i... „firanka”

Szczecińska firma A-Plus wy-
grała przetarg i przystąpiła do prac 
remontowych budynku ratusza. Sta-
nęły rusztowania, bo najwięcej prac 
będzie przy zmianie tynku  - około 
80% tynków trzeba skuć i położyć 
nową warstwę, a przy okazji poma-
lować ściany zewnętrzne. Kolory-
styka będzie zbliżona do obecnej, a 
farba samoczyszcząca zapewni spły-
wanie brudów po każdym deszczu. 
Wymienione będą także rynny, rury 
spustowe i kopuła wieży zegarowej. 
Konserwator zabytków czuwa by 
wymieniane okna były nowoczesne, 

ale zachowany ma być dotychczaso-
wy kształt.

Termin wykonania czyli 30 marca 
jest napięty – warunki zimowe nie 
sprzyjają bowiem pracy, jest także 
problem ... komunikacyjny. Prace na 
ścianie po stronie jezdni drogi A6 
spowodują zajęcie pasa drogowego i 
wyłączenie tej nitki jezdni z ruchu.

A tytułowa „firanka”? Ozdoba 
świetlna na oknach sali obrad efek-
towna nie jest – przypomina mi 
właśnie firankę.. 

LMM, foto J.Korneluk

Zakład w Słajsinie 
będzie budowany

W dniu 10 grudnia w restauracji Kamena zebrali sie na walnym zgro-
madzeniu przedstawiciele 28 gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin 
R-XXI. Głównym celem Związku jest uporządkowanie  gospodarki odpadami 
poprzez wybudowanie Zakładu Utylizacji Odpadów w Słajsinie. Cel ten 
zdaje się być bliski realizacji. Delegatów poinformowano, że właśnie złożono 
wniosek o pozwolenie na budowę. 

Kosztorys wyliczono na około 90 
milionów złotych. Projekt będzie 
dofinansowany z pieniędzy unij-
nych – niestety dzisiaj nie można 
powiedzieć w jakim stopniu. Jeśli 
R-XXI zostanie potraktowany jako 
samorząd może liczyć na dofinan-
sowanie w 85% kosztów, jeśli jako 
samodzielne przedsiębiorstwo to nie 
więcej niż 50%.

Kończąc wątek Zakładu infor-
muję, że stanowczo zdementowano 
pogłoski o budowie w Słajsinie spa-
larni odpadów. Argumentowano, że 
przedsięwzięcie byłoby nieopłacalne, 
bo nie jest fizycznie możliwe dostar-
czanie uzyskanej energi cieplnej do 
300 tys. mieszkańców.

Dużo miejsca poświęcono pie-
niądzom – bo Gminy zalegają ze 
składkami. Składka wynosi 1 zł od 
mieszkańca – Nowogard płaci więc co 
roku do kasy R-XXI  24 720 złotych. 

W tym roku było dodatkowe obciąże-
nie – na opracowanie dokumentacji 
uchwalono składkę w wysokości 5 zł 
od mieszkańca – Nowogard wpłacił 
więc dodatkowo 123 600 zł. A jakie 
będą koszty partycypacji w budowie 
zakładu? Tego dzisiaj nie wie nikt...

LMM, foto Ikar

Sielski obrazek zniknie z horyzon-

tu ustępując miejsca nowoczesne-

mu zakładowi...

Na składowisko trafiają odpady z 

połowy województwa
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CHOINKI 
jodła - świerk

najładniejsze i najtańsze!
Olchowo 74

„Cedr” Drzewa i Krzewy 
Ozdobne

Tel. 507 102 211

REKLAMA

KREDYTY 
BANKOWE

gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

17 rocznica powstania Radia Maryja

Z Nowogardu do Torunia
W sobotę 6 grudnia już po raz 17 wielu Polaków z kraju a także z zagra-

nicy przybyło do miasta Kopernika – Torunia, aby tam wraz z biskupami, 
rzeszą kapłanów i ojcami redemptorystami, złożyć uroczyste dziękczy-
nienie za posługę Radia Maryja. 

Ojciec Święty Jan Paweł II w trze-
cim roku działalności Radia Maryja 
wypowiedział takie oto znamienne 
słowa „Ja Panu Bogu dziękuję co-
dziennie, że jest takie Radio, że się 
nazywa Radio Maryja.” i nigdy tych 
słów nie odwołał – jak stwierdził J.E. 
biskup toruński Andrzej Suski.

Radio Maryja oraz dzieła, które 
przez te lata wyrosły u jego boku jak 
Telewizja Trwam, Nasz Dziennik czy 
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i 
Medialnej, mają już swój znaczący 
wkład w ewangelizowaniu, kultywo-
waniu narodowej kultury polskiej 
a także utrwalaniu postawy patrio-
tycznej. 

Wokół Radia i dzieł przy nim po-

wstałych, od początku, skupiają się 
rzesze ludzi dobrej woli - kapłani, 
naukowcy, studenci oraz przedsta-
wiciele innych grup społecznych. 
Wszystkich ich łączy zaangażowanie 
w trosce o dobro naszej ojczyzny i 
Kościoła. Wśród uczestników uro-
czystości w Toruniu były również 
osoby z Nowogardu w tym piszący 
te słowa. Nowością tegorocznych 
obchodów był temat inicjatywy 
geotermalnej a na ołtarzu w dzięk-
czynnym darze złożono pierwszą 
wodę z wykonywanego w Toruniu 
odwiertu. Przypomnijmy, że inicja-
tywa budowy elektrociepłowni w 
oparciu o złoże geotermalne w To-
runiu realizowana przez związaną 

z  radiem fundację Lux Veritatis, 
spotyka się od kilku miesięcy z nie-
zrozumiałą obstrukcją czynników 
rządowych. Ministerstwo Ochro-
ny Środowiska rozwiązało między 
innymi realizację umowy o dofi-
nansowaniu tego przedsięwzięcia 
ze środków unijnych. Mimo tych 
trudności, ofiarnym wysiłkiem  wie-
lu ludzi realizowany jest pierwszy 
odwiert i natrafiono już  zgodnie z 
przewidywaniami na gorącą wodę. I 
to tę wodę dar równie gorących serc 
złożono na ołtarzu podczas uro-

czystej Eucharystii. Pozostaje mieć 
nadzieję, że w dobie kryzysu i wzra-
stających cen energii, przestaną być 
rzucane niepotrzebne kłody  pod 
nogi tym którzy próbują skorzystać 
z narodowego bogactwa energetycz-
nego. W toruńskich uroczystościach 
wzięło też udział wielu ludzi mło-
dych, kładzie to kłam słowom tych 
którzy chcieliby sprowadzić wizeru-
nek przeciętnego słuchacz RM do 
starszej osoby , o której na dodatek 
mówi się w lekceważącym tonie.     

Piotr Słomski

 W namiocie przed rozpoczęciem uroczystosci

Rekolekcje adwentowe
W Parafii św. Rafała Kalinowskiego
Rekolekcje adwentowe rozpoczynają się na wszystkich mszach św.
Program rekolekcji na poniedziałek, wtorek i środę:
Godz. 9:00 – msza św. z nauką ogólną
Godz. 17:00 – msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
Godz. 18:00 – msza św. z nauką dla wszystkich
Okazja do spowiedzi we wtorek od godz. 16:00 – 20:00 
Rekolekcje wygłosi Ks. dr Prałat Jan Mazur.
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Światowy kryzys finansowy zapukał do drzwi lokalnych zakładów pra-
cy wcześniej niż się tego spodziewano. Z naszych informacji wynika, że 
jeszcze do końca tego roku pracę w Nowogardzie straci łącznie około 150 
osób. Lwią część tej liczby stanowią pracownicy fabryki Rieter Automo-
tovie. Kłopoty mają jednak także inne firmy.

Nowogard traci 
miejsca pracy

Z fabryką Rieter Automotiove, 
zarówno władze miasta jak sami 
mieszkańcy wiązali duże nadzieje. 
Zakład ten, będący pierwszą po kil-
kunastu latach gospodarczego dołka 
poważną inwestycją w gminie, miał 
bowiem docelowo stworzyć miej-
sca pracy dla 300 osób. Plan jednak 
nie wypalił. Od początku tego roku 
Rieter zamiast zatrudniać-zwalnia. 
Z 200 osobowej załogi, zostało 100 
pracowników. Firma nie daje gwa-
rancji, że to koniec redukcji zatrud-
nienia. Pojawiły się nawet pogłos-
ki, że fabryka zostanie zamknięta. 
Wszystkiemu winny kryzys finanso-
wy, który szczególnie mocno dał się 
we znaki branży motoryzacyjnej. 

„- Dementuję pogłoski o rzeko-
mych planach zamknięcia fabryki 
– mówi Remigiusz Podcaba, Szef 
zakładu Rieter Automotive Poland 
w Nowogardzie. To, co się dzieje w 
tej chwili w zakładzie, to dostoso-
wywanie struktury zatrudnienia do 
sytuacji rynkowej. Od początku tego 
roku do końca listopada zatrudnie-
nie zmniejszyło się o 50%. Jednak-
że trzeba podkreślić, że w tym cza-
sie nasi klienci, czyli Volvo i Saab, 
zmniejszyli zamówienia kierowane 
do nas o 60%. Jeśli zapotrzebowanie 
na nasze produkty wzrośnie, będzie-
my ponownie zwiększać liczbę pra-
cowników. Jeżeli natomiast klienci 
nadal będą zmniejszać zamówienia, 
konieczne będzie dalsze dostosowy-
wanie struktury zatrudnienia.”

By tak się nie stało szwajcarski 
koncern podjął już rozmowy z po-
tencjalnymi nowymi odbiorcami 

fabryki. R. Podcaba nie zdradził jed-
nak redakcji z kim prowadzone są 
rozmowy.  Zapewnił tylko, że plany 
rozwoju fabryki są nadal aktualne.

Kryzys nie ominął także branży 
meblarskiej. Maszyny stoją  w zakła-
dzie produkcji płyt wiórowych nale-
żącym do szczecińskiej firmy Baltic 
Board – Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno – Budowlane Gryfbet. W 
kulminacyjnym momencie zakład 
zatrudniał około 40 osób. Później -  
18. Dziś zaledwie sześć.

- Faktycznie kilkanaście osób 
straciło pracę. Chwilowo wstrzy-
maliśmy także produkcję. Było to 
konieczne ze względu na panującą 
na rynku sytuację -mówi Michał 
Stapf – szef produkcji zakładu. Na 
razie sukcesywnie sprzedajmy zapa-
sy magazynowe. Sytuacja na rynku 
na razie się poprawia. Zakład jest 
gotowy na wznowienie produkcji w 
każdej chwili.

Kłopoty ma również Drewpol w 
Osinie - producent frontów meblo-
wych. Dowiedzieliśmy się nieoficjal-
nie, że zakład zwalnia ludzi. Firma 
nie potwierdziła jednak tych infor-
macji jednoznacznie w przysyłanym 
do redakcji oświadczeniu. Czytamy  
w nim m.in., że w związku z nasila-
jącym się kryzysem w gospodarce 
europejskiej firma zmuszona jest 
dostosować się do zmieniających 
warunków rynkowych. Dlatego też 
„weryfikacji podlegają zasoby ma-
terialne i osobowe przedsiębior-
stwa, optymalizujemy zaopatrzenie 
surowcowe, materiałowe i zasoby 
ludzkie. Celem jest przetrwania 
trudnego okresu spadku koniunktu-
ry w przemyśle meblowym.”.

Zdaniem prezesa zarządu firmy, 
Dariusza Włodarczyka, „dopiero 
pierwszy kwartał 2009 r. pokaże 
z jak dużą recesją w gospodarce 
mamy do czynienia.”

Z mapy zakładów pracy zniknie za 
to oddział koncernu Nestle- znany 
bardziej mieszkańcom miasta jako 
hurtownia lodów Schöller. Koncern 
od zeszłego roku likwiduje swoje 
oddziały terenowe. Firma przecho-
dzi całkowicie na dystrybutorów 

z zewnątrz. Nowogardzki oddział 
zostanie definitywnie zamknięty do 
końca grudnia br. Pracę straci około 
15 osób (w tym pracownicy sezono-
wi).

- W ubiegłym roku zostały za-
mknięte 3 oddziały. W tym likwi-
dowanych jest kolejnych 5. Zostaną 
tylko 3 największe – mówi kierow-
nik logistyki oddziału Nestle w No-
wogardzie Ala Mikołajewska. Włas-
na dystrybucja pochłania dużo 
większe koszty. Odchodzimy jednak 
na korzystnych warunkach.

Teren, przy ul. Armii Krajowej, na 
której funkcjonuje Nestle zostanie 
wystawiony na sprzedaż. Nie udało 
nam się ustalić czy są potencjalni 
kupcy. Cały obiekt można z łatwoś-
cią rozebrać. Teren jest ogrodzony. 
W skład firmy, oprócz budynku, wy-
posażenie w urządzenia chłodzące i 
ziemi wchodzi także 5 samochodów 
dostawczych.

Zdaniem burmistrza Kazimierza 
Ziemby, gmina ma nie wielki wpływ 
na to, co dzieje się obecnie w gospo-
darce. 

- Jak to się mówi, kiedy w Ameryce 
się kichnie my mamy katar. Na ra-
zie skutki kryzysu widzimy najmoc-
niej na przykładzie fabryki  Rieter. 
Oczywiście będziemy się przyglą-

dać rozwojowi sytuacji. Jeżeli cho-
dzi gminę to możliwości wpływania 
na tego typu zachwiania rynku są 
niewielkie, a środki nieadekwatne 
do strat, których można się spodzie-
wać – powiedział Dziennikowi K. 
Ziemba.

Burmistrz podkreślił jednak, że na 
koniec roku firmy, które skorzystały 
z przywilejów podatkowych m.in. 
w zamian za gwarancję zatrudnie-
nia określonej liczby osób, zostaną z 
tego rozliczone. Dla przykładu Rie-
ter Automotive, w zamian za utrzy-
manie zatrudnienia na poziomie nie 
mniejszym niż 50 osób, został zwol-
niony na 10 lat z podatku od nieru-
chomości.

Złej sytuacji przeczą na razie dane 
statystyczne Powiatowego Urzędu 
Pracy. Liczba bezrobotnych spa-
da. W październiku na liście PUP 
znajdowało się 1399 osób bez pracy 
(dla porównania w Goleniowie 1309 
osób!). To o 123 osoby mniej niż we 
wrześniu. Na stronach urzędu nie 
ma jeszcze statystyk za miesiąc listo-
pad. Z pewnością jednak spadające 
bezrobocie to efekt podejmowania 
zatrudnienia po za swoim miejscem 
zamieszkania. 

Marcin Simiński

Komentarz do artykułu na stronie 8

 Schöller

 „Drewpol” Osina
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Na straży prawa 
i porządku

Jest godzina 20. Piątek wieczór. Wchodzę na Komisariat Policji w Nowogar-
dzie, kieruję się na dyżurkę. Policjant dyżurny prosi żebym zaczekała i mówi  
żartobliwie,  że we wstępie mam napisać, że żyją tu podczas remontu jak pies 
bez budy. Faktycznie remont trwa, ale po jego zakończeniu komisariat będzie 
wyglądał o wiele lepiej. Po chwili prowadzi mnie do sąsiedniego budynku, gdzie 
czeka na mnie Kierownik Referatu Prewencji asp. sztabowy Krzysztof  Saniuk. 
Na wstępie muszę podpisać oświadczenie, że we wszystkich czynnościach uczest-
niczę na własne ryzyko. Następnie kierownik objaśnia mi strukturę i zasady 
działania nowogardzkiego  komisariatu.

jest niesprawne i musi je po prostu 
oddać na złom. Tylko, że nigdy nie 
ma na to czasu. Podczas dalszej jazdy, 
kierownik Saniuk zauważa pijanego 
mężczyznę, który nie jest w stanie 
iść. Zatrzymujemy się. Policjanci 
proponują odwiezienie do domu. 
Mężczyzna zdecydowanie się opiera. 
„Ale czy to na pewno konieczne? 
– pyta zdesperowany.  „Konieczne 
– odpowiada kierownik – sam pan 
nie dojdzie. To część działań pre-
wencyjnych – tłumaczy mi – ten pan, 
stanowi zagrożenie sam dla siebie 
i dla innych. W takich sytuacjach, 
musimy robić za taksówkę.” Za-
bieramy mężczyznę do samochodu. 
Indagowany objaśnia, gdzie mieszka. 
Po chwili patrol wyprowadza pana 
z samochodu i odprowadza pod 
dom. Przy odjeździe, mężczyzna 
macha nam na pożegnanie. Wracamy 
na komisariat. Kierownik Saniuk 
proponuje mi kawę. Podczas, gdy 
kierownik parzy kawę, siadamy we 
trójkę i usiłuję wyciągnąć z chłopa-
ków informacje, na temat ich pracy. 
Po chwili konsternacji,  rozpoczynają 
dialog.
Damian – „Więcej jest zdarzeń 

nie fajnych, niż fajnych. Ostatnio na 
interwencji, bawiliśmy się w hydrau-
lików.”
Tomek – „Sytuacji drastycznych 

lepiej nie pamiętać. Lepiej się po-
śmiać.”
Damian – „Są wypadki, samobój-

stwa, ale staramy się z tym żyć. Np. 
mamy zgłoszenie, że w rowie leży 
samochód. Jedziemy tam patrzymy. 
Nikogo nie ma.”
Tomek – „Szedłem z latarką. Patrzę, 

z pod samochodu wystaje kawałek 
nogi. Okazało się, że był to przygnie-
ciony osiemnastolatek. Po tablicach 
doszliśmy do właścicieli. Oni też mieli 
syna w podobnym wieku. Pojechaliśmy 
tam, przygotowani, że trzeba będzie 
ich poinformować o śmierci dziecka, 
a oni twierdzą, że syn jest w domu. 
Na dowód obudzili go. Okazało się, że 
ten, który zginął – ukradł samochód. 
Pewne rzeczy są dla nas normalne. 
Dla postronnej osoby, lekki wypadek 
– to wielkie wydarzenie. Po dwunastu 
latach służby, już nim nie jest. Nie 
można podchodzić emocjonalnie, bo 
człowiek by nie wytrzymał.”
Damian – Musimy rozwiązywać 

różne problemy. Wysłuchać jednej i 
drugiej strony. Ludzie często żądają, 
abyśmy rozwiązywali ich spory. Nie-
które interwencje są bardzo męczące. 
Albo są takie rodziny, które wzywają 
sobie pogotowie, bo panią boli głowa 
a policję, bo mąż się nie tak odezwał. I 
jedziemy do nich 12 kilometrów.”
Tomek – „Tam, gdzie jest alkohol, 

jest i przemoc. Najgorzej jak są dzieci. 
Wtedy delikwent jest zabierany, a pani 
pouczana, jak ma dalej postępować. A 
po dwóch dniach, oni idą sobie za rącz-

kę, bo pani nie wyciągnęła żadnych 
konsekwencji. Za tydzień – jesteśmy 
tam znowu.”
Damian – „Pytamy panią ile mąż 

się nad nią znęca, a ona odpowiada, 
że całe małżeństwo, czyli dajmy na to 
piętnaście lat.”
Tomek – „Różne są sytuacje rodzin-

ne. Przemocy w rodzinach jest general-
nie dużo. A o ilu sytuacjach nie wiemy? 
Chociaż kiedyś było więcej interwencji 
domowych. Powodem był brak pracy 
i pieniędzy. Teraz jest więcej pracy, 
więc panowie mają mniej czasu, żeby 
„zajmować” się żoną.”

Dołącza do nas kierownik pre-
wencji: „Tam, gdzie stwierdza się 
ewidentną przemoc domową, patrol 
sporządza tzw. niebieską kartę. Po 
jej sporządzeniu sprawę dostaje do 
monitoringu dzielnicowy.  Prowadzi 
on mediacje między stronami. Jeśli 
to nie pomaga, skłaniamy stronę 
pokrzywdzoną do złożenia wniosku o 
ściganie. Dziś mamy spokojny wieczór. 
Ale wolimy żeby nie działo się nic nad-
zwyczajnego. Siedzimy nieraz w domu 
i nie wiemy, czy nie zostaniemy we-
zwani. A wtedy trzeba zostawić żonę, 
dzieci i jechać do jakiegoś zdarzenia. 
To ciężka praca, ale jesteśmy niedoce-
niani finansowo. Nikt nam nie płaci za 
nadgodziny. Można je odebrać, ale nie 
ma kiedy, jest to przecież służba.”  

Rozmowę przerywa nam wezwanie 
do kolejnego zdarzenia. Jakiś klient 
awanturuje się w sklepie. Ekspedient-
ka zawiadomiła policję. Awantura 
okazuje się utarczką słowną z marud-
nym klientem. Policjanci wyjaśniają 
sprawę na miejscu. Po wyjaśnieniu 
zdarzenia wsiadamy do auta. Jest 
22.50. Policjanci otrzymują następ-
ne wezwanie. Awantura rodzinna 
w odległej od Nowogardu o 15 km 
wsi. Jedziemy. Na miejscu na po-
dwórku czeka wystraszona kobieta. 
Zdaję relację z zajścia. Mąż wrócił 
pijany, uderzył ją, wytrącił kolację i 
awanturuje się, a w domu jest dwoje 
dzieci, w tym jedno kilkumiesięczne. 
Policjanci wchodzą do mieszkania. 
Mężczyzna udaje, że śpi. „Standard w 
takich sytuacjach. – mówi potem To-
mek – Jak przyjeżdżamy delikwent 
zachowuje się jak trusia.” Tomek 
i Damian rozpoczynają rozmowę 
interwencyjną. Jest grzeczna, ale sta-
nowcza. Okazuje się, że tego samego 
dnia rozmowę z rodziną prowadził 
dzielnicowy. Nic to nie pomogło 
wieczorem pan wrócił znów pijany i 
zaczął się awanturować. W pewnym 
momencie pomiędzy małżonkami 
rozpoczyna się słowna utarczka. 
Policjanci ustawiają się strategicznie. 
Tomek staje pomiędzy żoną a mężem. 
Ja stoję za plecami Damiana. Chłopcy 
pytają mężczyznę, czy ma gdzie się 
podziać, bo jeśli nie, będą musieli 
go odwieść na izbę wytrzeźwień do 
Szczecina. Przestraszony mężczyzna 

Struktura komisariatu składa się 
z dwóch działów. Referatu  Kry-
minalnego, która ustala sprawców 
przestępstw, prowadzi dochodzenia 
i inne postępowania oraz z  Referatu 
Prewencji, którym dziś się zajmuję. 
W skład działu prewencji wchodzą: 
kierownik, ogniwo patrolowo – in-
terwencyjne, pięciu dzielnicowych 
oraz dyżurni koordynujący pracę i 
przyjmujący sygnały.

Przed rozpoczęciem służby, prze-
łożeni dokonują odprawy patrolu po-
licyjnego, nakładając zadania, które 
patrol ma wykonać. Podczas służby 
policjanci wykonują szereg zadań, 
począwszy od patrolowania podległe-
go terenu pod kątem zabezpieczenia 
ładu i porządku, poprzez podejmo-
wanie różnego rodzaju interwencji, 
na obsłudze stłuczek samochodo-
wych skończywszy. „Chcielibyśmy, 
aby patroli było więcej – mówi 
Krzysztof Saniuk – przeważnie jest 
to jeden patrol na zmianę. W go-
dzinach popołudniowo – nocnych 
oraz w okresach przedświątecznych, 
posiłkujemy się patrolami pieszymi. 
W sobotę mamy dwa równorzędne 
patrole. Gdy mamy jeden patrol, 
zdarza się, że patrol ma interwencję 
np. w Błotnie. Ale musimy sobie 
radzić tym,  co mamy.” 

Po zakończeniu służby patrol jest 
rozliczany z wykonanych zadań. 
Policjanci są systematycznie szkoleni 
w zakresie zmian w obowiązujących 
przepisach. Szkolą się także w za-
kresie użycia broni i podejmowania 
interwencji, gdyż oczywiście wyposa-
żeni są w środki przymusu, takie jak: 
broń palna, gaz, pałka oraz kajdanki. 
Podczas pełnienia służby, zdarzają 
się rzeczy nieprzewidywalne, od 
interwencji w kłótnię małżeńską po 
humorystyczne, typu „kotek wszedł 
na drzewo”. Ale policjanci zawsze 
starają się pomóc. 

 Po „przeszkoleniu” mnie 
przez kierownika prewencji, może-
my wyruszyć na miasto. Dzisiejszą 
służbę pełnią st. sierżant Tomasz 
Jóźwik – 12 lat służby i sierżant 

Damian Denisiewicz – 5 lat  pracy 
w policji. Wsiadamy do radiowozu ( 
razem z kierownikiem) i zaczynamy 
patrolowanie Nowogardu. Na razie 
jest spokojnie. Po chwili policjanci 
zauważają samochód, który nie ma 
tylnych świateł. Włączamy sygnał. 
Po chwili kierowca posłusznie staje. 
St. sierżant Jóźwik informuje go, że 
nie ma tylnych świateł. Kierowca 
zobowiązuje się do ich naprawy. W 
tym samym czasie, Damian Deni-
siewicz sprawdza dokumenty zatrzy-
manego. Wszystko jest w porządku. 
W międzyczasie Krzysztof Saniuk 
opowiada mi o pracy w prewencji. 
„Stanowimy taki pierwszy „bufor”. 
Napaści, interwencje – musimy 
reagować pierwsi. Załogi nie są 
stałe z czysto formalnych względów. 
Staramy się łączyć młodość z do-
świadczeniem. Ale akurat dzisiejszy 
patrol jest doświadczony. To jedni 
z najlepszych policjantów. Czasem 
trzeba powiedzieć podwładnym 
kilka gorzkich słów, ale trzeba też 
nagrodzić. Prowadzimy też syste-
matyczne kontrole. Podczas nich 
także, zdarza się ujawnić różne 
wykroczenia czy przestępstwa.” 
Jedziemy przez miasto. Po drodze mi-
jamy grupkę młodzieży. Zachowują 
się spokojnie, więc nie ma podstaw 
do interwencji. „Bodaj dwa tygodnie 
temu, mieliśmy tu Świętego Miko-
łaja, słyszała pani?” – pyta Damian. 
„Chłopak wrócił z Anglii i chyba 
trochę poprzestawiało mu się w 
głowie. – dodaje Tomek – Skakał bez 
powodu po samochodach, chodził 
do szkół i straszył dzieci. W końcu 
zebrało się tego tyle, że sąd nakazał 
areszt. Akurat my go zatrzymywa-
liśmy. Przy zatrzymaniu mówił, że 
jesteśmy kosmitami...” W pewnym 
momencie Damian stwierdza, że 
miał informację, że od jakiegoś czasu 
na 15 lutego stoi otwarty samochód. 
Jedziemy sprawdzić, czy dalej tam 
jest. Samochód stoi i faktycznie jest 
otwarty. Podczas sprawdzania przez 
chłopaków samochodu, pojawia się 
jego właściciel. Tłumaczy, że auto 
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wyjaśnia, że ma niedaleko rodzinę, 
która go przenocuje. Pani zostaje 
pouczona, że powinna jutro zgłosić 
się do policjanta dzielnicowego w No-
wogardzie. Zobowiązuje się to zrobić. 
Małżonków trzeba na tę noc odsepa-
rować. Pan stanowi zagroże-
nie dla dzieci, więc zostaje 
odwieziony do rodziny. Po 
drodze odgraża się, że za-
bierze żonie wszystko, nawet 
blachę z dachu. Przyznaje się, 
że niedawno wyszedł z wię-
zienia. Siedział za trzykrotną 
„szybką” jazdę na rowerze. 
Pobił rekordy promili w 
wydychanym powietrzu. W 
miejscu zamieszkania ro-
dziny, wbiega po schodach 
i wali w drzwi. Rodzina 
zgadza się go przenocować. 
Wracamy na komisariat. 
Chłopcy muszą sporządzić 
notatkę z interwencji. Pytam 
jakie są uczucia, podczas 
interwencji. Odpowiada 
Tomek: „ Jakie są uczucia? Najlepiej 
podejść spokojnie. Nie wzbudzać 
niepotrzebnie agresji. Mała iskierka 
może zaważyć o zupełnie innym 
przebiegu interwencji. Ale nawet 
jak jest spokojnie, trzeba być czuj-
nym, gdyż wszystko może się zda-
rzyć. Zauważyła pani jak stanąłem 
podczas rozmowy? Trzeba było ich 

rozdzielić, bo mógł się na nią w 
pewnej chwili rzucić.” 

Na komisariacie chłopcy idą spisy-
wać notatkę, ja zostaję na dyżurce. To-
warzystwa dotrzymuje mi dzisiejszy 
dyżurny st. aspirant Julian Sidor, jak 

sam mówi, dyżurny KP Nowogard, 20 
lat pracy. Dostaję kolejną kawę, a Ju-
lian Sidor opowiada o zatrzymanych 
i swojej pracy: „Odrębną kategorię 
stanowią alkoholicy. Mieliśmy kie-
dyś w celi klienta, którego puszczało 
po trzech miesiącach picia. Masa-
kra. Albo np. wywozimy klienta na 
leczenie. Na miejscu on nie wyraża 

na to zgody i... wychodzi szybciej 
od policji. Mamy tu tylko jedną 
załogę. Mam wypadek, ktoś musi 
tam być. Chłopaki jadą do wypadku 
20 km, a w tym czasie mam kolejną 
interwencję. Tłumaczę, że patrol 
jest w terenie, ale ludzie tego nie 
rozumieją. W sezonie natomiast 
mam siedemdziesiąt telefonów, że w 
Nowogardzie jest korek. Tłumaczę 
sytuację. Jeden zrozumie, a drugi 
zrobi awanturę.” 

Po sporządzeniu notatki, znów 
ruszamy na miasto. Jest piątkowa noc, 
ale wyjątkowo spokojnie. Bawiąca się 
młodzież wraca grzecznie do domów. 
Zapewne prewencyjnie zadziałał 
też widok radiowozu krążącego po 
mieście. Z grupki idącej chodnikiem 
w pewnym momencie wyskakuje 
na ulicę chłopak i zaczyna coś krzy-
czeć. Damian uspokaja go krótkim: 
„Rozpiera cię energia? Pomóc ci?” 

Zajeżdżamy jeszcze na stację 
benzynową na   hot – doga. 
Noc jest długa, trzeba coś 
zjeść.  Leniwie snują się 
wspomnienia. „ Najgorzej 
jak cierpią dzieci... – mówi 
Tomek -   Nie mogę się też 
przyzwyczaić do powia-
damiania rodziców, że 
dziecko nie żyje.” „Naj-
gorszy widok? – wspomina 
Damian – To miesięczny 
wisielec w lesie. A naj-
śmieszniejsze wezwanie? 
Dostaliśmy wezwanie od 
straży, że pali się miesz-
kanie, a w środku ktoś się 
zabarykadował, rzuca no-
żami i nie pozwala wejść. 
Rozpędziłem się, skoczy-
łem na łóżko, które się pode 

mną zarwało, patrzę a za łóżkiem 
cały czary człowieczek, tylko oczy 
mu się świecą. Był tak chudy, że nie 
można mu było założyć kajdanek. 
Strażacy się śmieją... Zawieźliśmy 
kolesia na badania. Okazało się, że 
nic mu nie jest, chociaż tyle czasu 
przebywał w zadymionym miesz-

kaniu. Najbardziej ucierpiałem ja. 
Podrapałem sobie o to łóżko całą 
nogę.”

Jest czwarta nad ranem. Pomału 
robi się widno. Ludzie zaczynają 
wychodzić do pracy. Stwierdzam, że 
na mnie już pora. Jak mówią chłopcy, 
noc była wyjątkowo spokojna, ale mi, 
kilka razy podskoczyła adrenalina. 
Nie życzę im więc, bardziej „niespo-
kojnych” nocy. Policjanci odwożą 
mnie pod dom. Ja idę spać. Oni 
zostają w pracy do ósmej...

W poniedziałek, proszę o podsu-
mowanie Komendanta podinspek-
tora Stanisława Saniuka: „Policjanci, 
którzy pani towarzyszyli nie mają 
jeszcze dużego stażu. Ale są aktywni 
i dobrze wywiązują się ze swoich 
obowiązków.  Mam przed sobą 
statystyki za listopad. Najwięcej 
interwencji było na nocnej zmianie. 
Największe zagrożenie panowało w 
weekendy, a najwięcej zdarzeń zaist-
niało w rejonie śródmieścia. W kon-
kretne weekendy, prowadzimy akcje 
pod kątem poszukiwanych osób, 
nietrzeźwych, kierujących różnymi 
pojazdami i osiągamy dobre wyniki 
pod jednym i drugim względem 
Dodatkowo w dni i godziny najbar-
dziej zagrożone, wynikające z anali-
zy stanu bezpieczeństwa, stosujemy 
patrole piesze – prewencyjne.   W 
grudniu, ze względu na święta, tych 
patroli będzie więcej.”

Ewa Dziwisz

Dnia 17 grudnia 2008 r. (środa) 
w Szkole Podstawowej nr 4 
w Nowogardzie odbędzie się 

KIERMASZ 
BOŻONARODZENIOWY 

w godz. od 10.30 do 12.00. 
Zebrane pieniądze ze sprzedaży świątecznych ozdób przeka-
żemy wychowankom Domu Dziecka w Gryficach. Serdecznie 

zapraszamy do wzięcia udziału w naszym kiermaszu.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

REKLAMA
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne

500 826 464

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W GOLENIOWIE Z/S W NOWOGARDZIE 

uprzejmie informuje mieszkańców  
powiatu goleniowskiego 

o uruchomieniu przy Przychodni dla Zwierząt w Sikorkach laboratorium 
badania mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania.
Przyjmowanie próbek do badań:
- w Gabinecie Weterynaryjnym ul. 3 –go Maja 10 (wejście od dworca 
PKP przy wulkanizacji) tel. 091 3925484
- od poniedziałku do piątku od godz.12:00 do 15:00
- w Przychodni dla Zwierząt w Sikorkach tel. 091 3917695
- od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 16:00
- w soboty od godz. 9:00 do 12:00.
Wyniki badań będą wydawane: we wtorki, piątki i soboty
Informacje telefoniczne: Powiatowy Inspektorat Weterynarii – tel. 091 3921118

ŚWIERK 
SREBRNY
hurt – detal

Długołęka 34
Tel. 603 895 622

Zarząd Stowarzyszenia 
Klubu Abstynenta „Hania” 

dziękuje sponsorom: 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Hurtowni Materiałów Budowlanych BUDMAT, Emi-
lowi Kinaszowi, Pawłowi Janowiakowi, Firmie Budowlanej 
MURBUD oraz członkom klubu 

za pomoc w zorganizowaniu 
paczek dla dzieci i zabawy mikołajkowej.

ZLECĘ BUDOWĘ 

SIECI WODOCIĄGOWEJ 
wraz z przyłączami oraz budo-
wę przyłączy kanalizacyjnych do 
ośmiu działek budowlanych w No-
wogardzie. Tel. 602 521 671  

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

Pechowe miasto… 
Choć dane o bezrobociu są optymistyczne, Nowogard zaczyna mieć po-

ważne kłopoty, które znów mogą wciągnąć gminę w gospodarczo-społeczny 
marazm. Zamykanie zakładów, wstrzymywanie produkcji, masowe zwolnie-
nia - to bezpośrednie efekty światowego kryzysu finansowego. Ale nie jedyne. 
Globalny kryzys gospodarczy, w mniejszym lub większym stopniu dotyka nas 
wszystkich. Nie może on się jednak stać usprawiedliwieniem wszystkich nie-
powodzeń. 

Niezadowolenie społeczne zaczyna 
wzrastać. Ludzie zmuszeni są do po-
dejmowania pracy po za granicami 
miasta, gminy a nawet powiatu. Na-
sze miasto znów staje się mało per-
spektywicznym zawodowo miejscem 
do życia. 

Warto też już dziś wziąć pod uwa-
gę, że do domów pakują się powoli 
Polacy pracujący na Wsypach Bry-
tyjskich. Z ostatnich danych wynika, 
że do kraju wróci na przełomie kilku 
następnych miesięcy około 200 tysię-
cy ludzi! Ilu z nich to Nowogardzia-
nie? Co o nich wiemy? Praktycznie 
nic.  Państwo nie prowadzi żadnych 
oficjalnych statystyk na temat emi-
grujących, które dałyby nam obraz 
ich zawodowego potencjału. Ba! Nie 
wiadomo też nic o ewentualnym 
podniesieniu kwalifikacji zawodo-
wych przez te osoby. A przecież dość 
często korzystały one z różnych me-
chanizmów szkolenia zawodowego 
oferowanego przez tamtejsze agencje 
pracy. Nasze „pośredniaki” temat ten 
najzwyczajniej przespały. 

Nie ma też, co liczyć na to, że po-
wracający do domu z emigracji Pol-
scy robotnicy przywiozą  ze sobą górę 

pieniędzy, dzięki którym napędzą lo-
kalny rynek. To naiwne oczekiwania. 
Z reguły wracają Ci, którzy ewentu-
alnie nazbierali na lepsze auto, bądź 
spłacili do przodu kilka rat kredytu 
mieszkaniowego.

 Czy miasto jest gotowe na ich 
przyjęcie? Z pewnością nie. Tak wiele 
to się u nas nie zmieniło. 

Podsumowując. Tym razem trud-
no winić za wszystko władze sa-
morządowe. Kryzys dotyka nawet 
najbogatszych. Gmina może teraz 
tyle co nic. Lokalni urzędnicy nie są 
jednak bez winy. W Nowogardzie  
przez 18 lat nie udało się stworzyć 
konkurencyjnej bazy zatrudnienia. 
Tak naprawdę powstała tylko jedna 
fabryka, która realnie wpłynęła na 
poprawę sytuacji, a przynajmniej na 
lepsze samopoczucie społeczeństwa. 
Kilka zakładów zdążyło upaść jesz-
cze przed kryzysem. W tym czasie w 
Goleniowe powstało ich kilkanaście. 
I choć tam również dało się odczuć 
kichnięcie Ameryki, katar nie jest tak 
uciążliwy.

A może mamy po prostu pecha…
Marcin Simiński
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ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO 2008

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
-   Kierownik salonu gier w Nowogardzie

Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole
Wymagania dla kierowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
•   Wykształcenie wyższe
•   Doświadczenie mile widziane
•   Miła aparycja
•   Sumienność, uczciwość, rzetelność
•   Umiejętność kierowania ludźmi

Kontakt: Krzysztof Kupidłowski    
                 tel. 600 921 537  
e-mail: krzysztof.kupidlowski 
@fortunagames.pl
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SP Strzelewo

Dzień Praw Dziecka
Każdy człowiek jest istotą rozumną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię 

przysługujących mu praw i obowiązków. Nikt nie rodzi się jednak doskonały. 
Z biegiem czasu przy pomocy bliskich kształtujemy swoją osobowość, a już od 
momentu przyjścia na świat czeka na nas mnóstwo pracy. Musimy doskonalić 
swoje siły, rozwijać swoje zmysły pozwalające na kontakt z otaczającym nas 
światem, uczucia, dzięki którym będziemy mogli właściwie reagować na rze-
czywistość i wreszcie musimy uczyć się korzystać z woli i rozumu. To właśnie 
one charakteryzują człowieka i pozwalają mu w sposób wolny i świadomy po-
dejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność.

W środę o godzinie 9:00 w Szko-
le Podstawowej w Strzelewie odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Praw 
Dziecka. Spotkanie rozpoczęło się 
apelem, na wstępie którego prze-
mówiła dyrektor Agnieszka Forgiel. 
Na uroczystość zostali zaproszeni 
goście: Teresa Skibska - Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Seba-
stian Źróbek - Asystent do spraw 
Dzieci i Małoletnich, Cezary Ko-
misarz - Szkolny Rzecznik Praw 
Dziecka, którzy przekazali dzieciom 
swoje wiadomości dotyczące Praw 
Dziecka. W programie było m. in. 
Odsłonięcie Tablicy Praw Dziecka, 
Inauguracja Skrzynki Zaufania, 
Prelekcja przedstawiciela koalicji 
Przeciw Przemocy oraz wystąpienie 
przedstawiciela Policji ds. Dzieci i 
Małoletnich. 

Został rozstrzygnięty konkurs 
międzyklasowy pod hasłem „Pra-
wa dziecka”, na który dzieci w swo-
ich klasach przygotowały gazetki 
umieszczając je na tablicach ścien-
nych. W kategorii klas 0 - III wygrała 
klasa „0”, która włożyła dużo pracy 
w przygotowanie swojej gazetki pod 
nadzorem wychowawcy Krystyny 
Poredy. Natomiast w kategorii klas 
IV-VI wygrała klasa V, której opie-
kunem jest Małgorzata Kurzawa. 

Najważniejsze prawa człowieka 
(równość, wolność, prawo) dotyczą 
każdego, a zatem również dzieci… 
Dzieci mają swoją światową konsty-
tucję – Konwencje o Prawach Dzie-
cka, która zawiera szeroki katalog 
ich praw. 

Najważniejszym, naturalnym pra-
wem człowieka jest prawo do życia. 
Z niego płynie prawo do pełnego 
rozwoju. Prawa natury należy jed-
nak odpowiednio zabezpieczyć i 
rozpoznać.

Dzieci posiadają szczególne pra-
wa. Rozwój ich człowieczeństwa 
przebiega bowiem w szczególny 
sposób. Dziecko nie potrafi samo 
zadbać o siebie, nie potrafi samo-
dzielnie kształcić swojej natury. Po-
trzebuje do tego rodziców, opieku-
nów, potrzebuje wielu innych ludzi. 
Dlatego naturalnymi „strażnikami” 
praw dziecka są jego rodzice i opie-
kunowie. Ale dziecko potrzebuje też 
specjalnego zabezpieczenia w pra-
wie stanowionym. Dobre prawo sta-
nowione może i powinno pomagać 
rodzicom i opiekunom w rozwoju 
dziecka.

Dziecko ma prawo do:
• wychowywania się w rodzinie, 
•  nauki, 
•  kultury, wypoczynku i rozry-

wki, 
• ochrony zdrowia i opieki me-

dycznej, 
• wszechstronnego rozwoju oso-

bowości,  
• dostępu do informacji,
• ochrony przed wyzyskiem i po-

niżającym traktowaniem, 
• prywatności, równości.

Dziecko ma prawo do uczestnicze-
nia w procesie decyzyjnym dotyczą-
cym jego życia oraz do wpływania na 
decyzje mające dla niego znaczenie. 
Ma prawo wyrażać opinię we wszyst-
kich sprawach, które go dotyczą. 
Środowisko rodzinne w sposób naj-

bardziej korzystny przyczynia się do 
pełnego rozwoju osobowości dzie-
cka. Dobro dziecka polega właśnie 
na tym, aby wychowane było w ro-
dzinie. 

MW
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Gotuj z nami

 Jak już wcześniej informowaliśmy 
czytelników Dziennika Nowogardz-
kiego w SOSW  w Nowogardzie od 1 
września 2008 roku  realizowany jest 
projekt w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki pt.: Wsparcie 
Edukacyjne Niepełnosprawnych 
Intelektualnie WENI. Dzięki pozy-
skanej dotacji rozwojowej z EFS 110 
uczniów uczestniczy w 10 formach 
zadaniowych bezpośrednio skiero-
wanych na wszechstronne wsparcie 
edukacyjne, wyrównywanie szans 
oraz kształtowanie kompetencji klu-
czowych zmierzających do przygo-
towania uczestników do dorosłego 
życia i pełnienia ról zawodowych. 

Działania  w projekcie
I. Dodatkowe zajęcia dydaktycz-

no-wyrównawcze i specjalistyczne 
służące wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych i rozwojowych:

· Zajęcia terapeutyczne dla ucz-
niów z nadmierną pobudliwością pt. 

„W zgodzie z natura i samym sobą”,
· Baśnioterapia,
· Integracja sensoryczna,
· Zabawy Twórcze,
II. Opieka pedagogiczno psycho-

logiczna dla uczniów wskazujących 
skłonności do zachowań niezgod-
nych z normami i zasadami społecz-
nymi

· Zajęcia terapeutyczne dla  dzieci  
młodzieży zagrożonych demoraliza-
cją,

III. Dodatkowe zajęcia pozalek-
cyjne i pozaszkolne ukierunkowane 
na rozwój kompetencji kluczowych:

· Liczę, mierzę, badam i obserwuję 
świat przez zabawę,

· Odkrywcy zawodów,
 · Gotuj z nami,
· Szkolni ogrodnicy,
· Język niemiecki-mówię, czytam, 

piszę,

SZKOLNI OGRODNICY

Zajęcia prowadzone są raz w tygo-
dniu. W spotkaniu udział bierze 20 
uczniów i 2 opiekunów.

Głównym celem zajęć jest wyrów-
nywanie szans zawodoznawczych 
młodzieży upośledzonej w stopniu 
lekkim poprzez wzbudzanie zain-
teresowań zawodowych w kierun-
kach:

• kucharz, 
• piekarz, 
• cukiernik, 
oraz pomoc w wyborze dobrej 

drogi edukacyjnej.
Na zajęciach uczniowie mają 

możliwość korzystania z pracow-
ni, w której wykonywane są różne 
potrawy (naleśniki, placuszki z jab-

łkami, kanapki, sałatki) oraz czytel-
ni multimedialnej, gdzie wcześniej 
wyszukiwane są przepisy kulinar-
ne, zamieszczone w Internecie, a 
także w wydawnictwach zwartych  
 i ciągłych.

Uczestnicy zajęć przygotowują 
również degustacje przygotowywa-
nych przez siebie posiłków, na które 
zapraszają gości. Uczniowie zapo-
znają się ze sztuką i estetyką nakry-
wania do stołu.

Zajęciom towarzyszy ciepła i ser-
deczna atmosfera. Uczniowie chęt-
nie uczestniczą w zajęciach, dzięki 
którym mają możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań.

Zajęcia pozalekcyjne SZKOLNI 
ORODNICY mają na celu wpro-
wadzenie do tematyki związanej z 
ogrodnictwem i rozbudzeniem za-
interesowania tym zawodem. Forma 
i tematyka zajęć zmierza do wyra-
biania nawyków ochrony przyrody, 
postaw proekologicznych i prozdro-
wotnych. Kształtuje postawę samo-
dzielnego zaangażowania i potrzebę 
działania na rzecz własnego najbliż-
szego otoczenia.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą 
w tych zajęciach. W okresie jesien-
nym dbały o teren zielony wokół 
szkoły, wykonywały prace porząd-
kowe i pielęgnacyjne przed zimą. 
Uczniowie poznają pracę ogrodni-
ka, sposoby hodowli i pielęgnacji 
roślin, poprzez przeglądanie facho-
wej literatury, czasopism, poradni-

ków i zasobów Internetu. Chętnie 
też uczestniczą w organizowanych 
wycieczkach. We wrześniu ucznio-
wie mieli okazję zwiedzenia ogrodu 
dendrologicznego w Glinnej. Wy-
cieczka ta miała na celu rozwijanie 
umiejętności rozpoznawania gatun-
ków krzewów i drzew ozdobnych, a 
także roślin nietypowych dla nasze-
go regionu. Uczniowie z zaintereso-
waniem przyglądali się gatunkom 
roślin, których nigdy wcześniej nie 
widzieli. Uświadomili sobie sens ist-
nienia takich miejsce, ich walorów 
estetycznych i rekreacyjnych a tak-
że konieczność zachowania ich dla 
przyszłych pokoleń.

Obecnie Szkolni Ogrodnicy przy-
gotowują materiały do albumu ro-
ślin, które mają zostać posadzone na 
ternie zaprojektowanego ogrodu.
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NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
kojowe w Gryficach, tel: 507 
100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLA-
NĄ DO 15 ARÓW W NOWO-
GARDZIE LUB W OKOLICACH 
NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJO-
NĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, TEL: 
0605 522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 
pokojowe ul. 15 Lutego. Tel. 
609 307 132.

• Zdecydowanie kupię garaż lub 
teren pod budowę garażu na 
os. Gryfitów, w pobliżu ul. Ra-
cibora. Tel. 697 516 145 lub 091 
39 22 329.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850 197.

• Sprzedam działki z warunkami 
zabudowy za Sp nr 3 w Nowo-
gardzie w trakcie uzbrajania 
– 1x 1100 m kw, 2 x 1200 m kw, 
1 x 1254 m kw. Tel. 602 52 16 
71.

• Zamienię mieszkanie 3 po-
kojowe własnościowe Tel. 
506 067 621.

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
jowe, 68 m kw lub zamienię na 
dwa mieszkania mniejsze. Tel. 
691 261 151.

• Szukam jedno- lub dwupo-
kojowego mieszkania do wy-
najęcia w Nowogardzie. Tel. 
697 469 366.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Nowogard, ul. Boh. Warszawy 
– działka 1,1 ha z możliwoś-
cią podziału, pod zabudo-
wę, cena 17,00 zł/ m kw. Tel. 
502 103 432.

• Nowogard – 4 km – działka 
2300 m kw, 55 tys. zł, pod za-
budowę. Tel. 501 307 666.

• Nowogard – 7 km – dom a’la 
dworek, 70 arów, dobry dojazd, 
cena 270 tys. zł (do negocjacji). 
Tel. 889 133 882.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe, I piętro, 51,5 m kw, ul. Ko-
walska 1/6. Tel. 091 39 21 997. 

• Do wynajęcia pokój lub miesz-
kanie w zamian za ogrzewanie 
opałem. Tel. 515 626 681.

• Sprzedam dom o pow. 230 m 
kw, podpiwniczony, duża dział-

ka, Nowogard ul. Żeromskiego. 
Tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 
4 pokoje, 2500 zł m kw. Tel. 091 
39 22 549, kom. 509 836 212.

• Wynajmę miejsce na utworze-
nie stanowiska fryzjerskiego, 8 
m kw, cena 350 zł bez innych 
opłat. Tel. 693 877 141.

MOTORYZACJA

• KREDYT NA AUTO – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bor-
dowy metalik, przebieg 113 
000 km, zadbany, książka ser-
wisowa, 1 właściciel w Polsce i 
w Niemczech, w Polsce od lute-
go 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kom-
pletny rozrząd, opony letnie 
16”, duży przegląd klimatronic, 
bezwypadkowy, cena 44 000 zł, 
ogłoszenie prywatne, tel: 0605 
522 340,W CENIE DIAGNOSTY-
KA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU 
PRZEZ KLIENTA, możliwość 
wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam Golf II, 1,6, benzyna + 
gaz, przegląd do 18.08.2009 r., 
ubezpieczenie do 23.09.2009, 
1988 r., cena 2500 zł. Tel. 602 
36 26 51.

• Sprzedam Ford Escort, 1992 
r., 1,3 benzyna, cena 2500 do 
uzgodnienia. Tel. 605 44 77 92.

� Sprzedm opony zimowe 
175R14c. Tel. 781 441 089.

� Sprzedam K-750 z koszem do re-
montu. Tel. + 48 604 774 854.

• Sprzedam VOLVO V70, rocz-

nik 2001, 2,4 benzyna, au-

tomat. Skórzana tapicerka. 

Serwisowany, pierwszy właś-

ciciel, hak holowniczy. Zare-

jestrowany. Cena: 25 tys. Tel. 

0508 019 530.

• Sprzedam Opel Vectra 1,9 TDCI 
– X.2006 r., zarejestrowany, 
bezwypadkowy, 47 900; Toyota 
Corolla kombi XI.2005 r., salon 
polski, 1,4, diesel – serwisowa-
na, 34 900. Tel. 0888 044 988.

ROLNICTWO

• Sprzedam kaczki francuskie. 
091 39 104 15.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ziemniaki jadalne. 

600 345 068.
• Sprzedam gołębie driery czer-

wone i czarne, bażanty srebrne 
i diamentowe oraz dwa inku-
batory. Tel. 091 39 20 307.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rączka”. 
091 39 22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, profesjonalne 

przeprowadzki – wnosimy 

– znosimy. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 

0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-

wej (osobowe, busy, ciężaro-

we, TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowo-

gard, ul. Zielona 3. 091 

39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 
091 39 21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – ofer-
ty bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD 

– oprawa muzyczna wesel, 

zabaw i innych imprez oko-

licznościowych. Tel. 503 602 

029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• MIX REMONTOWO-BUDOW-

LANY – wszelkiego rodzaju 

remonty. Solidnie, dokład-

nie, tanio. Tel. 607 921 703.

• Remonty mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Czyszczenie pościeli weł-

nianych lanoliną. Tel. 

604 373 143.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Remonty. 605 166 829.
• NAPRAWA RTV Sawicki, K. 

Wielkiego 7. 091 39 20 737.
• Usługi elektryczne – regipsy, 

malowanie. Tel. 606 490 456.
• Układanie kostki brukowej. 

Tel. 721 124 740.

• Usługi samochodowe: bla-
charstwo – lakiernictwo i me-

chanika samochodowa. Kom-
pleksowa diagnostyka elektro-
niki i mechaniki pojazdu. Tel. 
723 844 223, 696 845 758.

• Wykonam remonty miesz-
kań. Wystawiam faktury. 
608 364 330, 600 347 308, po 
20.00 091 39 501 03.

• Usługi ogólnobudowlane – do-
cieplanie budynków, malowa-
nie zewnętrzne i wewnętrzne, 
glazura i terakota, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Problem z komputerem. Tel. 
667 474 521.

• Tipsy żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Korepetycje z języka niemie-
ckiego. 603 858 245.

• TIPSY, MAKIJAŻ ŚLUBNY I SYL-

WESTROWY. 697 408 391.

• Docieplenia budynków ze-

wnętrznie i wewnętrznie, 

malowanie, szpachlowanie, 

regipsy, hydraulika, elek-

tryka, glazura, terakota, 

ekskluzywne wykończenia 

wnętrz, szpachle dekoracyj-

ne i inne. Tel. 609 605 621, 

605 168 658, 784 188 147, 

697 612 803.

• Lakiernictwo, blacharstwo, 

konserwacja podwozi. Tel. 

661 283 227.

• Malowanie, szpachlowanie, 
podwieszane sufity, ścianki, 
panele ścienne i podłogowe. 
Tel. 519 687 317.

• Transport, przeprowadzki 
wnoszenie – znoszenie. Tel. 
696 138 406.



Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

OGŁOSZENIE

1321-24.11.2008 r. 

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5 Marca 7 • Nowogard

I.N.K. Volt
usługi elektryczne

    • tanio
 • szybko
  • solidnie

tel. 504 005 800

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachod-
nia. 071 385 20 18.

• Restauracja Przystań zatrud-

ni barmana/kę, korzystne 

warunki płacowe. Tel. 091 39 

20 221.

• Spawacza migomatem i elek-
trycznie przyjmę oraz murarza, 
praca w Potulińcu, tel. 601 73 
38 91.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechani-
ka i lakiernika samochodowe-
go na bardzo dobrych warun-
kach. Tel. 091 39 20 303.

• Restauracja Oskar zatrudni ku-
charza. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię do sklepu spożyw-
czego. Tel. 602 474 266.

• Dom Weselny Elit zatrud-
ni kelnera, kelnerkę. Tel. 
501 045 960.

• Szukam pracy z busem sprinte-
rem. Tel. 696 138 406.

• Zatrudnię pracowników (mał-
żeństwo) na fermę drobiu. Do-
bre warunki płacowe i miesz-
kaniowe. Tel. 0502 56 23 78 lub 
091 39 103 15.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Kupię drzewo dębowe dłuży-

cę lub papierówkę. Tel. 091 

38 53 018.

• Sprzedam tanio nowoczesne 
regały + ladę sklepową, stan 
bardzo dobry. 662 788 296, 
694 325 416.

• Serwis AGD. pralki_lodowki_
sylwek@vp.pl

• Poszukuję osoby, która 24 

grudnia 2008 r. w godz. 

ok.17.00 – 18.00 będzie na 

lotnisku Tegel / Berlin i bę-

dzie mogła zabrać mnie oka-

zyjnie do Nowogadu (Szcze-

cina lub Goleniowa). Tel. 

503 463 632.

• Kupię kostium karnawałowy 

Myszka Mickey dla chłopca 

6-7 lat. Tel. 091 39 22 771 po 

16.00.

• Sprzedam regały, ladę, dwie 
przymierzalnie z lustrami. 
605 581 133.

• Sprzedam lodówko – zamra-
żarkę Bosch, 300 litrów, cena 
399 zł do negocjacji. Tel. 091 57 
90 577.

• Sprzedam pianino, stan bardzo 
dobry, cena 1300 zł. Tel. 091 39 
25 188, 606 58 67 17.

• Owczarki niemieckie – szcze-
nięta czarno – podpalane po 
rodzicach z rodowodem, ojciec 
szczeniąt – wnuk zwycięzcy 
świata oraz 8 miesięczny z ro-
dowodem. Tel. 091 39 21 828.
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Nowogard 
ul. Boh. Warszawy 71 

(były POM)
Oferuje: strzyżenie, trymowanie, 
kąpiele, rozczesywanie, czyszcze-
nie uszu, przycinanie pazurków
Stosujemy wyłącznie kosmetyki  
i sprzęt renomowanych firm

Tel. 697 380 494

SYLWESTER W PASADENIE
muzyka na żywo – zespół muzyczny

cena 260 zł od pary
Serdecznie zapraszamy!
Tel. 606 612 367

15 GRUDNIA  br.

REKLAMA

REKLAMA

Piotruś Pan w NDK

Nasi też potrafią! 
Inscenizacja Piotrusia Pana w reżyserii Anety Drążewskiej przedstawiana 

była w Nowogardzkim Domu Kultury od niedzieli do środy i chociaż za wstęp 
trzeba było płacić 5 złotych, widownia za każdym razem była pełna.

Wszystkie elementy były trafione – udane stroje, choreografia i dobór mu-
zyki. Starali się także starsi i młodsi aktorzy, prezentując swoje umiejętności z 
wielkim zaangażowaniem. 

Wyreżyserowane z wielkim roz-
machem widowisko teatralne, po raz 
pierwszy w Nowogardzie zrealizowane 
przy użyciu technik multimedialnych, 
obejrzało większość dzieci i młodzieży 
z Nowogardu, gminy i z poza niej. 

Każdy spektakl,  Aneta Drążewska 
rozpoczynała specjalnym powitaniem 
zgromadzonej publiczności. 

O wypowiedź na temat pracy nad 
przedstawieniem, poprosiliśmy jego 
reżyserkę Anetę Drążewską.
Red. – Może na wstępie powie Pani 

kilka słów o sobie?
Aneta Drążewska – Z wykształ-

cenia jestem nauczycielem. Pracuję 
w SP nr 3. W Nowogardzkim Domu 
Kultury jestem instruktorem arty-
stycznym i prowadzę dwie grupy 
teatralne, w których mam trzydziestu 
amatorów sztuki aktorskiej.
Red. – Jakie miała Pani problemy, 

podczas pracy nad widowiskiem?
A. D. – Problemy... Nie chciałabym 

nikogo urazić, ale rodzic oddając dzie-
cko w nasze ręce musi sobie zdawać 
sprawę, że to nie szkoła. Aby rozwinąć 
talent, który dziecko posiada , trzeba 
ogromnej pracy dziecka, instruktora 
i wsparcia rodziców. Często dzieje 
się to kosztem wolnego czasu dzieci. 
Często zroszone jest łzami dzieci i 
instruktora. Nie wyobrażam sobie na-
uczyciela osiągającego bardzo dobre 
wyniki poklepywaniem po ramieniu  
i mówieniem – nie musisz się starać. 
Instruktor teatru ma tym trudniej, 
że musi nauczyć dzieci pokazywania 
emocji. Dziecko nie będzie wiedziało, 
jak pokazać złość, nie uświadomi 
sobie procesu powstawania złości, 
jeśli się świadomie nie zdenerwuje. 
Nie będzie się śmiało na zawołanie, 
jeśli instruktor go nie rozśmieszy...  
Robię to od 1999r.  Zasady zawsze 

są takie same. Próby zawsze trwają 
tyle samo. Rodzic, który chce, żeby 
jego dziecko wystąpiło, musi sobie 
zdawać z tego sprawę. Praca nad tym 
spektaklem była szczególnie ciężka 
i wyczerpująca, nie tylko od strony 
czysto technicznej...
Red. – Jak udało się osiągnąć tak 

znakomite efekty?
A. D. – Aktorzy przez dwa ostatnie 

tygodnie przychodzili na próby co-
dziennie. Ćwiczyli po kilka godzin. 
Bardzo dziękuję rodzicom z mojego 
teatru za zaangażowanie i pomoc w 
tworzeniu widowiska oraz tym ro-

dzicom, którzy z wyrozumiałością i 
cierpliwością podchodzili do naszej 
pracy nad spektaklem.
Red. – Widowisko jest bardzo no-

watorskie...
A. D. – Tak. Po raz pierwszy 

wykorzystaliśmy techniki multime-
dialne. Aktorów w sztuce wystąpiło 
26, ale ogółem na scenie pojawia się 
130 dzieci. Nie zdarza się to często 
w zawodowych teatrach. Ogromną 
pracą było skoordynowanie tego 
wszystkiego i połączenie w jedno 
widowisko.  

Ewa Dziwisz



1512-15.12.2008 r. 

 Witamy wśród nas...

Syn Iwony Moćko ur. 

4.12.08 z Kielc

Kacper Syn Renaty 

Rusnak ur. 5.12.08 z 

Dobrej

Syn Iwony 

Przewoźnik ur. 

5.12.08 z Bęczna

Córka Beaty 

Pawłowicz ur. 

6.12.08 z Żelmowa

Córka Danuty So-

bańskiej ur. 9.12.08 z 

Żelmowa

Syn Joanny Wójcik 

ur. 4.12.08 z Nowo-

gardu

Córka Magdaleny 

Dukaczewskiej ur. 

5.12.08 z Łagiewnik

Córka Katarzyny 

Wąsik ur. 9.12.08 z 

Kościuszki

W obiektywie Jana Korneluka  - Jak choinki to i mikołaje

Córka Anny Bąk ur. 

10.12.08 z Bienic

Grudzień  
w NDK
- 21.12.2008 r. (niedziela), godz. 

17.00,  Plac Wolności, Nowogardzki 
Dom Kultury zaprasza na bożonaro-
dzeniowy koncert zespołu MISTIC z 
programem kolęd i pastorałek. 

- 31.12.2008/01.01.2009 r. (śro-
da/czwartek),  godz. 23.50, Plac 
Wolności, Burmistrz Nowogardu i 
Nowogardzki Dom Kultury zapra-
szają na składanie życzeń noworocz-
nych przy muzyce.

W kinie „Orzeł”

Max Payne
Film akcji, prod. USA - 2008 rok 

- 99 min.
od lat 15, bilet 12 zł 
12.12.2008 godz. 19.00
13.12.2008 godz. 19.00
14.12.2008 godz. 19.00
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS 
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

Pizzeria 
FANTAZJA

     zaprasza  na 
       BAL 

SYLWESTROWY
zapewniamy

- dobrą polską kuchnię
- wspaniałą zabawę

- niespotykany nastrój
INFORMACJE na miejscu lub  

tel. 091 39 20 750
350 zł od pary
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 46

Rozwiązanie krzyżówki nr 45 – I MŁODY I 
STARY ŁASY NA DARY – nadesłali:

Łucja Wiśniewska, Halina Szwal, Barbara Barto-
sik, Józef Górzański, Andrzej Leszczyński, Halina 
Stefańska, Józef Dobrowolski, Franciszek Palenica, 
Bogumiła Urtnowska, Halina Kawczyńska, A. 
Wypych, Teresa Młynarska, Bogdan Krystkiewicz, 
Andrzej Czarnowski, Ryszard Gutowski, Włady-

sław Kubisz, Jerzy Siedlecki, Bogumiła Czupryńska, 
Teresa Jauszonek, Chrystiana Syfert.  

Prenumeraty DN na styczeń wylosowali:
1. Łucja Wiśniewska
2. Bogumiła Czupryńska
3. Bogdan Krystkiewicz

Gratulujemy!

INTENCJA

Gdyby tak wszystkie pacierze
Odmawiano
W dobrej wierze …

KOLĘDA

W noc Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia,
Gdyż w tę noc, jak wieści głoszą,
Nawet baran, wół i osioł,
Odzyskują ludzką mowę
I od razu są gotowe
Wypowiedzieć się najściślej
Co każde z nich o nas myśli.
Czemuż, koledzy mili
Nie skorzystać z takiej chwili,
Nie pospieszyć gdzieś do stajni,
I dowiedzieć się zwyczajnie
Co zwierz wszelki o nas sądzi?
Wszak kto pyta, ten nie błądzi.
Miałbym chęć niejedną postać,
W tę noc do obory posłać,
Zwłaszcza zaś pewnego pana,
Na rozmowę do barana.
Jednego z wytartym czołem,
Na konferencyjkę z wołem,
A innego z nosem wzniosłym
Na dyskusję z samym osłem.
Lecz czy z nimi mówić szczerze,
Zachce jakiekolwiek zwierzę?

MOWA KARPIA

Rzekł karp na talerzu
Leżąc przy bigosie:
Proszę mi wybaczyć, 
Niw jest dziś w sosie.

ŁAKOMEK

Choć dietę zalecał Mikołaj, 
By w ten najpiękniejszy dzień roku,
Być w formie, renifer Łakomek
Wciąż mchy i porosty skubał na boku. 
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 do 14 grudnia br. 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 11.12.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Stolarz
5. Pracownik terenów zielonych
6. Palacz c.o.
7.  Dekarz / pom.dekarza
8.  Cieśla / pom.cieśli
9.  Samodzielny księgowy
10.   Ślusarz-spawacz
11.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
12.  Księgowy
13.  Monter stolarki PCV
14.  Operator produkcji 

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Operator produkcji (Goleniów)
2. Operator produkcji  - Stargard Szcz.
3. Pracownik obsługi salonu gier – W-wa
4. Żołnierz zawodowy (kierowca, ele-
ktryk) – Mosty, Gryfice
5. Dozorca nocny, masztalerz (Macie-
jewo)

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

4.40FP, 5.25FP, 8.10L1P, 9.25L1P, 11.55L1, 12.25L1, 15.00L1P, 
15.45L2, 17.00L, 21.00L2P 
Szczecin - Nowogard

6.45FP, 7.45FP, 9.35L1P, 10.45L3, 13.20L1, 15.25L1, 16.35L1P, 
18.15L, 22.25L2P
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Juniorzy „Pomorzanina” 
mistrzami jesieni

Grający w klasie okręgowej juniorzy Pomorzanin Nowogard zostali mi-
strzem jesieni. Sztab szkoleniowy nagrodził ich za dzielną postawę.

Halowa Liga Piłki Siatkowej

Wyniki IV kolejki
W „mikołajkowe” popołudnie rozegrano IV kolejkę Halowej Ligi Siat-

kówki LZS.
LZS Wojcieszyn pokonał LZS Nowogard 3:0, Zakład Karny Nowogard 

wygrał z Osiedlem 3:2, LUKS zwyciężył w pojedynku ze Słajsinem 3:0, a JDS 
Nowogard wygrał z Oldbojami 3:1

Po czterech kolejkach aż trzy drużyny ma jednakową ilość punktów i o 
kolejności decyduje stosunek setów.

Tabela:
1. JDS Nowogard      6:2, sety 11:3,
2. LZS Wojcieszyn    6:2,  9:5,
3. LUKS Nowogard   6:2,  9:6,
4. Oldboys                  4:4,  9:6
5. LZS Nowogard       4:4,  7:7
6. Zakład Karny          2:6,  3:11
7. Osiedle                    2:6,  6:9
8. LZS Słajsino           0:8,  0:12
Piąta kolejka rozegrana zostanioe w sobotę 13 grudnia. Zapraszamy.

MGZ LZS Nowogard

Siatkówka WKS

Rozegrano VI kolejkę
Podajemy wyniki pojedynków rozegranych w dniu 6 grudnia 2008 roku.
1. WKS Sikorki – WKS Czermnica - przełożono
2. WKS Probud Wyszomierz – Jantar Kościuszki 3:0,
3. Wena Kikorze – Gang Olsena Węgorza 0:3,
4. Max Żabowo – WKS Błotno – walkower 3:0
5. WKS Żabowo – Młode Wilki Nowogard – walkower 3:0
Tabela po VI kolejce:
1.WKS Probud Wyszomierz 15 pkt, 16:4 sety, +162 małe punkty
2 Gang Olsena Węgorza – 14, 16:5, +161
3. Max Zabowo – 14  16:6, +144. 
4. WKS Czermnica – 14  15:5,  +41
5. Jantar Kosciuszki – 12  12:7,  +95
6. WKS Zabowo – 9  10:10,  +52
7. Wena Kikorze – 3  6:15,  -59
8. WKS Sikorki – 3  3:12,  -59
9. WKS Błotno – 3  3:15,  -134
10. Młode Wilki – 0,  0:18, -314. 
W dniu 13 grudnia rozegrana zostanie VII kolejka

NALP

Grupowa faza rozgrywek
W niedzielę 14 grudnia rozpoczyna się faza grupowa o zwycięstwo w te-

gorocznych rozgrywkach. Przypominamy podział na grupy:
Grupa 1: Seniorzy, Czarne Koszule Węgorza, WKS Probud Wyszomierz, 

Czarne Chmury,
Grupa 2: WKS Denver Miętno, Parasol, Łzy Sołtysa, WKS Sikorki,
Grupa 3: Bad Boys Juniors’94, Budowlani, Dorado, Pampeluna Perejros,
Grupa 4: Herosi, Tubisie, Golputz, WKS Błotno
Z każdej grupy do fazy ćwierćfinałowej awansują po dwie najlepsze dru-

żyny. 
W niedzielę grają: 
14.00 Seniorzy - Czarne Chmury,
14.30 Czarne Koszule Węgorza - WKS Probud Wyszomierz,
15.00 WKS Denver Miętno - WKS Sikorki,
15.30 Parasol - Łzy Sołtysa,
16.00 Bad Boys Juniors’94 - Pampeluna Perejros,
16.30 Budowlani -Dorado,
17.00 Herosi -WKS Błotno,
17. Tubisie -Golputz.

 Opr. LMM

Sukces 
Oskara  
Bondy

W dniu 9 grudnia odbyły się Mi-
strzostwa Szczecina w nietypowym 
wioślarstwie – na ergometrze. Duży 
sukces mieszkańca Nowogardu – ty-
tuł mistrza zdobył Oskar Bonda naj-
lepszy w kategorii juniorzy młodsi.

Gratulujemy i czekamy na sukcesy 
na wodzie!

LMM.

Sezon podsumowano w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych przyzna-
jąc indywidualne nagrody poszcze-
gólnym zawodnikom. Punktowano 
udział w meczu, pojawianie się w 
kadrze meczowej , zdobycie bramki 
i zaliczenie asysty. Najwięcej punk-
tów zebrał napastnik Dawid Kurek. 
Drugie miejsce w tej klasyfikacji 
zajął grający w pomocy Tomasz Po-
zierak, za nim uplasowali się dwaj 
pomocnicy Dawid Langner i Jacek 
Kasprzyk oraz obrońca Jarosław Fi-
jałkowski. Przyznano równie nagro-
dę specjalną dla bramkarza Wojcie-
cha Frąckowiaka natomiast za fre-

kwencję na treningach nagrodzono 
Michała Ogiewę.

-Dziękuję zawodnikom za walkę 
i frekwencję na treningach co prze-
łożyło się na tytuł mistrza jesieni. 
Stworzyliśmy fajną ekipę, mamy 
wsparcie zarządu klubu za co rów-
nie serdecznie dziękuję. -powiedział 
trener zespołu Marcin Wolny.

Nagrody dla zawodników ufun-
dowali Roman Szlachetka, Wojciech 
Kubicki, Dariusz Łuczak, Zarząd 
Pomorzanina oraz trener juniorów 
Marcin Wolny.

Opr. LMM

WKS Sikorki – WKS Żabowo
WKS Błotno – WKS Czermnica,
Jantar Kosciuszki – Gang Olsena
WKS Probud – Wena Kikorze,

WKS Czermnica – WKS Sikorki 
(zaległy),

Max Zabowo – Młode Wilki.
Zapraszamy. Opr. LMM
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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•

15 grudnia 2008 r. godz. 16.30
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Radio Maryja
102,9 lub 101,6 FM

REKLAMAREKLAMA

  Coraz lepsze 
  warunki w więzieniu

Czytaj s. 4
s. 2

s. 6

REKLAMA

 Piotr Słomski

 Nowo otwarte studio
 - stylizacja paznokci 
ANIA  w pasażu MAX 

 ul. 15 Lutego 9 
       Tel. 694 161 576        Serdecznie zapraszamy

o Szkółka Drzew Owocowych i Ozdobnych
Karsk 13

poleca bardzo 

duży wybór choinek
jodła kaukaska, świerk srebrny i zwyczajny 

Tel. 606 10 61 42

BEZPŁATNE 

CZIPOWANIE 

PSÓW

Kościół  
Ewangelicznych 
Chrześcijan  
w nowej siedzibie

s. 3

Spór o dach

s. 7

Petycja  
w sprawie 
parkingu 
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Kronika policyjna 
Wtorek 9 grudzień
Kradzież narzędzi z terenu budowy 

przy ul. Monte Casino. Wartość strat 
600 zł.

Tego samego dnia pojazd uszkodził 
lodówkę z napojami stojącą na ul. 700 
lecia na przeciwko Biurexu. Informacje 
dotyczące tej kwestii proszę zgłaszać 
na policję.
Środa 10 grudzień
Dokonano kradzieży z budowy na ul. 

Monte Ciasno, gdzie skradziono rury 
miedziane i piecyk gazowy o wartości 
1.000 zł. 

Na ul. Bema zatrzymano nietrzeźwe-
go rowerzystę. Zatrzymany, Bronisław 
N. okazał się recydywistą w jeździe na 
rowerze „pod wpływem”. W wydy-
chanym przez rowerzystę powietrzu 
stwierdzono 0,48 promila. 
Czwartek 11 grudzień
Zgłoszono kradzież z budowy na 

ul. Monte Casino, gdzie skradziono 
przewody elektryczne (około 300 m) 
i pilarkę elektryczną. Wartość strat 
3.200 zł.

Skradziono pilarkę spalinową Stihl 
wartość 600 zł z pomieszczenia gospo-
darczego w Wyszomierzu. 

Nietrzeźwy jadący rowerem na ul. 
Kościuszki Waldemar G., w wydycha-
nym powietrzu miał 1,5 promila. 
Piątek 12 grudzień
Włamanie do kiosku na ul. Dą-

browszczaków w Nowogardzie, gdzie 
po wybiciu bocznej szyby skradziono 
papierosy różnych marek i pieniądze. 

Kradzież w sklepie na ul. 700 lecia, 
gdzie skradziono portfel z zawartością 
kart bankowych, dowodem osobistym 
i  gotówką 120 zł.

Wieczorem zgłoszono kradzież 
torebki damskiej z dokumentami z 
pomieszczenia służbowego na terenie 
szpitala w Nowogardzie.
Niedziela 14 grudzień
Dokonano włamania do hurtowni 

przy ul. Armii Krajowej, gdzie po wy-
ważeniu drzwi frontowych skradziono 
pieniądze w kwocie 240 zł.

Policja z Nowogardu prosi o ostroż-
ną jazdę na terenie miasta, szczególnie 
przy dużych sklepach, gdzie jest ciasno 
na miejscach parkingowych. Mimo 
dobrej pogody dochodzi do zbyt dużej 
liczby kolizji. Przyczyną takich sytuacji 
może być pośpiech w robieniu zaku-
pów przedświątecznych i załatwianiu 
różnych spraw. 

Nieszczęsne petardy
Policjanci przypominają, że strze-

lanie petardami poza wyznaczonym 
miejscem będzie karane. Wysokość 
takiego mandatu może wynieść do 
500 zł. Policjanci będą sprawdzać 
stoiska prowadzące sprzedaż petard. 
Szczególnie zwracać będą uwagę na to, 
czy sprzedający posiadają pozwolenie 
na działalność gospodarczą oraz czy 
przy każdym sprzedawanym produk-
cie znajduje się, instrukcja obsługi w 
języku polskim. Handel w miejscach 
niedozwolonych będzie karany. MW  

Informacje Straży Pożarnej
11.12. godz. 16.23 Nowogard ul. 

3 Maja. Straż usuwała plamę oleju po-
wstałą z nieustalonych przyczyn.
12.12. godz. 8.05 Nowogard ul. 

Mickiewicza. Strażacy pomagali Po-
gotowiu Ratunkowemu w znoszeniu z 
piętra pacjenta do karetki.
12. 12. godz. 11.42 Miętno. Na 

jednej z posesji znajdował się lis.  Naj-
prawdopodobniej chory, na co wska-
zywało jego zachowanie. Lisa złapano 
i przekazano do obserwacji weterynarii 
w Sikorkach.
13.12. godz. 13.16 trasa Korytowo 

– Jenikowo. Strażacy wyciągnęli ze 
studzienki uwięzionego w niej psa.

13.12. godz. 16.52 Nowogard ul. 
5 Marca. Stwierdzono zadymienie 
mieszkania spowodowane cofnięciem 
spalin z przewodu kominowego, w 
wyniku czego uszkodzeniu uległ piec 
kaflowy i okopcone zostało mieszkanie. 
Mieszkanie wywietrzono.
13.12. godz. 17.21 Nowogard ul. 

Boh. Warszawy. Pożar sadzy w ko-
minie. Działania straży polegały na 
zabezpieczeniu miejsca, wygaszeniu w 
piecu i wywietrzeniu mieszkania.

Informacji udzielił  

Z – ca Dowódcy JRG Andrzej Husarz, 

opr. Ewa Dziwisz

  Urząd Miejski w Nowogardzie  organizuje w ramach „Programu zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogard”

BEZPŁATNE CZIPOWANIE PSÓW
1. Na czym polega identyfikacja 

psa?
To proste. Każdy z zaczipowanych 

psów będzie posiadał swój unikato-
wy numer identyfikacyjny niesiony 
przez mikroczip. Numer mikroczipa 
zostanie umieszczony w Międzyna-
rodowej Bazie Danych „SAFE-ANI-
MAL”, powiązanej z Europejskim 
Centrum Baz Danych „EUROPET-
NET”. Następnie w  komputerowej 
bazie danych znajdującej się rów-
nież w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie, zapisane zostaną dane 
osobowe właściciela zwierzęcia tj. 
imię i nazwisko, pełny adres wraz z 
numerem telefonu oraz podstawowe 
dane na temat psa. Kiedy zagubiony 
pies trafi do schroniska dla zwierząt, 
za pomocą czytnika odczytywany 
jest unikatowy numer. Potem to już 
tylko chwila, aby w bazie danych od-
naleźć właściciela i nawiązać z nim 
kontakt. Dzięki całemu systemo-
wi gwarantujemy, że w momencie 
odnalezienia pupila w dowolnym 
miejscu naszego kraju bądź Europy, 
właściciel zostaje natychmiast po-
informowany o jego  lokalizacji. W 
Europie zaczipowanych jest już kil-
kadziesiąt milionów psów. Do 2012 
roku każde zwierzę towarzyszące 
(pies, kot, fretka) będzie musiało 
posiadać mikroprocesor umożliwia-
jący jego identyfikację.

2. Czy mikroczip jest prosty 
do zaaplikowania?

Tak, to łatwiejsze od większości 
normalnych zabiegów. Cienki mi-
kroczip, wielkości ziarnka ryżu, jest 
bezboleśnie aplikowany podskór-
nie, w okolicy karku psa. Mikroczip 
może się delikatnie przemieszczać, 
ale czytnik zawsze go odczyta. Waż-
ne jest, aby poddawać czipowaniu 
zwierzęta, które osiągnęły maksy-
malną wielkość.
3. Po co czipować skoro mój pies 

ma imiennik?

Wiele psów jest oznakowanych 
poprzez imiennik, ale zdarzają się 
wypadki, że imiennik może się zgu-
bić, obroża z imiennikiem może się 
zerwać. Mikroczip Twojego czworo-
noga jest zawsze przy nim!

4. Ile to kosztuje?
Czipowanie jest bezpłatne dla 

wszystkich właścicieli psów z terenu 
gminy i miasta Nowogard. Całkowi-
ty koszt programu pokrywa Gmi-
na Nowogard, ze środków budżetu 
gminy.

5. Gdzie mogę zaczipować psa?
Można to zrobić udając się do niżej 

wymienionych gabinetów weteryna-
ryjnych z dokumentem stwierdzają-
cym tożsamość właściciela psa oraz 
książeczką szczepień zwierzęcia.
Gabinet Weterynaryjny Miro-

sław Berezowski
ul. Roosevelta 8, Nowogard 
tel. 091 39 20 814
Gabinet Weterynaryjny Tadeusz 

Soroka
ul. 3 mają 10, Nowogard 
tel. 091 39 25 484
Przychodnia Weterynaryjna „Si-

korka”
Sikorki 41, gm. Nowogard 
tel. 091 39 17 695

W przypadku szczegółowych py-
tań można uzyskać odpowiedzi w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 
Wydział Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowi-
ska Plac Wolności 5 pok. 207 tel. 091 
39 26 239.

Zapraszamy również na stronę 
www.safe-animal.eu, gdzie będą 
mogli Państwo odnaleźć  wszystkie 
dane dotyczące swojego pupila.

Nie trać czasu i natychmiast zadbaj 
o bezpieczeństwo Twojego pasa!
Czas trwania akcji jest ograni-

czony!
Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Ku przestrodze
Wychodząc z poczty przy ul. 3 Maja można spotkać się oko w oko z  

nieszczęściem. Jeden ze schodków ma ułamaną płytkę. Wystarczy  
niefortunnie lub nie zauważalnie postawić nogę na tym stopniu i można  
znaleźć się w pozycji nie do pozazdroszczenia, a jeszcze co nie daj Boże  
z połamanymi kończynami. Chyba kierownictwo poczty powinno się tym jak  
najszybciej zainteresować i natychmiast zabezpieczyć próg. Ruch przed  
świętami i końcem roku natężony , a licho nie śpi.A na koniec życzę  
całej załodze poczty spokojnych świat i szczęśliwego Nowego Roku. 

Wasz klient

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 3 Maja 7, 72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
Środa 17.12.2008 9:00- 15:00
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich
Czwartek 18.12.2008 9:00 – do wyczerpania zapasów żywności
Dla podopiecznych OPS z Miasta i terenów wiejskich
Zapraszam do starej siedziby przy 3Maja 7
Z aktualnym skierowaniem z OPS i wpisaną ilością osób w rodzinie.

Pastor Cezary Komisarz
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REKLAMA

Nowa siedziba Zboru  
i Chrześcijańskiego 
Centrum Pomocy
13 grudnia przejdzie do historii Zboru Kościoła Ewangelicznych 

Chrześcijan w Nowogardzie oraz Chrześcijańskiego Centrum Pomocy 
jako początek nowego etapu działalności. 

W 1994 roku rozpoczęliśmy od 
spotkań w prywatnym mieszkaniu 
przy ul. Luboszan, następnie od 25 
stycznia 1996 w prywatnym domu 
przy Promenada 9, w końcu swojej 
gościny od grudnia 2002 udzieliło 
nam Przedszkole nr 4 przy ul .Koś-
ciuszki zaś działalność charytatywną 
prowadziliśmy w lokalu przy ul. 
3-Maja 7/1. Po długich poszukiwa-
niach możliwości połączenia obu 
działań przy współpracy z UM, ZBK 
i OPS udało się znaleźć odpowiednie 
miejsce .

W wyremontowanych i adoptowa-
nych własnym kosztem i siłami po-
mieszczeniach przed laty opuszczo-
nych przez szwalnię znalazła siedzibę 
grupa ewangelicznych chrześcijan z 
terenu naszej Gminy.

W pomieszczeniu przy 700-lecia 14 
odbywać się będą , nie tylko regularne 
nabożeństwa, spotkania KIDS CLUB 
czy spotkania młodzieży ale również 
wydawana będzie odzież i żywność 
dla podopiecznych OPS z terenu 
Gminy Nowogard.

Nabożeństwo otwarcia stało się 
wydarzeniem na miarę całego regio-
nu, jako, że udział oprócz wiernych z 
Nowogardu wzięli wierni i pastorzy 
ze zborów w Szczecinie, Gryficach, 
Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, 
Łobzie, a nawet Nowym Tomyślu i 
Bydgoszczy. Radę Kościoła KECh w 
Warszawie reprezentował prezbiter 
Jacek Duda – zastępca Prezbitera 
Naczelnego Kościoła.

Gośćmi specjalnymi byli przedsta-
wiciele z zaprzyjaźnionych zborów 
z Blekendorf/Niemcy oraz Oene/ 
Holandia, które to od lat wspierają 
zarówno działalność Zboru, jak i 

Chrześcijańskiego Centrum Pomo-
cy.

W trakcie uroczystego nabożeń-
stwa goście składali okolicznościowe 
życzenia oraz drobne upominki dla 
nowogardzkiego Zboru.

Nowogard reprezentowany był 
w osobach Burmistrza Kazimierza 
Ziemby, który w krótkiej przemowie 
zaznaczył rolę, jaką KECh odgrywa 
w życiu naszego miasta, Kierownika 
OPS pani Teresy Skibskiej, która 
przekazała na ręce pastora drobny 
upominek w postaci zegara, prezesa 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Nowogardzkiej Franciszka Karolew-
skiego, który obiektywem swojego 
aparatu uwiecznił szczegóły całego 
wydarzenia. Życzenia powodzenia 
w dalszej pracy swoim nowym są-
siadom złożyli również przedstawi-
ciele Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej oraz Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów.

Władzom Miasta, kierownictwu i 
pracownikom ZBK, OPS, wiernym 
KECh i wszystkim, którzy swoją 
pracą uczynili otwarcie możliwym, 
serdeczne Bóg Zapłać!!!

Korzystając z okazji pragnę zapro-
sić podopiecznych OPS z terenu całej 
gminy do odbioru żywnoœci po raz 
ostatni w starej siedzibie przy 3-go 
Maja 7/1 w œrodê i czwartek (17-18 
grudnia).

Wszystkim mieszkańcom miasta i 
Gminy Nowogard życzę błogosławio-
nych, pełnych radości Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Pokoju Bożego w 
Nowym 2009 roku.

Prezbiter Okręgu Zachodniego

Pastor Cezary Komisarz

Zbór w Nowogardzie jest częścią Kościoła Ewan-
gelicznych Chrześcijan, należącego do rodziny wol-
nych kościołów protestanckich.

 Nabożeństwa  charakteryzują się  prostą formą i składają się z kazań op-
artych na Biblii oraz wspólnego śpiewu i modlitwy. W czasie niedzielnych 
nabożeństw odbywają się zajęcia Szkoły Niedzielnej dla dzieci. Zbór prowa-
dzi również spotkania studium biblijnego oraz angażuje się w działalność 
społeczną. Współpracuje z innymi kościołami i organizacjami o charakterze 
ewangelicznym. Zbór prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatyw-
ną wśród mieszkańców miasta i gminy Nowogard. Poprzez Chrześcijańskie 
Centrum Pomocy dociera do rodzin ubogich i poszkodowanych przez los z 
żywnością, odzieżą i środkami higieny.

Pastorem  Zboru jest Cezary Komisarz - absolwent Seminarium Biblijne-
go KECh (1991-1993), oraz UAM w Poznaniu - filologia angielska (2002-
2005). Ewangelista, kaznodzieja i założyciel Zboru w Nowogardzie (1995-
2002). Od 2002 pastor Zboru. Członek Rady Kościoła (2004-2007). Twórca 
i pierwszy dyrektor Misji Namiotowej KECh. Od 2008 Prezbiter Okręgu 
Zachodniego.
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Otwarcie nowego pawilonu

Coraz lepsze warunki  
w więzieniu
W czwartek 11 grudnia w zakładzie karnym w Nowogardzie otwarto 

nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych.

Uroczystego otwarcia pawilonu 
dokonali m.in. wicewojewoda An-
drzej Chmielewski, dyrektor gene-
ralny służby więziennej gen. Jacek 
Pomiankiewicz oraz płk Waldemar 
Śledzik zastępca dyrektora general-
nego SW. Natomiast poświęcenia 
dokonał J.E. biskup Marian Błażej 
Kruszyłowicz – jego obecność stała 
się praktyczną realizacją ewange-
licznego wezwania  aby „więźniów 
pocieszać”.

Nowy pawilon należy do najbar-
dziej nowoczesnych obiektów tego 
typu w Polsce. W celi znajdują się 
dwa łóżka piętrowe oraz zabudowa-
na ubikacja. Zgodnie z międzyna-
rodowymi standardami na jednego 
więźnia w celi przypadają 3 metry 
kwadratowe.

Ponadto w nowym pawilonie 
znajduje się także kuchnia, świetlica 
i łaźnie przystosowane dla więźniów 
niepełnosprawnych. Cały pawilon 
objęty jest monitoringiem telewizyj-
nym, ekrany umieszczono w specjal-
nych pokojach na każdym piętrze, 
można na nich obserwować kory-

tarz  i pomieszczenia do wspólnego 
użytku - do celi jednak kamery nie 
zaglądają tutaj podgląda się nadal 

przy użyciu odwiecznego „judasza”. 
Wartość  inwestycji łącznie z budo-
wą zaplecza logistycznego, a także 
oddanego w tym samym czasie pa-
wilonu w Płotach, wyniosła 22 mln 
złotych. Kwoty te pozyskane zostały 
ze środków Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej w Warszawie. 

Prace budowlane rozpoczęły się w 
październiku zeszłego roku i dzięki  
sprawnej organizacji zostały rychło 
zakończone. Do wykonania pawilo-
nu zatrudnionych zostało kilka firm 
budowlanych. W powstawanie  no-

wego komplek-
su swój wkład 
wnieśli również 
sami osadzeni. 
Zostali oni za-
angażowani do 
prac przy wyko-
pach, zbrojeniu 
budynku oraz 
pracach porząd-
kowych. 

Po zakończe-
niu uroczystości 
otwarcia no-
wego pawilonu 
dziennikarze i 
zaproszeni go-
ście udali się 
na zwiedzanie 
całego kom-
pleksu więzien-
nego włącznie 
z podziemiami, 
w których znaj-
dują się, jedyne  

zachowane w naszym kraju - cela 
śmierci oraz miejsce straceń. Po raz 
ostatni wyrok śmierci wykonano w 
Nowogardzie 12 grudnia 1978 roku. 
W dniu tym powieszony został 
gwałciciel i morderca spod Gryfic. 
Od kilkunastu lat po długim okre-
sie moratorium na wykonywanie 
wyroków śmierci, karę tę wyelimi-
nowano z polskiego kodeksu karne-
go. Zaproszeni goście mogli się też 
przekonać podczas zwiedzania  ZK, 
że warunki w nowym pawilonie są 
o wiele lepsze aniżeli w starych po-
mieszczeniach. Po zasiedleniu no-
wych cel, co odbędzie się - jak nas 
poinformował porucznik Artur Bo-
janowicz - w lutym ilość osadzonych 
w nowogardzkim ZK wrośnie do 
1147 osób. Tym samym więzienie, 
które stanowi nieodłączny element 
krajobrazu Nowogardu od ponad 
sześćdziesięciu lat stanie się naj-
większym zakładem karnym w wo-
jewództwie zachodniopomorskim i 
jednym z większych w kraju.   

 Warto też pamiętać, że tak duży 
zakład karny jest w naszym niewiel-
kim mieście jednym z istotniejszych 
pracodawców zatrudniającym bez-
pośrednio kilkaset osób. Przy tych 
wszystkich pozytywach, które mie-
liśmy okazję obejrzeć nie życzymy 
jednak nikomu wymuszonej wyro-
kiem obecności w ZK nawet jeśli-
by przyszło pomieszkać w nowych 
pachnących świeżą farbą i wyłożo-
nych kafelkami celach. 

Piotr Słomski

„Z bezradności do aktywności” 

Podsumowano I etap 
wdrażania projektu

W dniu 5 grudnia 2008r. w restauracji „Barnim”, odbyła się konferencja 
podsumowująca pierwszy etap, zaplanowanego do 2013 roku projektu „Z 
bezradności do aktywności” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Wszystkich zaproszonych gości konferen-
cji przywitała Pani Teresa Skibska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie. W swoim wystąpieniu podsumowała projekt skierowany do 
osób nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
i omówiła działania jakie zostały podjęte zmierzające do zwiększenia szans 
znalezienia zatrudnienia oraz wyrównywania deficytów wynikających z braku 
dostępu do usług proponowanych przez instytucje powiatu i braku kwalifikacji 
Beneficjentek. Zgodnie z Planem Działania na 2008r. na realizację programu 
systemowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie przewidziana 
była kwota 158.990 zł, przy 10% wkładzie własnym samorządu lokalnego w 
realizację tego programu.

zawodowym podczas których uczest-
niczki zdobyły wiedzę niezbędną do 
poruszania się na rynku pracy,

- spotkania z terapeutą rodzinnym,
- spotkania z informatykiem.
Ponadto w ramach projektu zorga-

nizowano wyjazd do kina dla Benefi-
cjentek i ich dzieci, ognisko/spotkanie 
integracyjne również dla Beneficjentek 
z dziećmi. Wypłacono zasiłki celowe 
podczas trwania projektu dla Benefi-
cjentek z przeznaczeniem na częściowe 
pokrycie kosztów związanych z udzia-
łem w projekcie. W ramach projektu 
odbyło się szkolenie w zakresie „Obsługi 
kas fiskalnych”, zakończone egzaminem 
i rozdaniem zaświadczeń potwierdzają-
cych nabyte kwalifikacje i umiejętności. 
W ramach projektu odbyła się konfe-
rencja z pracodawcami. Na spotkaniu 
poruszono kwestie działania na rzecz 
osób biernych zawodowo, przybli-
żono cele projektu oraz jego zasięg. 
Potrzeba realizacji programu wynikła 
z konieczności wyrównania szans 
zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub 
powrotu na rynek pracy osobom bezro-
botnym i jednocześnie korzystającym 
ze wsparcia pomocy społecznej.  Pod-
czas trwania projektu 12 uczestniczek 

podjęło zatrudnienie. 3 osoby zostały 
wykreślone z udziału w projekcie ze 
względu na niską frekwencję.

Usłyszeliśmy także bezpośrednie 
słowa beneficjentek programu, które 
dzięki wsparciu psychologa, prawnika, 
doradcy zawodowego zatrudnionych 
w ramach programu znalazły pracę, 
pokonały własne słabości, nabyły 
umiejętności aktywnego poszukiwania 
pracy oraz zintegrowały się z grupą. 

Po uroczystym obiedzie otwierając 
część Mikołajkową zatańczyła grupa 
Flesz Dance z Nowogardzkiego Domu 
Kultury, której opiekunem jest Pani 
Agata Kubiak. Na zakończenie odwie-
dził nas Święty Mikołaj, który rozdał 
wszystkim dzieciom paczki. 

Słowa podziękowania oraz życzenia 
świąteczne dla Beneficjentek projektu 
ich rodzin i osób zaangażowanych w 
realizację projektu padły także z ust 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Nowogardzie Pana Marka Krzywani 
oraz Pani Bożeny Kawickiej psychologa 
zatrudnionego na potrzeby projektu. 
Ośrodek Pomocy Społecznej infor-

muje, iż prowadzi nabór do kolejnej 
edycji projektu na rok 2009.

Inf. własna – opr. LMM

W projekcie „Z BEZRADNOŚCI 
DO AKTYWNOŚCI” realizowanym 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie od początku jego trwa-
nia wzięły udział 24 Beneficjentki. W 
trakcie trwania projektu Panie korzy-
stały z następujących form aktywnej 

integracji:
- spotkania warsztatowe z psycho-

logiem,
- spotkania z prawnikiem,
- spotkania z pośrednikiem pracy,
- spotkania z doradcą zawodowym a 

także warsztaty aktywizujące z doradcą 

Wygląd celi w nowym pawilonie
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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, 

Łukasz Szkutnik.

Pomoc merytoryczna: Małgorzata Łuka.

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE...
Pierwszego grudnia prawie wszystkie klasy naszej szkoły wzięły udział w 

konkursie dotyczącym wiedzy na temat HIV i AIDS. Organizatorką była 
pani Ewa Krzak. Najlepszą okazała się trzecia klasa Technikum Informa-
tycznego, która zwyciężyła z dużą przewagą punktów. Drugie miejsce zajęła 
klasa trzecia Technikum Ekonomicznego, a na najniższym stopniu podium 
z jednakową ilością punktów uplasowały się klasy druga Technikum Żywie-
nia i Gospodarstwa Domowego oraz czwarta Technikum Handlowego.

Trzeciego grudnia w naszej szkole odbył się Turniej Koszykówki Chłop-
ców o Puchar Starosty Powiatowego, w którym udział wzięły następujące 
drużyny: ZSZ Goleniów, ZSP Goleniów, I LO Nowogard i ZSP Nowogard. 
Turniej rozgrywany był systemem „Każdy z każdym”, który wyłonił nastę-
pujące kolejności:

I miejsce – ZSZ Goleniów
II miejsce – I LO Nowogard
III miejsce – ZSP Nowogard 
IV miejsce ZSP Goleniów.
Naszą szkołę reprezentowali: Adam Mościński, Mateusz Nowak, Mateusz 

Jeż, Łukasz Baranowski, Kryspin Krzywański, Arek Wojciechowski, Patryk 
Szatkowski, Jarosław Pabisiak, Marcin Szymera, Michał Kowalczyk oraz Hu-
bert Winnicki. Opiekunem był Pan Zbigniew Ceranka. 

FOTORELACJA Z WYJAZDU  

DO DOMU DZIECKA W MOSTACH

IDĄ ŚWIĘTA...
Lśni dookoła choinkowy blask,

niebo pełne śniegu,
niebo pełne gwiazd.

Niech radość w Święta wypełnia Wasz dom,
a Nowy Rok blasku doda waszym dniom!!!

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
wszystkim Czytelnikom życzy Redakcja „WBREW”.

Pierwsze prezenty rozdane.

Przedstawieniom, układom tanecznym i kolędom nie było końca…  

Przy szopce.

Żonglerka kapeluszami.

Break Dance. 
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Z okazji
urodzin 

Jarosławowi Garbat 
moc najserdeczniejszych życzeń, 

spełnienia marzeń, 
dużo uśmiechu oraz 

wielu sukcesów w życiu 
składa mama oraz kochająca rodzina

Pani Monice Pietrzak  oraz jej bliskim 
życzymy radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnym gronie 

oraz pasma sukcesów 
i spełnienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku 

       Personel 15 Południka

ŻYCZENIAŻYCZENIA

Spór o dach 10. Rynny odbiorcze przelewają 
wodę ściekajacą z dachu;

11. Źle założona rynna spustowa 
(odwrotnie);

12. Gąsiory ostatnie nie zaślepione;
13. Prześwity między pasem nadryn-

nowym a rynną;
14. Źle wkręcone wkręty do arkuszy 

blachy (powinny być pod folią), wymia-
na okna  (poddasze).

Z powodu tak wielu błędów i nie 
wykonanych prac lokatorzy podjęli 
decyzję o niewypłaceniu brakującej 
kwoty za remont dachu (33 tys. zł), 
dopóki prace nie zostaną wykonane 
prawidłowo.

W odpowiedzi na uwagi zarządca 
Jerzy Furmańczyk odpisał, że poinfor-
mowana o zaistnieniu usterek firma 
Okno – Plus zobowiązała się do ich 
usunięcia,  a fakt wymiany dachu został 
zgłoszony przez kierownika budowy w 
dniu 12.08. Odbioru nie dokonano z 
przyczyn losowych ( śmierć przewod-
niczącego wspólnoty). Natomiast wy-
konawca wypowiedział się następująco: 
kominy nie zostały przemurowane,  
lecz naprawione zgodnie z ustnymi 
ustaleniami, pozostałe prace zostały 
wykonane prawidłowo, a przelewanie 
wody jest skutkiem jej nadmiaru a nie 
wadą wykonania (sic!).

 Aby wyjaśnić nieporozumienia 
zarządca zorganizował w dniu 11.12 
br. zebranie konsultacyjne wspólnoty 
z firmą wykonującą dach.Firmę Okno 
– Plus reprezentowali bliżej nieokreśle-
ni przedstawiciele (panowie odmówili 
przedstawienia się, podejrzewamy, że 
był wśród nich właściciel oraz kierow-
nik budowy). Zebranie przebiegało bar-

dzo burzliwie. Lokatorzy przypominali 
swoje zarzuty do wykonania dachu, 
przedstawiciele firmy bronili się. Swoje 
uwagi zgłaszał też pan Furmańczyk, 
cytuję: „To, że dach przecieka, jest 
sprawą bezsporną. Szukamy przy-
czyny dlaczego dach cieknie...albo: 
„Nie zebraliśmy się, aby analizować 
kosztorys.” Gdy przedstawiciele firmy 
zobowiązali się do przełożenia dachu 
i przebudowy kominów, powstała 
kwestia finansowa. Lokatorzy chcieli 
wpłacić brakującą kwotę 33 tys. do-
piero przy bezusterkowym odbiorze 
dachu. Firma domagała się zapłaty 70% 
tej kwoty, gdyż poniosła już wydatki 
związane z zakupem materiału. Jerzy 
Furmańczyk przytoczył przykład z 
ul. Waryńskiego, gdzie lokatorzy nie 
dokonali odbioru dachu, ale wpłacili 
90% kwoty,  do jakiej byli zobowiązani, 
bo: „Facet ma święta, musi zapłacić 
ludziom. Proponuję pokryć chociaż 
VAT i podatek, który firma musiała 
zapłacić. Prawo jest takie, że reklamacje 
uwzględnia się przy zapłacie.”  Zebranie 
zakończyło się tym, że wykonawca 
zobowiązał się do wymiany dachu 
po wpłaceniu przez wspólnotę 50% 
wymaganej kwoty, a przedstawiciele 
wspólnoty zobowiązali się do rozmów 
z pozostałymi mieszkańcami bloku na 
ten temat. Na chwilę obecną, przeważa 
jednak pogląd, że całość kwoty zostanie 
przelana przy odbiorze. Wykonawcy 
natomiast należałoby naliczyć karę 
umowną, przewidzianą w umowie za 
nieterminowe i nieprawidłowe wyko-
nanie pokrycia dachu.

Ewa Dziwisz

W dniu 16 kwietnia br. Wspólnota 
Mieszkaniowa Pl. 700 – lecia 7 w 
Nowogardzie , reprezentowana przez 
Zarząd Wspólnoty oraz Zarządcę Jerze-
go Furmańczyka zawarła z firmą Okno 
– Plus F.H.U.  Durys Norbert umowę o 
roboty budowlane. Rozpoczęcie robót 
zaplanowano na 16 kwietnia, a zakoń-
czenie na nieprzekraczalny termin do 
dnia 30 sierpnia. Firma miała dokonać 
szeregu prac w tym wymiany pokrycia 
dachowego na blachodachówkę  oraz 
przemurowania kominów. O ile odbiór 
robót termomodernizacyjnych nastąpił 
bez zastrzeżeń w dniu 26.05., o tyle 
odbioru dachu dokonywano z różnych 
przyczyn (okoliczności losowe oraz 
wady w wykonaniu pokrycia dacho-
wego)  w dniu 02.12., sporządzając do 
niego uwagi. Pomimo wielokrotnych 
monitów, jak twierdzi zarząd wspólnoty 
usterki nie zostały usunięte. Uwagi 
zarządu do protokółu odbioru są na-
stępujące:

1. Nie zrobiono przemurowania 

kominów z cegły klinkierowej;
2. Nie rozebrano obróbek blachar-

skich kominów z blach nie nadających 
się;

3. Nie rozebrano ołacenia dachu dla 
oblistwowania folii dekarskiej kontrła-
tami a następnie ołacenia połaci dachu 
łatami z odzysku;

4. Nie dokończono ocieplenia stro-
podachu nad mieszkaniami 7 i 13;

5. Nie zaipregnowano środkami 
impregnacyjnymi bali i krawędziaków 
metodą smarowania preparatami solo-
wymi elementów więźby dachowej;

6. Nie wykonano dobrze położenia 
papy, są fałdy, woda nie będzie ście-
kać;

7. Prześwity przy dolnej części 
dachu;

8. Przy kominach papa na obróbce 
blacharskiej powinna być pod obrób-
ką;

9. Zauważono uszczelnienia pianką 
montażową, której nie stosuje się do 
przecieków;

Ach te drogi
Blok nr 23 przy ulicy Poniatowskiego oddano do użytku w 2003r. Przy roz-

daniu kluczy, burmistrz obiecał jego mieszkańcom wybudowanie drogi koło 
bloku w następnym roku. Obecnie mamy rok 2008 a drogi jak nie było, tak nie 
ma. Aby dostać się w okolice Bohaterów Warszawy i szkoły nr 3 mieszkańcy 
bloku oraz pobliskiej Ogrodowej brną w zależności od aury po kolana w błocie 
lub w śniegu.  Utrudniony jest również wyjazd autem spod bloku na ulicę. 
Sytuacja znana skądinąd,  ale dla mieszkańców niestety uciążliwa.

Ewa Dziwisz

Petenci OPS apelują...
Do redakcji napływają sygnały od mieszkańców korzystających ze świadczeń 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie jest tajemnicą, że w dni wypłat 
zasiłków do kasy ustawiają się kolejki. Bardzo często ludzie stoją na schodach i 
na chodniku. Nierzadko w kolejce stoją mamy ze swymi pociechami. Bliskość 
ruchliwej ulicy grozi wypadkami...

Jak to zmienić? Jak się dowiadujemy opuszczone przez KECh pomieszczenia 
mają być adaptowane na kolejne biura OPS. Może by pomyśleć o świadcze-
niobiorcach i obsługiwać ich z tamtej strony , przez drzwi wejściowe z kory-
tarza. Korytarz zapewni bezpieczeństwo, a przy okazji osłoni przed wiatrem 
, opadami i ... wzrokiem ciekawskich. LMM 



SPRZEDAŻ 
CHOINEK

- Wiejska 44
- Traugutta (obok szwalni)
- za torami (obok sklepu 
                     z konf. damską)
- obok cukierni Asprod

Przy cukierni Asprod od soboty 
20.12. w sprzedaży karp polski 

– zdrowy, smaczny, świeży, 
karmiony naturalnie

74-6.11.2008 r.

ZLECĘ BUDOWĘ 

SIECI WODOCIĄGOWEJ 
wraz z przyłączami oraz budo-
wę przyłączy kanalizacyjnych do 
ośmiu działek budowlanych w No-
wogardzie. Tel. 602 521 671  

KREDYTY 
BANKOWE

gotówka i konsolidacja

tel. (091) 43 43 019
Dojeżdżamy do Klientów

Sprzedaż 
choinek

Świerk pospolity i srebrny kłujący
Długołęka

Tel. 661 957 625

REKLAMAREKLAMA

REKLAMAREKLAMA

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji
Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

AUTO – TOP
U nas w sprzedaży:

- szyby samochodowe / montaż szyb
- części blacharskie i mechaniczne
- opony, wymiana oleju gratis
Nowogard, ul. 091 39 20 131 

kom. 0601 860 716

PLANDEKI PVC
PRODUKCJA I NAPRAWA
- plandeki samochodowe 
   na naczepy i przyczepy
- różnego rodzaju namioty
- oraz inne
Tel. 091 39 20 131, 0601 373 129

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Podziękowanie
Rada Osiedle Nr 3 w Nowogardzie  zorganizowała w dniu 05 grudnia 

2008r. imprezę otwartą pt. „Mikołajki – 2008” na terenie SP Nr 4 w No-
wogardzie.

W ramach imprezy odbyło się:
- Zabawa Mikołajkowa 
- poczęstunek pączkami, rogalikami i ciastem,
- poczęstunek lodami
- dzieci otrzymały paczki.
Do tak wspaniale  udanej imprezy przyczynili się niżej wymienieni spon-

sorzy:
1. Urząd Miejski w Nowogardzie – Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych,
2. Pani Krystyna Sachryń – Prowadząca Firmę Handlowo-Usługową „LO-

DOS” 
3. Pani Marianna Malinowska – Ciastkarnia na ul. 3-go Maja
W przeprowadzeniu Zabawy Mikołajkowej pomagali  członkowie Rady 

Osiedla Nr 3; Panie: Stanisława Szcześniak, Barbara Romańczuk, Jolanta Si-
mińska, Monika Kołodziej, Anna Nejman oraz społecznie Pani Stanisława 
Cichecka, Panowie: Edward Ignaczak  i Rafał Cichecki  oraz  Bartłomiej Fe-
dak prowadzący muzykę .

Serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, członkom Rady i społeczni-
kom za tak udane Mikołajki i  uśmiechnięte buzie naszych dzieci, a  z  okazji 
Nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam  wszystkim  najlepsze 
życzenia , Błogosławieństwa Bożego oraz  wszelkiej pomyślności w 2009 
roku.   

Przewodnicząca Zarządu  Rady Osiedla Nr 3 

Zofia Przybyszewska

Sygnały Czytelników

Brak miejsc parkingowych
Mieszkańcy bloku przy ulicy Księ-

cia Józefa Poniatowskiego 4 w Nowo-
gardzie są zbulwersowani sposobem 
rozwiązywania problemów komuni-
kacyjnych w Naszym mieście. Przy 
rosnącej liczbie samochodów oraz 
nie zmienionej liczbie miejsc do 
parkowania urzędnicy magistratu 
jedną decyzją rozwiązali problem 
kierowców parkujących przy ulicy 
Zacisznej. Przed kilkoma dnia-
mi wszyscy zostaliśmy zaskoczeni 
umieszczeniem znaków drogowych 
informujących o zakazie postoju przy 
naszym bloku.

 Parking ten był wybudowany 
razem z budynkiem dla jego miesz-
kańców a następnie kilka lat temu 
został przebudowany przy okazji 
modernizacji ulicy Zacisznej. Jego 
usytuowanie było planowane w doku-
mentacji i jest uzasadnione, ponieważ 
z drugiej strony naszego bloku jest 
droga dojazdowa do przedszkola 
wybudowano częściowo na naszej 

działce. Budowniczowie przedszko-
la zapomnieli, że rodzice dowożący 
swoje pociechy muszą swoje samo-
chody gdzieś zaparkować. Parkują, 
więc przy naszym bloku utrudniając 
wjazd mieszkańcom, służbom komu-
nalnym i pojazdom zaopatrującym 
przedszkole.

Czy my mieszkańcy bloku 40 ro-
dzinnego mamy krążyć po okolicy w 
poszukiwaniu miejsc parkingowych? 
Udostępniając teren pod drogę dojaz-
dową do przedszkola oraz na posze-
rzenie ulicy Zacisznej mamy  prawo 
oczekiwać pomocy ze strony Urzędu 
w przystosowaniu istniejącego do 
tej pory parkingu do potrzeb jego 
mieszkańców. Uważamy, że wszelkie 
zmiany powinny być konsultowane z 
mieszkańcami. 

Mieszkańcy bloku przy ulicy Księ-
cia Józefa Poniatowskiego 4.

(Podpisy 21 osób)
opr. MW.   

Rekolekcje adwentowe
Trwają rekolekcje adwentowe w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
Program rekolekcji na poniedziałek, wtorek i środę:
Godz. 9:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
Godz. 16:30 – roraty z nauką rekolekcyjną dla dzieci 
Godz. 18:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
Godz. 19:00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży
Okazja do spowiedzi w czasie rekolekcji codziennie w godz. 8:00 – 9:00 

oraz 16:00 – 19:00.
Również w  Parafii św. Rafała Kalinowskiego w poniedziałek rozpoczęły 

się rekolekcje adwentowe.
Program rekolekcji na poniedziałek, wtorek i środę:
Godz. 9:00 – msza św. z nauką ogólną
Godz. 17:00 – msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
Godz. 18:00 – msza św. z nauką dla wszystkich
Okazja do spowiedzi we wtorek od godz. 16:00 – 20:00 
Rekolekcje wygłosi Ks. dr Prałat Jan Mazur.

Sygnały czytelników
Doszły nas sygnały czytelników, że w SP nr 2 zajęcia wyrównawcze nie są 

prowadzone pod kątem dzieci najbardziej potrzebujących, lecz dla uczniów, 
którzy problemów z nauką nie mają. O wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy 
dyrektor SP nr 2 Lidię Wiznerowicz – Gliwną: „Generalnie zajęcia wy-
równawcze są dla uczniów słabszych. W szóstych klasach, na zajęciach 
dodatkowych nauczyciele przygotowują dzieci do sprawdzianów i testów, 
więc nie ograniczają liczby dzieci. Każde dziecko może przyjść na zajęcia, 
gdyż uczniowie muszą się obyć z zadaniami i z testami. Uczniów słabszych 
nauczyciel nie zostawia samych sobie, lecz odpowiada na ich pytania. 
Chcę zaznaczyć, że część zajęć wyrównawczych jest prowadzona przez 
nauczycieli społecznie. Jeśli dobry uczeń czuje się niepewnie, również 
jemu musimy pomóc. Żaden uczeń, który ma taką potrzebę i przychodzi 
do nas, nie jest odsyłany.” 

Ewa Dziwisz

SPRZEDAŻ CZĘŚCI 

NOWYCH I U
ŻYWANYCH
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe 
ul. 15 Lutego. Tel. 609 307 132.

• Zdecydowanie kupię garaż lub teren 
pod budowę garażu na os. Gryfitów, w 
pobliżu ul. Racibora. Tel. 697 516 145 
lub 091 39 22 329.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
przy ul. Wiejskiej. Tel. 693 850 197.

• Sprzedam działki z warunkami zabu-
dowy za SP nr 3 w Nowogardzie w 
trakcie uzbrajania – 1x 1100 m kw, 2 x 
1200 m kw, 1 x 1254 m kw. Tel. 602 52 
16 71.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 68 
m kw lub zamienię na dwa mieszka-
nia mniejsze. Tel. 691 261 151.

• Szukam jedno- lub dwupokojowego 
mieszkania do wynajęcia w Nowogar-
dzie. Tel. 697 469 366.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Nowogard, ul. Boh. Warszawy – dział-
ka 1,1 ha z możliwością podziału, pod 
zabudowę, cena 17,00 zł/ m kw. Tel. 
502 103 432.

• Nowogard – 4 km – działka 2300 m 
kw, 55 tys. zł, pod zabudowę. Tel. 
501 307 666.

• Nowogard – 7 km – dom a’la dworek, 
70 arów, dobry dojazd, cena 270 tys. zł 
(do negocjacji). Tel. 889 133 882.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, I 
piętro, 51,5 m kw, ul. Kowalska 1 B/6. 
Tel. 091 39 21 997. 

• Do wynajęcia pokój lub mieszkanie 
w zamian za ogrzewanie opałem. Tel. 
515 626 681.

• Sprzedam dom o pow. 230 m kw, pod-
piwniczony, duża działka, Nowogard 
ul. Żeromskiego. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 4 po-
koje, 2500 zł m kw. Tel. 091 39 22 549, 
kom. 509 836 212.

• Wynajmę miejsce na utworzenie 
stanowiska fryzjerskiego, 8 m kw, 
cena 350 zł bez innych opłat. Tel. 
693 877 141.

• Boksy do wynajęcia w nowym pasażu 
handlowym przy Placu Wolności. Tel. 
601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie – suterena 42 
m kw po kapitalnym remoncie. Tel. 
0515 171 584, 0509 861 731.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 

80 m kw przy ul. Zamkowej, cena do 
uzgodnienia. Tel. 880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
43,5 m kw, IV piętro, ul. 700 Lecia. Tel. 
091 39 26 602.

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 
ul. Wojska Polskiego, wolne od stycz-
nia. Tel. 667 994 240.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 088 
76 44 853.

MOTORYZACJA

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. 
Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy metalik, 
przebieg 113 000 km, zadbany, książ-
ka serwisowa, 1 właściciel w Polsce i w 
Niemczech, w Polsce od lutego 2008, 
NOWE: klocki i tarcze hamulcowe 
przód i tył, kompletny rozrząd, opony 
letnie 16”, duży przegląd klimatro-
nic, bezwypadkowy, cena 44 000 zł, 
ogłoszenie prywatne, tel: 0605 522 
340,W CENIE DIAGNOSTYKA STANU 
TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możliwość 
wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam Ford Escort, 1992 r., 1,3 
benzyna, cena 2500 do uzgodnienia. 
Tel. 605 44 77 92.

• Sprzedam K-750 z koszem do remon-
tu. Tel. + 48 604 774 854.

• Sprzedam VOLVO V70, rocznik 

2001, 2,4 benzyna, automat. Skó-

rzana tapicerka. Serwisowany, 

pierwszy właściciel, hak holowni-

czy. Zarejestrowany. Cena: 25 tys. 

Tel. 0508 019 530.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1,3 + 

gaz, rok 1991/92, cena 2600 zł. Tel. 

665 440 814.

• Sprzedam dużo części do Cinque-
cento 700: skrzynia biegów, gaźnik, 
amortyzatory, itp. Tel. 792 013 091.

• Sprzedam Ford Escort kombi, 1995 r., 
1,4 benzyna. Tel. 664 996 984.

• Sprzedam komplet nowych kół zimo-
wych 14 (pasują do Alfy 146, 147, Fiat 
Tempra), cena 650 zł. Tel. 721 517 904.

• Sprzedam Forda Ka, poj. 1,3, 1996 r., 
ekonomiczny. Tel. 506 486 202, 722 16 
40 41.

ROLNICTWO

• Sprzedam kaczki francuskie. 091 
39 104 15.

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam konie: klacz źrebna i źrebak 

9 miesięczny. Tel. 512 235 301.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 

„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 

516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych 

imprez okolicznościowych. Tel. 

503 602 029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 30 10.
• MIX REMONTOWO-BUDOWLANY 

– wszelkiego rodzaju remonty. 

Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Remonty mieszkań, kompleksowe 
wykończenia domów. 784 053 493.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-

noliną. Tel. 604 373 143.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• Remonty. 605 166 829.
• NAPRAWA RTV Sawicki, K. Wielkiego 

7. 091 39 20 737.
• Układanie kostki brukowej. Tel. 

721 124 740.

• Usługi samochodowe: blacharstwo 
– lakiernictwo i mechanika samo-
chodowa. Kompleksowa diagnostyka 
elektroniki i mechaniki pojazdu. Tel. 
723 844 223, 696 845 758.

• Wykonam remonty mieszkań. 
Wystawiam faktury. 608 364 330, 
600 347 308, po 20.00 091 39 501 03.

• Usługi ogólnobudowlane – dociepla-
nie budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura i terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Problem z komputerem. Tel. 
667 474 521.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Korepetycje z języka niemieckiego. 
603 858 245.

• TIPSY, MAKIJAŻ ŚLUBNY I SYLWE-

STROWY. 697 408 391.

• Docieplenia budynków zewnętrz-

nie i wewnętrznie, malowanie, 

szpachlowanie, regipsy, hydrau-

lika, elektryka, glazura, terako-

ta, ekskluzywne wykończenia 

wnętrz, szpachle dekoracyjne i 

inne. Tel. 609 605 621, 605 168 658, 

784 188 147, 697 612 803.

• Lakiernictwo, blacharstwo, konser-

wacja podwozi. Tel. 661 283 227.

• Malowanie, szpachlowanie, podwie-
szane sufity, ścianki, panele ścienne i 
podłogowe. Tel. 519 687 317.

• Transport, przeprowadzki wnoszenie 
– znoszenie. Tel. 696 138 406.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzin-
ne, ekwiwalent urlopowy, Niemcy, 
Europa Zachodnia. 071 385 20 18.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-

mana/kę, korzystne warunki płaco-

we. Tel. 091 39 20 221.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę oraz murarza, praca w Potu-
lińcu, tel. 601 73 38 91.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika i 
lakiernika samochodowego na bar-
dzo dobrych warunkach. Tel. 091 39 
20 303.

• Restauracja Oskar zatrudni kucharza. 
Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię do sklepu spożywczego. 
Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię kelnera, kelnerkę na noc 
sylwestrową. Tel. 503 045 960.

• Szukam pracy z busem sprinterem. 
Tel. 696 138 406.

• Zatrudnię pracowników (małżeństwo) 
na fermę drobiu. Dobre warunki pła-
cowe i mieszkaniowe. Tel. 0502 56 23 
78 lub 091 39 103 15.

• Zaopiekuję się dzieckiem we własnym 
domu. Tel. 722 164 109.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go ze znajomością diagnostyki. Tel. 
696 443 643, 692 683 475.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Kupię drzewo dębowe dłużycę lub 

papierówkę. Tel. 091 38 53 018.

• Sprzedam tanio nowoczesne regały 
+ ladę sklepową, stan bardzo dobry. 
662 788 296, 694 325 416.

• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@
vp.pl

• Kupię kostium karnawałowy Mysz-

ka Mickey dla chłopca 6-7 lat. Tel. 

091 39 22 771 po 16.00.

• Sprzedam regały, ladę, dwie przymie-
rzalnie z lustrami. 605 581 133.

• Owczarki niemieckie – szczenięta 
czarno – podpalane po rodzicach z 
rodowodem, ojciec szczeniąt – wnuk 
zwycięzcy świata oraz 8 miesięczny z 
rodowodem. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam telewizor kolorowy 33 ca-
lowy – tanio. Tel. 784 660 924.

• Na ulicy 3 Maja błąka się pies rasy 

Pekińczyk (czarny, podpalany). 

Wiadomość: 668 289 708.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
-   Kierownik salonu gier w Nowogardzie

Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole
Wymagania dla kierowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
•   Wykształcenie wyższe
•   Doświadczenie mile widziane
•   Miła aparycja
•   Sumienność, uczciwość, rzetelność
•   Umiejętność kierowania ludźmi

Kontakt: Krzysztof Kupidłowski    
                 tel. 600 921 537  
e-mail: krzysztof.kupidlowski 
@fortunagames.pl

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne
500 826 464

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Dnia 17 grudnia 2008 r. (środa) 
w Szkole Podstawowej nr 4 
w Nowogardzie odbędzie się 

KIERMASZ 
BOŻONARODZENIOWY 

w godz. od 10.30 do 12.00. 
Zebrane pieniądze ze sprzedaży świątecznych ozdób przeka-

żemy wychowankom Domu Dziecka w Gryficach. Serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału w naszym kiermaszu.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

Biznes Park Gryfice zatrudni na wolne stanowisko:

DYREKTORA GALERII HOSSO
Oferujemy pracę w nowoczesnej firmie, 

miłą atmosferę oraz atrakcyjne wynagrodzenie
Od kandydatów oczekujemy: 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie podania i CV na adres Nowy 
Świat 8, bądź email joanna@hbinvestment.pl. Informacje dodatkowe moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 512 402 188 w godz 8 do 18

- wykształcenie min. średnie

- doświadczenia na stanowisku kierowniczym

- dyspozycyjność

- odpowiedzialność za powierzone obowiązki

- wysoka kultura osobista

- kreatywność

- komunikatywność

- umiejetność pracy z ludźmi

- prawo jazdy kategorii B

ŚWIERK 
SREBRNY
hurt – detal

Długołęka 34
Tel. 603 895 622
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Ukazuje się we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard, Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 

Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-

niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 

Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-

wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

PRZEWÓZ OSÓB - ROMAN BIŃCZYK - LINIA REGULARNA

TEL. 0607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

4.40FP, 5.25FP, 8.10L1P, 9.25L1P, 11.55L1, 12.25L1, 15.00L1P, 
15.45L2, 17.00L, 21.00L2P 
Szczecin - Nowogard

6.45FP, 7.45FP, 9.35L1P, 10.45L3, 13.20L1, 15.25L1, 16.35L1P, 
18.15L, 22.25L2P
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Nowogard 15.12.2008r.
OFERTY PRACY

 PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Stolarz
5. Pracownik terenów zielonych
6. Obuwnik przemysłowy
7.  Dekarz / pom.dekarza
8.  Cieśla / pom.cieśli
9.  Samodzielny księgowy
10. Ślusarz-spawacz
11. Nauczyciel jęz. Angielskiego
12. Księgowy
13. Sprzedawca
14. Operator produkcji 

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Operator produkcji (Goleniów)
2. Operator produkcji  - Stargard Szcz.
3. Pracownik obsługi salonu gier – W-wa
4. Żołnierz zawodowy (kierowca, ele-
ktryk) –Mosty, Gryfice
5. Dozorca nocny, masztalerz (Maciejewo)
6. Kasjer (Szczecin)

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(pon. – czw. niedz. kursuje tylko do Gryfic)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21
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NALP

Faworyci nie zawodzą 
Oto wyniki i tabele po pierwszej serii rozgrywek grupowych.
Grupa 1
Seniorzy -Czarne Chmury 2:1 (0:1)
Bramki dla Seniorów: B. Borowik, G. Żyła. Bramka dla Chmur: M. Kolasa.
WKS Probud Wyszomierz -Czarne Koszule Węgorza 5:5 (2:2)
Bramka dla Wyszomierza: J. Pertkiewicz -2, Z. Skowroński, K. Pacelt -2. 
Bramki dla Węgorzy: M. Adler, A. Baszczyk.
Tabela:
1. Seniorzy 1 3 2-1,
2. Czarne Koszule Węgorza 1 1 5-5,
3. WKS Probud Wyszomierz 1 1 5-5,
4. Czarne Chmury 1 0 1-2,
Grupa 2
WKS Sikorki -WKS Denver Miętno 2:7 (0:3)
Bramki dla Sikorek: T. Zimny -2. Bramki dla Miętna: T. Litwin, M. 
Stachowiak -2, K. Michalski, D. Litwin -3.
Łzy Sołtysa -Parasol 4:3 (2:0)
Bramki dla Łez: K. Ninard, I. Kowalczyk -2, M. Sidłowski. Bramki dla 
Parasola: M. Kawa, C. Łokaj, R. Górecki.
Tabela: 
1. WKS Denver Miętno 1 3 7-2,
2. Łzy Sołtysa 1 3 4-3,
3. Parasol 1 0 3-4,
4. WKS Sikorki 1 0 2-7,
Grupa 3
Pampeluna Perejros -Bad Boys Juniors’94 1:2 (1:1)
Bramka dla Pampeluny: K. Pastusiak. Bramki dla Bad Boysów: J. 
Kaczmarek -2,
Dorado -Budowlani 0:1 (0:0)
Bramka dla Budowlanych: K. Kulpa.
Tabela: 
1. Bad Boys Juniors’94 1 3 2-1,
2. Budowlani 1 3 1-0,
3. Pampeluna Perejros 1 0 1-2,
4. Dorado 1 0 0-1,
Grupa 4
WKS Błotno -Herosi 2:9 (0:4)
Bramki dla Błotna: M. Wielgus. Bramki dla Herosów: M. Mikita -2, K. 
Różalski -2, A. Kacprzak -2, Ł. Chruścicki -2, G. Skrzecz.
Tubisie -Golputz 1:2 (1:1)
Bramka dla Tubisiów: R. Podbiegło. Bramki dla Golputz: J. Puciennik -2.
Tabela:
1. Herosi 1 3 9-2,
2. Golputz 1 3 2-1,
3. Tubisie 1 0 1-2,
4. WKS Blotno 1 0 2-9
Za tydzień zagrają:
14.00 Seniorzy -WKS Probud Wyszomierz,
14.30 Czarne Koszule Węgorza -Czarne Chmury,
15.00 WKS Denver Miętno -Łzy Sołtysa,
15.30 Parasol -WKS Sikorki,
16.00 Bad Boys Juniors’94 -Dorado,
16.30 Budowlani -Pampeluna Perejros,
17.00 Herosi -Golputz,
17.30 Tubisie -WKS Błotno.

opr. LMM

Tenis stołowy
Szkoły podstawowe
W dniu 2 grudnia o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie 

zagościł Tenis Stoły dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych. Drużyny zo-
stały podzielone na dwie grupy, w których to spotkania rozegrane zostały sy-
stemem „każdy z każdym”. Mecze rozgrywane były do 3 wygranych punktów. 
Wśród dziewcząt w grupie A 1 miejsce zajęła SP Orzechowo, a w gru-
pie B SP Wierzbięcin.. W rozgrywkach chłopców 1 miejsce w gru-
pie A zajęła SP Wierzbięcin – faworyt zawodów, a w grupie B SP Dłu-
gołęka. Te szkoły rozegrały mecze o 1 miejsce w mistrzostwach. 
Ostatecznie wyniki zwodów ukształtowały się następująco:
Dziewczęta:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie– opiekun Józef Korkosz
2 miejsce - Szkoła Podstawowa w Orzechowie – opiekun Andrzej Pluta
3 miejsce - Szkoła Podstawowa w Strzelewie – opiekun Waldemar Kon-

draciuk
4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 – opiekun Jarosław Jesionka
5 – 8 miejsce:
- Szkoła Podstawowa w Długołęce – opiekun Rafał Urtnowski 

- Szkoła Podstawowa nr 3 – opiekun Piotr Kazuba
Chłopcy:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie– opiekun Józef Korkosz
2 miejsce - Szkoła Podstawowa w Długołęce – opiekun Rafał Urtnowski
3 miejsce - Szkoła Podstawowa w Orzechowie – opiekun Andrzej Pluta
4 miejsce - Szkoła Podstawowa w Żabowie – opiekun Anna Kucharczyk
5 – 8 miejsce:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun Bogdan Wawryczuk
- Szkoła Podstawowa nr 2 – opiekun Grzegorz Górczewski
- Szkoła Podstawowa nr 3 – opiekun Piotr Kazuba
- Szkoła Podstawowa w Strzelewie – opiekun Waldemar Kondraciuk
Awans  do  Mistrzostw Powiatu uzyskały: 
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, Szkoła Podstawowa w Orzechowie i 

Szkoła Podstawowa w Długołęce.

Gimnazja
9 grudnia tym razem w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie odbyły się 

Mistrzostwach Gminy w Tenisie Stołowym Szkół Gimnazjalnych. Wśród 
dziewcząt 1 miejsce zajęły dziewczęta z Gimnazjum nr 3, a wśród chłopców 
najlepsi okazali się zawodnicy z Gimnazjum nr 2.

Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta:
1 miejsce – Gimnazjum nr 3 – opiekun Bogdan Sobolewski
2 miejsce – Gimnazjum nr 1 – opiekun Janusz Raczyński
Chłopcy:
1 miejsce – Gimnazjum nr 2 – opiekun Jacek Jackowski
2 miejsce – Gimnazjum nr 3 – opiekun Bogdan Sobolewski
3 miejsce – Gimnazjum nr 1 – opiekun Janusz Raczyński
Do Mistrzostw Powiatu awansowały drużyny, które zajęły 1 i 2 miejsce. 

Gratulujemy!

Uwaga wędkarze
Koło M – G PZW Nowogard organizuje w dniu 03.01.2009 r. zawody węd-

karskie spinningowe p. n. „TROĆ 2009” na rzece Rega k/Nowielic. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 02.01. 2009 r. Wyjazd z ul. 5- go Marca – godz. 
7:00. Startowe 20.00 zł

Informujemy, iż opłat wędkarskich na 2009 rok można dokonywać w 
sklepie „Wędkarz”.

Zarząd 
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS 
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

375

• dla rolników bez zaświadczeń
• bez ZUS i US dla firm
• do 20,000 na 8 lat
• dla pracujących bez zaświadczeń

• do 150 tys zł na 9 lat
• dodatkowa gotówka
• jedna rata - lżejsza spłata

29 grudnia 2008 r. godz. 16.30

5 stycznia 2009 r. godz. 15.30

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

CHOINKI 
jodła - świerk

najładniejsze i najtańsze!
Olchowo 74

„Cedr” Drzewa i Krzewy 
Ozdobne

Tel. 507 102 211

REKLAMA REKLAMA

Święty Mikołaj 
zawitał do Karska

W sobotni wieczór 13 grudnia dzieci i młodzież Karska zgromadziła się 
w odremontowanej świetlicy, by przy zastawionych słodyczami i owocami 
stołach czekać na przyjście świętego Mikołaja. Oczekiwany gość wkroczył z 
workami pełnymi darów i zaczęła się...ciężka praca dla niemłodego (sądząc 
po siwej brodzie) Mikołaja. Z każdym dzieckiem musiał porozmawiać, za-
pytać o dobre uczynki, wysłuchać wierszyka lub życzeń, wręczyć paczkę... 
A dzieci w Karsku jest ponad siedemdziesiąt. Mikołaj dokładnie o tym wie-
dział, bo prezentów starczyło dla wszystkich...

I tak to szary, chłodny wieczór przerodził się w wieczór radosny. Rodzice 
dumnie przedstawiali swoje pociechy i robili zdjęcia – wszak taka okazja 
trafia się tylko raz w roku...

LMM, foto Jan Korneluk

Worki Świętego Mikołaja napełnili hojni sponsorzy: Burmistrz Ka-
zimierz Ziemba, Państwo Wrona, Państwo Ciechanowscy, hurtownia 
Państwa Jasińskich, oraz Janusz Panek, Michał Bociarski i Robert Au-
gustynek. Choinkę dostarczył Wiesław Runiewicz. 
Sponsorom i wszystkim , którzy zaangażowali się w przygotowanie 

tego wieczoru radości Sołtys i Rada Sołecka składa serdeczne podzię-
kowania, a z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przeka-
zuje najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Prawdziwy Mikołaj nie dojechał, bo droga kiepska. 

Godnie zastąpił go burmistrz Kazimierz Ziemba
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Uwaga wędkarze
Koło M –G PZW Nowogard organizuje w dniu 03.01.2009 r zawody węd-

karskie spinningowe p. n. „TROĆ 2009” na rzece Rega k/Nowielic. Zapisy w 
sklepie „Wędkarz” do dnia 02.01.2009 r. Wyjazd z ul. 5 Marca – godz. 7:00. 
Startowe 20.00 zł.

Wesołych Świąt Szczęśliwego Nowego Roku 
i taaakiej ryby wędkarzom Koła składa

                                                                                              Zarząd

Joanna MIELCZAREK, lat 16, 
wyszła z domu w Miętnie 
w dniu 05.09.2007r.
i do tej pory nie wróciła. 

Zatrzymany włamywacz

Rafał KUZIORA, lat 48, wyszedł 
z domu w Kościuszkach w dniu 
13.07.2008r. i do chwili obecnej 
nie powrócił. 

Policjanci z Komisariatu w Nowo-
gardzie zatrzymali seryjnego włamy-
wacza. Przedstawiono mu zarzuty 
dokonania ośmiu włamań. Maciejo-
wi M. lat 19 grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 10. 

Do zatrzymania włamywacza 
doszło we wtorek 16 grudnia 2008 
roku. Policjanci z Nowogardu pro-
wadzili dochodzenie w sprawie serii 
włamań do domów w budowie na 
terenie miasta, których dokonano w 
okresie od pażdziernika do grudnia. 
Żmudne i drobiazgowo prowadzo-
ne dochodzenie doprowadziło do 
zatrzymania włamywacza, którym 
okazał się mieszkaniec Nowogardu 
Maciej M. Policjanci przedstawili mu 

zarzuty dokonania osmiu włamań tj. 
do budynków będących w budowie 
przy ul. Kościuszki i Monte Casino 
skąd ukradł elektronarzędzia, ma-
teriały budowlane, grzejniki, piecyk 
gazowy, piły oraz komputer na łącz-
ną kwotę ponad 21.000 zł. Policjanci 
część skradzionych rzeczy odzyskali 
i przekazali pokrzywdzonym. 

Włamywacz w trakcie przesłucha-
nia przyznał sie do postawionych za-
rzutów. Sprawa jest rozwojowa. Nie 
wykluczamy że podejrzany dokonał 
jeszcze innych przestępstw na tere-
nie Nowogardu i powiatu goleniow-
skiego. 

Maciejowi M. grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 10.

Zaginęli, nie wrócili

Rok 2008 w oświacie

Spotkanie w ratuszu

W środę 17 grudnia, odbyło się 
spotkanie burmistrza Nowogardu 
Kazimierza Ziemby z przedstawicie-
lami placówek oświatowych z terenu 
naszej gminy. W spotkaniu udział 
wzięli (oprócz burmistrza i dyrekto-
rów szkół): zastępca burmistrza Je-
rzy Kaczmarski, kierownik wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 
- Marlena Marchewka kierownik 
Zespołu Ekonomiczno - Admini-
stracyjnego Szkół - Magdalena Pę-

dzik oraz dyrektor Nowogardzkiego 
Domu Kultury – Mirosława Przyby-
łek.

Podczas spotkania podsumowano 
2008 rok, omówiono aktualne prob-
lemy a także przedstawiono plany 
na rok 2009. Rozmawiano również 
o przyszłorocznych obchodach 700-
lecia nadania praw miejskich na-
szego miasta i udziale szkół w tym 
jubileuszu.

opr.lmm

 Jerzy Kaczmarski zadebiutował publicznie jako zastępca burmistrza
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Jerzy Kaczmarski 
zastępcą burmistrza

Po 6 tygodniach chaosu  w Radzie Miejskiej nastąpiło uspokojenie. Usta-
liła się nowa koalicja skupiająca 11 radnych pod nazwą Klub Współpracy 
Samorządowej. Było to możliwe po zgodzie Jerzego Kaczmarskiego, człon-
ka Prawa i Sprawiedliwości na wejście do koalicji i objęcie stanowiska za-
stępcy burmistrza. W tej sytuacji miał obowiązek zrzeknięcia się mandatu 
radnego – jego miejsce zajmie Jerzy Majewski (w wyborach zajął drugie 
miejsce na liście poparcia) i będzie 11 członkiem Klubu Współpracy Samo-
rządowej zapewniając Klubowi większość w Radzie Miejskiej. Jerzy Kacz-
marski jako zastępca odpowiadał będzie za działalność Wydziału Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy, sprawować będzie nadzór nad problemami opieki 
społecznej oraz pokieruje sprawami obywatelskimi. Najważniejszym za-
daniem na dzisiaj to koordynacja przedsięwięć związanych z obchodami 
700-lecia lokacji Nowogardu.  

leżć się  w podobnej sytuacji i dlate-
go prowadziłem długie rozmowy ze 
wszystkimi radnymi Klubu Współ-
pracy Samorządowej. Przekonano 
mnie do dwóch rzeczy – po pierwsze, 
że składają mi propozycję, bo przy 
każdym głosowaniu kierowałem 
się tylko swoją wiedzą i popierałem 
wszelkie projekty, które uznałem za 
merytorycznie uzasadnione. Nigdy 
nie kierował mną koniunkturalizm. 
Po drugie wszyscy zagwarantowali 
gotowość do rozmów, do negocjacji i 
wolę  wspólnego działania. Również 
radny Jerzy Majewski, który dostanie 
mandat po mojej rezygnacji (brał 
już udział w posiedzeniu Komisji) 
zapewnił, że będzie członkiem klu-

bu wspierającego Burmistrza. W tej 
sytuacji jestem przekonany, że Rada 
będzie pracować tak jak oczekuje 
tego społeczeństwo.

W Radzie utworzyła się koalicja, 
która będzie usilnie pracować nad 
wspólnym programem – ważne, że 
jest taka wola. Tutaj na szczeblu 
Gminy wielka polityka schodzi na 
dalszy plan - moją decyzję akceptują 
władze Prawa i Sprawiedliwości i nie 
stawiają żadnych warunków – głów-
nym celem ma być rozwój Gminy i 
uchwały zgodne z interesami miesz-
kańców. Dwa lata jakie pozostały 
do końca kadencji powinny zmienić 
opinię o radnych i Radzie Miasta.

Wysłuchał Lesław M. Marek

Czytelników Dziennika Nowo-
gardzkiego Jerzy Kaczmarski infor-
muje o motywach jakimi kierował 
się przy podejmowaniu decyzji o 
wejściu do koalicji:

Stanowisko zastępcy burmistrza 
zdecydowałem się przyjąć w poło-
wie grudnia chociaż taką propozycję 
otrzymałem na początku listopada. 
Przez cały ten czas analizowałem 
sytuację jaka wytworzyła się w Ra-
dzie Miejskiej. Po wyjściu z koalicji 
radnych klubu Platformy Obywa-
telskiej i części radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego przy Burmi-
strzu pozostało zaledwie 9 radnych. 
Po wielu rozmowach do koalicji PSL 
i Forum Samorządowego dołączył 
Rafał Paśko radny z listy Prawa i 
Sprawiedliwości (nie jest on człon-
kiem tej partii).Gdy nie powiodły 
się rozmowy z klubem Lewicy zwo-
lennicy burmistrza utworzyli Klub 
Współpracy Samorządowej  - liczył 
on jednak nadal 10 członków – moje 
przystąpienie do tego klubu dawało 
przewagę w Radzie. Zdawałem sobie 
sprawę, że w razie odmowy nie będę 
miał praktycznie nic do powiedze-
nia, nie będę mógł realizować pro-
gramu z jakim startowałem do wy-

borów, a w dodatku spadnie na mnie 
odpowiedzialność, że nic nie zrobi-
łem by poprawić złą opinię o Radzie 
w oczach społeczeństwa. Pamiętam, 
że po wyborach zwracałem się do 
mojego elektoratu:”Dziękuję za za-
ufanie jakim obdarzyli mnie Pań-
stwo w wyborach na Burmistrza i 
do Rady Miejskiej w Nowogardzie.
Wierzę, że jako radnemu dane mi 
będzie podejmować tylko dobre 
decyzje, służące przede wszystkim 
pomyślnemu rozwojowi społeczno-
ści i gminy Nowogard”.(DN nr 88 z 
dnia 17 listopada 2006 r).

W tym miejscu powiem, że szanu-
ję wszystkich radnych, rozumię, że 
każdy ma prawo do forsowania swo-
ich pomysłów i projektów, ale musi 
to być robione w zgodzie z pewnymi 
normami. Nie można torpedować 
projektów uchwał tylko dlatego, że 
mnie osobiście się nie podobają. Sy-
tuacja jaka się wytworzyła była dla 
mnie nie do zaakceptowania. Nie 
chciałem jednak podejmować zbyt 
pochopnej decyzji – miałem świado-
mość, że dwóch moich poprzedników 
(Artur Gałęski i Artur Danilewski 
– przyp. redakcji) niewiele zdziałało 
i musiało odejść. Nie chciałem zna-

Świąteczne wydanie DN wraz  
z kalendarzem ukaże się  

23 grudnia br.
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Świąteczna Zbiórka Żywności

Kup coś dla nie siebie
W dniach 5-7 grudnia wszystkie 

instytucje charytatywne zrzeszone 
w Federacji Polskich Banków Żyw-
ności wzięły udział w Ogólnopol-
skiej Świątecznej Zbiórce Żywności 
„ kup coś dla nie siebie”. Podczas 
oficjalnego otwarcia akcji, które 
odbyło się 5 grudnia w sklepie sieci 
Real w Warszawie, do przekazywa-
nia zakupionej żywności zachęcali 
znani i lubiani aktorzy, prezente-
rzy, wokaliści, dziennikarze. W tym 
roku wiele znanych osób pomagało 
wolontariuszom Banków Żywności 
przekonać klientów, że pomagać 
warto i kupić coś DLA NIE SIEBIE.
W supermarkecie sieci REAL,- w 
Warszawie pojawili się m.in  Anna 
Korcz, Damian Aleksander, Ewa 
Złotowska, Wanda Kwietniewska, 
Magdalena Różczka, Damian Da-
mięcki, Maciej Damięcki, Mateusz 
Damięcki, Michał Tomala, Patrycja 
Szczepanowska, Grażyna Zielińska, 
Kazimierz Mazur, Marek Sierocki, 
Halina Bednarz, Jerzy Kisielewski. 
Gwiazdy nie tylko angażowały się 
w pracę typową dla wolontariuszy 
akcji, ale także przekazywały część 
swoich zakupów na rzecz akcji. 
Zgodnie z tym, do czego wcześniej 
sami namawiali, do zbiórkowych 
koszy najczęściej wrzucali mąkę, 
cukier, ryż, olej, słodycze.

 Chrześcijańskie Centrum Pomo-
cy Agenda KECh Zbór w Nowo-

gardzie, współpracująca od ponad 
trzech lat z Koszalińskim Bankiem 
Żywności  wzięła udział w tym zac-
nym dziele angażując do trzydnio-
wej akcji swoich wolontariuszy jak 
i młodzież z I LO i Gimnazjum nr 
1. Kosze z plakatami akcji przez trzy 
dni napełniane były produktami 

żywnościowymi zakupionymi przez 
klientów nowogardzkiego NETTO, 
którego kierownictwu i personelo-
wi pragnę podziękować za zgodę na 
przeprowadzenie zbiórki w ich mar-
kecie. Nagłośnienie akcji w mediach 
oraz rosnąca świadomość społeczna 
spowodowały, iż mieszkańcy nasze-
go miasta i Gminy bardzo ochoczo 
oddawali część swoich zakupów. 
W tym miejscu wszystkim, którzy 
wsparli akcję, wolontariuszom prag-
nę powiedzieć: SERDECZNE BÓG 
ZAPŁAĆ !!!

Zebrana w ilości ponad 550 kg 
żywność zostanie przekazana dla ro-
dzin z terenu Nowogardu  , którym  
na przygotowanie Świąt Bożego 

Narodzenia nie pozawala sytuacja 
finansowa. Celem akcji jest, aby ze-
brana żywność została rozdana tam, 
gdzie dokonano zbiórki. Dla osób, 
które chciały przekazać wolontariu-
szom pieniądze, a zbieraliśmy tylko 
żywność, pragnę  przekazać bardzo 
dobrą wiadomość, że pomóc moż-
na również wysyłając sms-y o treści 
POMAGAM na nr 7272 (koszt 2.44 
z VAT) do 31 grudnia 2008. Uzyska-
ny dochód przeznaczony jest na za-
kup sprzętu i urządzeń do przecho-
wywania i dystrybucji żywności.

Dla tych, którzy nie mieli możli-
wości wzięcia udziału w akcji przy-
pominam, że zakupy charytatywne 
na rzecz akcji można również zre-
alizować za pomocą internetu, na 
stronie: 

www.e-piotripawel.pl. 

Zbiórka potrwa do 31 grudnia.

Koordynator Akcji 

w Nowogardzie

pastor Cezary Komisarz

Nowe legitymacje  
dla policjantów
Będą obowiązywały od stycznia 2009 r. Legitymacje zastąpią dotychcza-

sowe, które z końcem br. tracą ważność. Nowe legitymacje podobnie jak 
nowe dowody osobiste wykonane są z wielowarstwowego poliwęglanu i 
jak podkreślił komendant Matejuk, mają więcej zabezpieczeń. W całości 
sfinansowane przez MSWiA wykonane zostały w Centrum Personalizacji 
Dokumentów MSWiA.

Nowa legitymacja ma formę karty.
Awers dokumentu ma orientację 
pionową. Tło tego dokumentu jest 
beżowo-niebieskie z widocznymi 
napisami „POLICJA”. Blankiet na 
całej powierzchni jest pokryty tło-
czeniami z napisem „Rzeczpospolita 
Polska” oraz wytłoczonym godłem 
państwowym.

Na samej górze umieszczono na-
zwę województwa, odpowiednią do 
miejsca pełnienia służby policjanta, z 
wyjątkiem Komendy Głównej Policji, 
Komendy Stołecznej Policji, Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie i pozo-
stałych szkół policyjnych, którym 
w legitymacjach wpisuje się nazwę 
właściwej jednostki organizacyjnej. 
Nazwa ta jest wygrawerowana lase-
rowo w kolorze czarnym.

Poniżej tego napisu z lewej, 
górnej strony umieszczono wi-

zerunek twarzy policjanta, 
zaś z prawej godło pań-

stwowe i niebieską 
gwiazdę – sym-

bol formacji 
policyjnej.

Po d  w i -
zerunkiem 
funkcjona-

riusza znajdu-
ją się jego dane 

identyfikacyjne, tj. 
indywidualny  NU-

MER IDENTYFIKACYJ-
NY, IMIĘ, NAZWISKO i 

STOPIEŃ policyjny, zaś pod 
znakiem gwiazdy umiejscowio-

no napis „WAŻNA DO”, poniżej 
31.12.2011. Wszystkie te dane są 
w kolorze czarnym i nanoszone są 
metoda laserową.

W dolnej części blankietu znaj-
duje się napis POLICJA, wykonany 
farbą optycznie zmienną. Zmienia 
on swoją barwę w zależności od kąta 
patrzenia.

Rewers legitymacji wykonany jest 
w orientacji poziomej, z beżowo-nie-
bieskim tłem i widocznymi napisami 
POLICJA. W lewej części tła umiesz-
czono poziomo napis POLICJA w 
kolorze złotym

W lewej górnej części rewersu 
umiejscowiono numer legitymacji, 
zaś w prawej grawerowany jest lase-
rowo wizerunek twarzy funkcjona-
riusza oraz litery RP.

W dolnej części legitymacji znaj-
duje się obszar produkcyjnego kodu 
maszynowego. 

opr. LMM
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OŚRODEK „SARNI LAS”
  Zaprasza na BAL SYLWESTROWY
   muzyka na żywo • smaczna kuchnia • szampańska zabawa

Tel. 503 150 300
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Formy ochrony przyrody  
na terenie gminy Nowogard

Ochrona przyrody, w rozumieniu 
ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 roku, polega na 
zachowaniu a także zrównoważo-
nym użytkowaniu oraz odnawianiu 
składników przyrody, takich jak :

1. dziko występujących roślin, 
zwierząt i grzybów,

2. siedlisk przyrodniczych,
3. tworów przyrody ożywionej i 

nieożywionej,
4. krajobrazu.
Do najważniejszych celów ochro-

ny przyrody możemy zaliczyć:
1. Utrzymanie procesów ekolo-

gicznych oraz stabilności ekosyste-
mów.

2. Zachowanie różnorodności 
biologicznej, dziedzictwa geolo-
gicznego.

3. Zapewnienie ciągłości istnie-
nia gatunków wraz z ich siedliska-
mi.

4. Kształtowanie właściwych 
postaw człowieka wobec przyrody, 
przez np. edukację proekologiczną.

Na terenie naszej gminy najcen-
niejsze elementy przyrody chronio-
ne są w formie:

1. obszaru chronionego krajo-
brazu,

2. użytków ekologicznych,
3. zespołów przyrodniczo-krajo-

brazowych,
4. pomników przyrody,
5. ochrony gatunkowej roślin, 

zwierząt i grzybów.
W ustawie o ochronie przyrody 

znajdujemy również odpowiedź na 
pytanie: kto może ustanowić wy-
mienione powyżej formy ochrony 
przyrody? Zgodnie z art. 23 ust. 
4, obszar chronionego krajobrazu 
może być wyznaczony przez  radę 
gminy, w drodze uchwały. O usta-
nowieniu użytku ekologicznego, 
pomnika przyrody, zespołu przy-
rodniczo-krajobrazowego oraz sta-
nowiska dokumentacyjnego, mówi 
nam art. 44, ust.1, uznanie w/w 
form może nastąpić w drodze roz-
porządzenia wojewody albo uchwa-
ły rady gminy, jeżeli wojewoda nie 
ustanowił tych form ochrony przy-
rody. Z kolei ochronę gatunkową  
dziko występujących roślin, zwie-
rząt i grzybów, to listę taką określa 
minister właściwy do spraw środo-
wiska w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw rolnictwa (art. 
48,49,50 ustawy o ochronie przy-
rody ). Z przytoczonych wyżej in-
formacji wynika, że rada gminy w 

drodze uchwały może ustanowić na 
terenie gminy obszary chronione-
go krajobrazu, pomniki przyrody, 
użytki ekologiczne, zespoły przy-
rodniczo-krajobrazowe oraz sta-
nowiska dokumentacyjne. Określić 
położenie, nadać nazwę danemu 
obiektowi, określić cele ochrony 
oraz w razie potrzeby ustalić zakazy 
właściwe dla tego obiektu. Obecnie 
na terenie gminy Nowogard ochro-
nie prawnej podlegają :

• 34 pomniki przyrody, w tym 
32 drzewa i 2 głazy narzutowe

• 4 zespoły przyrodniczo-krajo-
brazowe (ZPT), ZPT „Dolina rzeki 
Wołczenicy”, ZPT „Dolina rzeki 
Sąpólnej”, ZPT  „Dolina rzeki Pi-
leszy”, ZPT „Sarni Las”.

• 1 obszar chronionego krajo-
brazu o nazwie „Las Czermnicki”

• 33 użytki ekologiczne.
• Ochrona gatunkowa roślin, 

zwierząt i grzybów
1. Uchwała nr XXI/213/2004 

Rady Miejskiej w Nowogardzie z 
dnia 3 listopada 2004r, powołuje 
34 pomniki przyrody.                                                                       

2. Uchwała nr XL/359/2006 
Rady Miejskiej w Nowogardzie z 
dnia 25 października 2006r, powo-
łuje 3 zespoły przyrodniczo-krajo-
brazowe.

3. Uchwała nr Xl/360/2006 Rady 
Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 
października 2006r,  powołuje 1 
obszar chronionego krajobrazu.

4. Uchwała nr XL/361/2006 
Rady Miejskiej w Nowogardzie z 
dnia 25 października 2006r, powo-
łuje 32 użytki ekologiczne.

Od roku 2004 prace związane z le-
galizacją prawną cennych przyrod-
niczo terenów nabrały wyraźnego 
tempa, co niezmiernie cieszy i na-
pawa optymizmem na przyszłość.

Poznawanie przez dzieci i mło-
dzież szkolną występujących na 
terenie gminy Nowogard form 
ochrony przyrody realizowane jest 
w postaci wycieczek terenowych, 
zwiedzania wybranych obiektów, 
wyszukiwania i rozpoznawania 
roślin chronionych. Jest to jed-
no z działań realizowanych przez 
oddział Ligi Ochrony Przyrody w 
Nowogardzie w ramach programu 
edukacji proekologicznej, pt.    ”Z 
Przyrodą Za Pan Brat”. Program ten 
finansowany jest ze środków pub-
licznych gminy Nowogard.

c.d.n.

Marek Heiser 

Nowe chodniki
W dniu 9.12.2008 r. Burmistrz 

Kazimierz Ziemba wraz z wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej Mie-
czysławem Laskowskim a także kie-
rownikiem Taduszem Fiejdaszem i 
zastępcą Wojciechem Szponarem z 
wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego dokonali 
odbioru II etapu przebudowy dróg 
i chodników w osiedlu mieszkanio-
wym Radosław w Nowogardzie. Etap 
obejmował odcinek drogi o długości 
126,13 m oraz dojścia do budynków. 
Przebudowa jezdni polegała na: 
częściowym sfrezowaniu nierówno-
ści, wykonaniu korekt w geometrii 
ulic (w niewielkim zakresie roz-
biórki i poszerzenia), wykonaniu 
dodatkowych szczelin dylatacyjnych 
pozornych głębokości 5 cm (po 2 
poprzeczne szczeliny na każdej pły-

cie), ustawieniu krawężników, wy-
konaniu poszerzeń i wyrównaniu 
podbudowy do profilu poprzecz-
nego chudym betonem B 7,5 MPa, 
ułożeniu warstwy ścieralnej z kostki 
brukowej betonowej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo- piaskowej. 
Przebudowa chodników polegała 
na rozbiórce istniejącej nawierzch-
ni betonowej, ustawieniu obrzeży, 
wykonaniu warstwy odsączającej i 
ułożeniu nowej nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo – piasko-
wej. Wykonawcą robót, wyłonionym 
w postępowaniu przetargowym (w 
przetargu nieograniczonym) był Za-
kład Budownictwa Ogólnego i Utrzy-
mania Dróg „AZBUD”Zdzisław Ajs. 
Ustalony w przetargu koszt zadania 
wyniósł 153.407,12 zł brutto. 

lmm

Coraz bliżej święta...

A w Nowogardzie ciągle brudno
Dość często dzwonią do nas czytelnicy, którym przeszkadza estetyka naszego 

miasta. I nie dziwi wcale ich oburzenie, gdy uważnie obejrzy się okolice dworca 
kolejowego (wystarczy zajrzeć pod rampy), czy też przejdzie się w centrum 
miasta, przy ulicy Kościelnej za sklepami. Do czystości miasta, odpowiedzialne 
za nią służby, nigdy nie przywiązywały zbytniej uwagi. Zbyt mało jest też w 
Nowogardzie koszy na śmieci. Raczej naturalne, że jak ktoś ma nieść „papie-
rek po cukierku” w ręku przez około kilometr, w końcu go wyrzuci na drogę. 
Zbliżają się święta, miasto wydaje krocie na świąteczne ozdoby, tylko nikt nie 

pomyśli, że przed 
świętami  warto 
też zadbać o świą-
teczne porządki. 
Ale zauważyłam 
też pozytywy. Ktoś 
pomyślał i wkrótce 
do miejskiej plaży 
prowadził będzie 
nowy chodnik. Jak 
nie fajnie tamtędy 
się szło, wszyscy 
pamiętamy. 

Ewa Dziwisz
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Śladem sygnałów od Czytelników

Parkingi pilnie oczekiwane
W dniu 16 grudnia opublikowaliśmy petycję podpisaną przez mieszkań-

ców bloku przy ul. Poniatowskiego 4 oburzonych decyzją władz miejskich 
zakazującą parkowania samochodów na ul. Zacisznej. Nastepnęgo dnia 
otrzymaliśmy sygnały od mieszkańców ul. Zacisznej i ul. Poniatowskiego 
6 ...zadowolonych z decyzji urzędników. Postanowiliśmy sprawdzić szcze-
góły.

W UM wyjaśniono nam co legło 
u podstaw decyzji o zakazie parko-
wania:

- zakorkowana parkującymi sa-
mochodami jezdnia ul. Zacisznej 
utrudnia lub wręcz uniemożliwia 
dojazd do posesji gdzie prowadzona 
jest działalność gospodarcza.

- zakorkowana jezdnia uniemoż-

liwia dojazd pojazdów służb komu-
nalnych,

- zdarza się, że nieostrożnie par-
kujący uszkadzają ogrodzenia przy-
ległych do jezdni posesji.

Udałem się także na miejsce, by 
naocznie przekonać się o zaistniałej 
sytuacji.

Obrazują to zdjęcia.
Tekst i foto LMM

Przy ul. Zacisznej byłoby miejsce na parkowanie po wyburzeniu składu po 
dawnej kotłowni. Jest to niemożliwe, bo żelbetowa konstrukcja wpuszczona 
jest ok. 8 metrów poniżej fundamentów budynku – jej „rozwalanie” mogłoby 
naruszyć konstrukcje bloku.

Z braku miejsc parkuje sie gdzie można(chociaż tam nie wolno!)
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne

500 826 464

ŚWIERK 
SREBRNY
hurt – detal

Długołęka 34
Tel. 603 895 622

ZLECĘ BUDOWĘ 

SIECI WODOCIĄGOWEJ 
wraz z przyłączami oraz budo-
wę przyłączy kanalizacyjnych do 
ośmiu działek budowlanych w No-
wogardzie. Tel. 602 521 671  

SPRZEDAŻ 
CHOINEK

- Wiejska 44
- Traugutta (obok szwalni)
- za torami (obok sklepu 
                     z konf. damską)
- obok cukierni Asprod

Przy cukierni Asprod od soboty 
20.12. w sprzedaży karp polski 

– zdrowy, smaczny, świeży, 
karmiony naturalnie

Sprzedaż 
choinek

Świerk pospolity i srebrny kłujący
Długołęka

Tel. 661 957 625

Sprzedam 
działkę rolniczą 

w obrębie Warnkowo, 200m od dro-
gi nr 106. Obok działki ma powstać 
Obwodnica Szczecin-Gdańsk. Po-
wierzchnia 1,13ha. Cena 189 tys. zł.

 Kontakt 506 150 329.

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Kawałek nieba
Kawałek nieba w każdym uśmiechu, w każdym życzliwym słowie,
i przyjaznym Geście, w każdym pomocnym czynie.
 Ten kawałek nieba znaleźliśmy 
w Szkole Podstawowej Nr 4, w 
której 17 grudnia 2008 r. kole-
jny  raz  odbył  się  KIERMASZ 
BOŻONARODZENIOWY. Coroc-
znie dochód ze sprzedaży artykułów 
świątecznych przekazywany jest WY-
CHOWANKOM DOMU DZIECKA 
W GRYFICACH.

    Oficjalnie otwarcie kiermaszu 
poprzedził występ najmłodszych 
dzieci, które razem ze swoją opiekunką 
Elżbietą Spór, stworzyły niepowtar-
zalny świąteczny klimat. Narodzenie 
Jezusa i wspólne kolędowanie...
poczuliśmy ciepło w sercu.

    Przepiękne ozdoby, stroiki, 
aniołki, choineczki...to wszystko 
znalazło się na kiermaszowych 
stołach. Rodzice, dzieci, wychow-
awcy włożyli mnóstwo pracy w 

przygotowanie tego wszystkiego. 
Wciąż potrafimy się dzielić z innymi, 
czasami nam samym jest trudno, ale 
ten dzień pokazuje, że dostrzegamy 
drugiego człowieka obok siebie.

    Podczas kiermaszu nie zabrakło 
duchowego wsparcia ks. Proboszcza 
Ireneusza Kamionki oraz Pani Al-
iny Wierzbickiej i Jej cudownych 
świątecznych ozdób. Organizatorzy 
kiermaszu: Renata Lisowska, Inga 
Płosaj - Jurek i Elżbieta Spór, składają 
serdeczne podziękowanie Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego, 
że po raz kolejny Dzieci z SP 4 
pomogły Dzieciom z Domu Dziecka, 
przekazując zebraną kwotę pieniężną 
w wysokości 1032,84 zł.

Zapraszamy za rok do wzięcia 
udziału w naszej charytatywnej akcji 
“Dzieci Dzieciom”. 

Zakład Karny w Nowogardzie 
72-200 Nowogard ul. Zamkowa 7

ogłasza aukcję, 

która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2009 roku 

o godzinie 9.30 w siedzibie ogłaszającego. 
Sprzedawane składniki majątku ruchomego można oglądać 
na terenie Zakładu Karnego w terminie od 29.12.2008 r. do 
12.01.2009 r.
Przedmiotem aukcji jest:
- agregat prądotwórczy WOLA 24 ZPP-16 H6 nr fabryczny 
2441, rok prod. 1974.
Wysokość wadium ustala się na kwotę 425,00 zł (czterysta dwa-
dzieścia pięć złotych), które należy wpłacić w kasie sprzedają-
cego najpóźniej na pół godziny przed planowanym terminem 
aukcji.
Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi 8470,00 zł (osiem 
tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych). Postąpienie wynosi 85 
zł (osiemdziesiąt pieć złotych).
Zastosowanie mają: § 14.1 przy czym wadium ustala sie na 5% 
oraz § 21-23 Rozporządzenia RM w sprawie (...) z dnia 11 sierp-
nia 2004 r. (Dz. U. nr 191 poz. 1957).

REKLAMA
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ZWROT VAT-u
z tytułu zakupu 

materiałów budowlanych
REMONT – BUDOWA OD 2004 DO 2008

Jeszcze zdążysz!!!
Tel. 091 39 27 479

ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
-   Kierownik salonu gier w Nowogardzie

Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole
Wymagania dla kierowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
•   Wykształcenie wyższe
•   Doświadczenie mile widziane
•   Miła aparycja
•   Sumienność, uczciwość, rzetelność
•   Umiejętność kierowania ludźmi

Kontakt: Krzysztof Kupidłowski    
                 tel. 600 921 537  
e-mail: krzysztof.kupidlowski 
@fortunagames.pl
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Kapela Rycha

Bawią i promują
Już po raz piąty na Pomorskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, 

Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. Świętego Andrzeja, w dniach 21 
do 23 listopada 2008 r. spotkali się soliści i zespoły, wykonujące muzykę 
ludową. V Pomorski Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych i 
Kapel Podwórkowych im. Świętego Andrzeja - Debrzno 2008 to panorama 
dorobku zespołów i twórców indywidualnych, którzy nawiązują do kultury 
ludowej i polskich tradycji.

Organizatorom, Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Debrzno oraz Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w 
Debrznie, zależy na propagowaniu 
polskiej kultury ludowej wśród 
mieszkańców ziemi debrzneńskiej, 
szczególnie wśród młodzieży, o 
czym można było się przekonać 
na. miejscu.

Przegląd stał się jedną z prio-
rytetowych imprez ziemi debrz-
neńskiej, która promuje region 
już na skalę całego kraju. W ubie-
głym roku, w trakcie IV edycji, w 
ciągu trzech dni gościło na nim 
prawie tysiąc osób. W tym roku 
z pewnością wynik ten został po-
prawiony, bo sala widowiskowa 
CKST mieści ponad 400 osób, a 
tylko w niedzielę była „nabita” po 
brzegi (z dostawionymi miejsca-
mi i osobami stojącymi).Patronat 
Honorowy nad imprezą objął Jan 
Kozłowski, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego .

Nasze miasto godnie prezen-
tował Nowogardzki Zespół Folk-
lorystyczny „KAPELA RYCHA”, 
działający przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica, w składzie: Adolf Kop-
ciuch, Aneta Drążewska, Marzen-
na Piotrowicz, Eugeniusz Hein-
rich, Jerzy Mazurek i Ryszard Za-
górski - kier. kapeli.

Pomimo zimowej pogody nie 
zrezygnowali z udziału i po ok. 5-
godzinnej podróży dotarli na miej-
sce, aby pokazać swoje możliwości 
i przedstawić zgodnie z regulami-
nem ok. 10 minutowy program. 
Złożyły się nań:
1. Miała baba koguta - z 

dopisanym tekstem przez nowo-
gardziankę Sabinę Gańczak,

2.  Kurdesz - najpopular-
niejsza wesoła piosenka towarzy-
ska daigiej połowy XVIII wieku. 
Autoremtej piosenki jest podob-
no ks. Franciszek Bohomolec (ur. 
1720, zm. 1784), uczony niepospo-
litych zasług jezuita.
3. Tu zabawa, że ho ha - 

piosenka współczesna o charak-
terze ludowo-biesiadnym, tekst i 
muzyka: Ryszard Zagórski.

 Okazało się, że dobór repertuaru 
był trafny i wykonanie bezbłędne, 
bo pomimo silnej obsady  (ponad 
50 występujących zespołów i soli-
stów głównie z woj. pomorskiego, 
kujawsko-pomors/dego i  zachod-
niopomorskiego) ... dyplom! War-
to odwiedzić stronę www.folklor.
biz

Gratulujemy – sukcesem roz-
poczyna Kapela Rycha 10 – ty rok 
działalności!

Informacja własna

Na ratunek dzieciom 
w Kongo 
Dzieci z Demokratycznej Republiki Konga potrzebują tego, by świat 

o nich usłyszał i wyciągnął do nich pomocną dłoń. Rocznie w Kongo 
umiera ponad pół miliona dzieci, czyli więcej niż w Polsce się rodzi. To 
największa katastrofa humanitarna od czasów II wojny światowej. Dzie-
ciom brakuje wszystkiego: jedzenia, wody, lekarstw, szczepionek. Mniej 
niż 2 % populacji ma dostęp do wody pitnej. Co dziesiąte dziecko ma 
dostęp do odpowiednich urządzeń sanitarnych. 

Dzieci narażone są na spożycie 
wody niezdatnej do picia, co w kon-
sekwencji może spowodować zatrucie 
przewodu pokarmowego i biegunkę. 
W Polsce biegunka nie jest choro-
bą śmiertelną. W Kongo około 12 % 
zgonów spowodowanych jest właśnie 
biegunką.

Dzieci chcąc dotrzeć do studni z 
wodą, muszą niejednokrotnie oddalać 
się od wioski i samotnie przemierzać 
kilka kilometrów. W państwie, w któ-
rym od kilkunastu lat toczy się wojna, 
samotne wyprawy po wodę często 
kończą się porwaniami 
lub śmiercią dzieci.

1 na 5 dzieci w wieku 
poniżej 5 lat jest niedo-
żywione. W obozach 
dla uchodźców rodzi-
na otrzymuje skromne 
porcje żywności: wo-
rek mąki, jajka, trochę 
warzyw i butelkę oleju, 
które powinny wystar-
czyć na cały miesiąc. 
Rodziny muszą ogra-
niczać się do jedne-
go posiłku dziennie, co prowadzi do 
wycieńczenia organizmu. Podstawą 
żywienia w Kongo jest fufu - czyli 
gotowana mąka zrobiona ze zbóż. Do 
fufu dodawany jest sos na bazie jedne-
go warzywa. To wszystko sprawia, że 
dzieci nie otrzymują dziennie wystar-
czającej liczby kalorii -w tym białek, 
węglowodanów i tłuszczy. Ponad pół 
miliona kobiet w ciąży i kobiet kar-
miących jest niedożywiona. Powoduje 
to nieodpowiedni rozwój dzieci lub 
niemożliwość karmienia piersią po 
porodzie. 

Niedożywienie leży u podstaw po-
nad połowy zgonów dzieci w DR Kon-
ga. Brak szczepień oraz odpowiednie-
go odżywiania sprawia, że dzieci dużo 
bardziej narażone są na choroby, w 
konsekwencji na śmierć. Pół miliona 
dzieci umiera przed piątymi urodzi-
nami. Jedno na 3 dzieci poniżej 5 roku 
życia nie jest szczepiona przeciwko 
ospie. Nieliczne dzieci szczepione są 
przeciwko odrze, tężcowi i gruźlicy. 
Są to choroby, które w Europie nie 
zagrażają życiu dzieci, w DR Konga są 
jednymi z głównych powodów śmier-
ci noworodków.

 W wyniku wojny do szkoły uczęsz-
cza mniej niż połowa dzieci w wieku 
szkolnym. 400 000  dzieci uchodźców 
nie chodzi do szkoły. Dzieci często 
rozpoczynają pierwsze klasy podsta-
wówki a następnie w wyniku prze-
siedleń kończą edukację. Te, które 
mają szczęście i mieszkają w pobliżu 
szkoły uczęszczają na zajęcia, gdzie 
klasy są:

Młodzież ze Szkolnego Koła PCK 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kamieniu aktywnie włączy-
ła się do akcji „Na ratunek dzieciom 

w Kongo „. Chcemy, 
aby nasi koledzy, choć 
przez chwilę mogli po-
myśleć o dzieciach w 
Kongo i zrozumieć, że 
również mogą pomóc. 

1 szczepionka prze-
ciwko odrze ratująca 
życie dziecka kosztuje 
50 groszy a 1 specjal-
ny posiłek podawany 
skrajnie niedożywio-
nym dzieciom „Plumy 
Nut” – 82 grosze.

W naszej szkole zostały przeprowa-
dzone lekcje dotyczące sytuacji dzieci 
w Kongo. 

Ponadto podczas takich imprez jak: 
Halloween, Andrzejki, były zbierane 
pieniądze. Podczas Światowego Dnia 
Rzucania Palenia uczniowie upiekli 
drożdżowe kokosy i sprzedawali je w 
cenie jednego papierosa - pod hasłem 
„Zamiast Papierosa Kup Sobie Ko-
kosa”. Ostatnio sprzedawaliśmy pier-
niczki, własnoręcznie upieczone oraz 
zorganizowaliśmy loterię fantową, z 
których pieniądze również przezna-
czyli na szczepionki dla dzieci. Przed 
świętami Bożego Narodzenia odbę-
dzie się „Koncert Kolęd ”, który będzie 
podziękowaniem dla tych wszystkich, 
którzy wspierali naszą akcję i czyn-
nie brali w niej udział. Zapewniamy, 
iż w dalszym ciągu będziemy zbierać 
pieniądze, aby uratować jak najwięcej 
dzieci oraz docierać do ludzi dobrej 
woli, którym los krzywdzonych dzieci 
nie jest obojętny.

Michał Bogdański, Mateusz Szweda

Kl. IV A TŻiGD

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Kamieniu Pom.
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Wigilia w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Dlaczego obchodzimy 
Święta Bożego Narodzenia

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 2 II Liceum Ogól-
nokształcącym w Nowogardzie już od 12 lat stwarza się magię wieczoru 
wigilijnego pachnącego igliwiem, dobrym duchem i pysznymi smakołyka-
mi. Koordynatorkami tego wieczoru są Roma Kołodziejska i Jolanta Gry-
gowska. Zorganizowanie tak wspaniałej imprezy nie byłoby możliwe bez 
uczniów, nauczycieli, rodziców i Pani Ewy Kasprzyk. 

Rok rocznie w uroczystości tej 
uczestniczą ksiądz kanonik Kazi-
mierz Łukjaniuk, uczestnicy War-
sztatów Terapii Zajęciowej, ucznio-
wie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego.   W pierwszych 
latach uczestniczyły także dzieci z 
Domu Dziecka w Mostach. 

Z wigilią Świąt Bożego Narodze-
nia jesteśmy tak mocno związani 
uczuciowo,  że przesłania nam ona 
właściwe święto. Tradycją jest pięk-
nie ustrojona choinka, śpiewanie 
kolęd: „Wśród nocnej ciszy”, Bóg się 

rodzi”, „Cicha noc”… słowa tych ko-
lęd nie są nikomu obce.

Pomyślmy, jakim rajem byłby świat, 
gdyby tradycje i zwyczaje wigilijnej 
wieczerzy rządziły nim na co dzień. 

Wieczór ten uświetniają Jasełka, 
które w tym roku przygotowała sio-
stra Maksymilia    wraz z uczniami. 
Pani Roma Kołodziejska, pomysło-
dawczyni szkolnej wieczerzy wigi-
lijnej, przypomniała gościom spot-
kania, jak piękne i magiczne są tra-
dycje i zwyczaje wigilii Świąt Bożego 
Narodzenia.  

Pan Dyrektor Leszek Becela ży-
czył biesiadnikom wieczerzy wszyst-
kiego co najlepsze,  a ksiądz kano-
nik Kazimierz Łukjaniuk zgodnie z 
tradycją podzielił się ze wszystkimi 
opłatkiem.

Część artystyczną podsumowała 
Pani Jolanta Grygowska przytacza-
jąc słowa księdza Jana Twardow-
skiego. „W Święta Bożego Narodze-
nia można mówić o uśmiechu, i o 
łzach. 

 Uśmiechamy się do Świętego 
Mikołaja, którego chciano zrobić 
Dziadkiem Mrozem, ale się nie 
udało. Uśmiechamy się do pierw-
szej gwiazdy na niebie, chociaż tyle 
gwiazd i można się pomylić, która 
pierwsza, która ostatnia. Uśmiecha-
my się do choinki, nie tylko tej wy-
sokiej do sufitu, ale i tej malutkiej. 
Uśmiechamy do trzech mędrców po 
kolei, do każdego inaczej. Do tego, 
który przyniósł złoto – najczulej, 
do tego, który przyniósł kadzidło – 
średnio na jeża, do tego, który przy-
niósł mirrę – półgębkiem, bo mirra 
przypomina gorzkie lekarstwo. 

Uśmiechamy się do Pana Jezusa, 

który nie miał nawet M-1 i był bez 
dachu nad głową. Ciekawe, że wszy-
scy w stajence betlejemskiej są bez 
centralnego ogrzewania, firanek w 
oknie, a są pogodni. Jakie to wzru-
szające, że Święta Bożego Narodze-
nia nawet w najgorszych czasach 
wnosiły zawsze spokój i radość, bu-
dziły nadzieję – to nadzieja sprawia, 
ze człowiek na ziemi jest szczęśliwy. 
Są także świąteczne łzy. Są łzy przy 
dzieleniu się opłatkiem, przy kolę-
dach, starych i nigdy się nie starze-
jących, które przypominają dom 
rodzinny. Każde święta są czasem 
łaski dla ludzi. Przecież wtedy pły-
nie cała rzeka dobrych serdecznych 
życzeń. „

Życzmy sobie w te Święta Bożego 
Narodzenia, aby każdy nadchodzą-
cy dzień miał szansę stać się naj-
piękniejszym dniem naszego życia. 
Owoce dojrzewają w słońcu, ludzie 
zaś w świetle miłości. Wszystkiego 
dobrego!!!!!

Organizatorki 

Roma Kołodziejska 

i Jolanta Grygowska

SP 2 

Obchody Światowego Dnia 
Pluszowego Misia

Konkursy, gry i zabawy oraz uro-
czysty apel to elementy Światowe-
go Dnia Misia jaki obchodzono w 
Szkole Podstawowej Nr 2.

Uczniowie aktywnie wybiera-
li największego, najmniejszego, 
najstarszego i najmilszego Misia, 
zaprezentowali prace plastyczne 
w ramach konkursu „Mój ulubio-
ny miś”. Był też konkurs na hasło, 
wiersz i opowiadanie – oczywi-
ście w rolach głównych musiały 
być misie.

Najweselsze były jednak 
„słodkie”zabawy - lizanie miodu na 
czas, karmienie miodem kolegi...

Ogromne zainteresowanie 
wzbudziła misiowa loteria oraz 
wystawy pluszaków, prac pla-
stycznych i gazetka „Miś w her-
bach miast”.

Na zakończenie apelu jeden z 
uczniów losowo wybrany otrzy-
mał z rąk pani dyrektor sympa-
tycznego misia.

Inf.własna (opr. LMM)
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NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty banko-
we. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w 
Gryficach, tel: 507 100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO 15 
ARÓW W NOWOGARDZIE LUB W OKO-
LICACH NOWOGARDU (MOŻE BYĆ NA 
WSI), NAJLEPIEJ UZBROJONĄ W ROZ-
SĄDNEJ CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Zdecydowanie kupię garaż lub teren 
pod budowę garażu na os. Gryfitów, w 
pobliżu ul. Racibora. Tel. 697 516 145 
lub 091 39 22 329.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 
przy ul. Wiejskiej. Tel. 693 850 197.

• Sprzedam działki z warunkami zabudo-
wy za SP nr 3 w Nowogardzie w trakcie 
uzbrajania – 1x 1100 m kw, 2 x 1200 m 
kw, 1 x 1254 m kw. Tel. 602 52 16 71.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe. 
508 309 980.

• Nowogard, ul. Boh. Warszawy – dział-
ka 1,1 ha z możliwością podziału, pod 
zabudowę, cena 17,00 zł/ m kw. Tel. 
502 103 432.

• Nowogard – 4 km – działka 2300 m 
kw, 55 tys. zł, pod zabudowę. Tel. 
501 307 666.

• Nowogard – 7 km – dom a’la dworek, 
70 arów, dobry dojazd, cena 270 tys. zł 
(do negocjacji). Tel. 889 133 882.

• Sprzedam dom o pow. 230 m kw, pod-
piwniczony, duża działka, Nowogard 
ul. Żeromskiego. Tel. 609 307 327.

• Sprzedam mieszkanie 78 m kw, 4 po-
koje, 2500 zł m kw. Tel. 091 39 22 549, 
kom. 509 836 212.

• Wynajmę miejsce na utworzenie stano-
wiska fryzjerskiego, 8 m kw, cena 350 zł 
bez innych opłat. Tel. 693 877 141.

• Boksy do wynajęcia w nowym pasażu 
handlowym przy Placu Wolności. Tel. 
601 47 29 47.

• Sprzedam mieszkanie – suterena 42 m 
kw po kapitalnym remoncie. Tel. 0515 
171 584, 0509 861 731.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 
80 m kw przy ul. Zamkowej, cena do 
uzgodnienia. Tel. 880 34 17 34.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 43,5 
m kw, IV piętro, ul. 700 Lecia. Tel. 091 39 
26 602.

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe. Tel. 088 
76 44 853.

• Sprzedam pół bliźniaka ok. 64 m kw z 
działką + zabudowania gospodarcze. 
Cena do uzgodnienia.Błądkowo. Tel. 
091 39 70 126.

• Sprzedam dwie działki 50 i 49 
arów w miejscowości Ostrzyca. Tel. 
607 647 102, 091 419 10 70.

• Sprzedam mieszkanie M-4 o pow. 
67,70 m kw przy ul. Warszawskiej. Tel. 
606 828 614.

MOTORYZACJA

• KREDYT NA AUTO – oferty bankowe. 
Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, rok 
prod grudzień 2004, bordowy metalik, 
przebieg 113 000 km, zadbany, książka 
serwisowa, 1 właściciel w Polsce i w 
Niemczech, w Polsce od lutego 2008, 
NOWE: klocki i tarcze hamulcowe 
przód i tył, kompletny rozrząd, opony 
letnie 16”, duży przegląd klimatro-
nic, bezwypadkowy, cena 44 000 zł, 
ogłoszenie prywatne, tel: 0605 522 
340,W CENIE DIAGNOSTYKA STANU 
TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możliwość 
wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam K-750 z koszem do remontu. 
Tel. + 48 604 774 854.

• Sprzedam VOLVO V70, rocznik 2001, 

2,4 benzyna, automat. Skórzana 

tapicerka. Serwisowany, pierwszy 

właściciel, hak holowniczy. Zare-

jestrowany. Cena: 25 tys. Tel. 0508 

019 530.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 1,3 + 

gaz, rok 1991/92, cena 2600 zł. Tel. 

665 440 814.

• Sprzedam dużo części do Cinquecento 
700: skrzynia biegów, gaźnik, amorty-
zatory, itp. Tel. 792 013 091.

• Sprzedam Ford Escort kombi, 1995 r., 
1,4 benzyna. Tel. 664 996 984.

• Sprzedam komplet nowych kół zimo-
wych 14 (pasują do Alfy 146, 147, Fiat 
Tempra), cena 650 zł. Tel. 721 517 904.

• Sprzedam Forda Ka, poj. 1,3, 1996 r., 
ekonomiczny. Tel. 506 486 202, 722 16 
40 41.

• Sprzedam Volkswagen Golf III, 1,9 TD, 
rok prod. 1993, cena do uzgodnienia. 
Tel. 692 831 280.

• Sprzedam Polonez Caro Plus, 1,4 MPI, 
1997 r. 608 250 111.

• Kupię przyczepkę towarową do 750 kg. 
603 284 503.

• Sprzedam UAZ 469B, rocznik 1978, 
silnik diesel Andoria 2,4, w idealnym 
stanie, cena 10 500 zł oraz Żuk skrzynia 
benzyna, zarejestrowany w dobrym 
stanie, cena 1200 zł. Tel. 692 117 524. 

ROLNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam konie: klacz źrebna i źrebak 

9 miesięczny. Tel. 512 235 301.
• Sprzedam ciągnik Ursus C-360, tale-

rzówkę, przyczepy 4,5 t, kosiarkę rota-
cyjną, deszczownię szpulową z konso-
lą, rury aluminiowe (fi 110), wężyki do 
nawadniania kropelkowego. Tel. 0695 
18 30 33.

• Sprzedam roczną jałówkę. Tel. 091 39 
18 676.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
„złota rączka”. 091 39 22 783, 0784 79 
22 70.

• Józef Durkowski – usługi kominiar-
skie. 091 39 25 969, 0695 518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 373 143.

• Transport, profesjonalne przepro-

wadzki – wnosimy – znosimy. 0604 

516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 0604 

373 143.

• Pranie tapicerki samochodowej 

(osobowe, busy, ciężarowe, TIR-y). 

Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, ul. 

Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kosmalski, 
Poniatowskiego 7. Tel. 091 39 21 110, 
603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD – oprawa 

muzyczna wesel, zabaw i innych im-

prez okolicznościowych. Tel. 503 602 

029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu AGD. 

Tel. 697 55 30 10.
• MIX REMONTOWO-BUDOWLA-

NY – wszelkiego rodzaju remon-

ty. Solidnie, dokładnie, tanio. Tel. 

607 921 703.

• Remonty mieszkań, kompleksowe wy-
kończenia domów. 784 053 493.

• Czyszczenie pościeli wełnianych la-

noliną. Tel. 604 373 143.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• NAPRAWA RTV Sawicki, K. Wielkiego 
7. 091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. Tel. 

721 124 740.

• Usługi samochodowe: blacharstwo 
– lakiernictwo i mechanika samocho-
dowa. Kompleksowa diagnostyka 
elektroniki i mechaniki pojazdu. Tel. 
723 844 223, 696 845 758.

• Wykonam remonty mieszkań. Wy-
stawiam faktury. 608 364 330, 
600 347 308, po 20.00 091 39 501 03.

• Usługi ogólnobudowlane – dociepla-
nie budynków, malowanie zewnętrz-
ne i wewnętrzne, glazura i terakota, 
hydraulika, regipsy i podłogi. Tel. 0600 
626 268.

• Problem z komputerem. Tel. 
667 474 521.

• Tipsy żelowe – tanio. 609 464 332.

• Korepetycje z języka niemieckiego. 
603 858 245.

• TIPSY, MAKIJAŻ ŚLUBNY I SYLWE-

STROWY. 697 408 391.

• Docieplenia budynków zewnętrznie 

i wewnętrznie, malowanie, szpach-

lowanie, regipsy, hydraulika, elek-

tryka, glazura, terakota, ekskluzyw-

ne wykończenia wnętrz, szpachle 

dekoracyjne i inne. Tel. 609 605 621, 

605 168 658, 784 188 147, 

697 612 803.

• Lakiernictwo, blacharstwo, konser-

wacja podwozi. Tel. 661 283 227.

• Transport, przeprowadzki wnoszenie 
– znoszenie. Tel. 696 138 406. 

• Usługi ogólnobudowlane - docieplanie 
budynków, malowanie, glazura i tera-
kota, hydraulika, regipsy, podłogi, tel. 
600 626 268.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki rodzinne, 
ekwiwalent urlopowy, Niemcy, Europa 
Zachodnia. 071 385 20 18.

• Restauracja Przystań zatrudni bar-

mana/kę, korzystne warunki płaco-

we. Tel. 091 39 20 221.

• Spawacza migomatem i elektrycznie 
przyjmę oraz murarza, praca w Potuliń-
cu, tel. 601 73 38 91.

• Potrzebne panie do opieki w Niem-
czech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika i la-
kiernika samochodowego na bardzo 
dobrych warunkach. Tel. 091 39 20 303.

• Restauracja Oskar zatrudni kucharza. 
Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię do sklepu spożywczego. Tel. 
602 474 266.

• Zatrudnię kelnera, kelnerkę na noc syl-
westrową. Tel. 503 045 960.

• Szukam pracy z busem sprinterem. Tel. 
696 138 406.

• Zaopiekuję się dzieckiem we własnym 
domu. Tel. 722 164 109.

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go ze znajomością diagnostyki. Tel. 
696 443 643, 692 683 475.

• Podejmę pracę w sklepie. Tel. 
884 288 567.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_sylwek@

vp.pl
• Sprzedam regały, ladę, dwie przymie-

rzalnie z lustrami. 605 581 133.
• Owczarki niemieckie – szczenięta 

czarno – podpalane po rodzicach z 
rodowodem, ojciec szczeniąt – wnuk 
zwycięzcy świata oraz 8 miesięczny z 
rodowodem. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam telewizor kolorowy 33 calo-
wy – tanio. Tel. 784 660 924.

• Na ulicy 3 Maja błąka się pies rasy 

Pekińczyk (czarny, podpalany). Wia-

domość: 668 289 708.

• Sprzedam 2 sofy dwu- i jednoosobo-

wą. Tel. 691 841 332.



Zakład Kasacji 
Pojazdów

z up. wojewody zach. pom.

Tel. 607 496 122
Wystawiamy zaświadczenia

do wydz. komunikacji
o wyrejestrowanie pojazdu

Transport / 
kasacja gratis

1321-24.11.2008 r. 

SALON GLAZURY 
I WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK 
ZAPRASZA

DOM HANDLOWY „VELES” 
(za Netto) 

ul. 5 Marca 7 • Nowogard

I.N.K. Volt
usługi elektryczne

    • tanio
 • szybko
  • solidnie

tel. 504 005 800
Biznes Park Gryfice zatrudni na wolne stanowisko:

DYREKTORA GALERII HOSSO
Oferujemy pracę w nowoczesnej firmie, 

miłą atmosferę oraz atrakcyjne wynagrodzenie
Od kandydatów oczekujemy: 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie podania i CV na adres Nowy 
Świat 8, bądź email joanna@hbinvestment.pl. Informacje dodatkowe moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 512 402 188 w godz 8 do 18

- wykształcenie min. średnie

- doświadczenia na stanowisku kierowniczym

- dyspozycyjność

- odpowiedzialność za powierzone obowiązki

- wysoka kultura osobista

- kreatywność

- komunikatywność

- umiejetność pracy z ludźmi

- prawo jazdy kategorii B

PLANDEKI PVC
PRODUKCJA I NAPRAWA
- plandeki samochodowe 
   na naczepy i przyczepy
- różnego rodzaju namioty
- oraz inne
Tel. 091 39 20 131, 0601 373 129

ZAPRASZAMY!

AUTO – TOP
- mechanika pojazdowa
- blacharstwo
- lakiernictwo
- wymiana szyb i opon
- napełnianie i naprawa klimatyzacji

Nowogard – 091 39 25 627; Wojcieszyn – 091 39 20 131

SPRZEDAŻ CZĘŚCI 

NOWYCH I U
ŻYWANYCH
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W obiektywie Jana Korneluka  - Jak choinki to i mikołaje

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2009 

wszystkim naszym Klientom 
moc najserdeczniejszych 

życzeń zdrowia, 
pogody ducha oraz 

wszelkiej pomyślności 
życzy PPH FARMER

Serdecznie zapraszamy na pyszne zakupy 
do naszych sklepów: 

        ul. 700 Lecia 20 (obok „Biedronki”) oraz 

        ul. Boh. Warszawy 65

PRODUCENT 
mięso • drób • wędliny

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2009 

wszystkim wędkarzom 
i ich rodzinom moc najserdeczniejszych 

życzeń zdrowia, powodzenia oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń 

składa 
zarząd Koła PZW „Tęczak”

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

 www.domjudy.pl/dziennik

TEL. 091 39 22 165

REKLAMA REKLAMA

To była pouczająca lekcja przyrody. Wystawa będzie trwała w bibliotece do końca stycznia przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy.
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 Witamy wśród nas...

Córka Anny 

Pomalejko

 ur. 12.12.08 

z Suliszewic

Ponadto w Szpitalu 
w Nowogardzie uro-
dziło się 2 dzieci

Zdjęcia oraz dane 
personalne nie zosta-
ły opublikowane ze 
względu na brak zgo-
dy rodziców

SP Strzelewo

Jasełka Bożonarodzeniowe
Kiedy dni są coraz krótsze, a noce coraz dłuższe, w przejściu z jesieni do 

zimy - przeżywamy okres kościelnego roku nazywany Adwentem.
W Szkole Podstawowej w Strzelewie odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe. 

Na wstępie uroczystości dyrektor Agnieszka Forgiel przemówiła do przybyłych 
gości składając im życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
powiedziała: „Święty czas adwentowy jest przypomnieniem pewnej prawdy, 
ogarniającej całe dzieje ludzkie, jest czasem przygotowania do uroczysto-
ści Bożego Narodzenia, przez które Kościół czci pierwsze przyjście Syna 
Bożego do ludzi”.

Następnie A. Forgiel zaprosiła 
wszystkich zgromadzonych do obej-
rzenia scenki teatralnej Bożego 
Narodzenia. W programie Jasełek 
Bożonarodzeniowych był występ 
dzieci kl. IV-VI. przygotowany przez 
Małgorzatę Kurzawę. Przygotowanie 
dekoracji do występu – Katarzyna 
Gnacińska – Olczyk, Katarzyna Ob-
rębska, przygotowanie kolęd: „Wśród 
nocnej ciszy”, „Dzisiaj w Betlejem”. 
Po przedstawieniu wszyscy goście 
przeszli do jednej z klas, w której 
znajdował się kiermasz. Można było 
kupić świąteczne stroiki, jemioły. 

Pieniądze z kiermaszu przeznaczone 
zostały na samorząd. Na zakończenie 
całej uroczystości wystąpiła prze-
wodnicząca Rady Rodziców Renata 
Langner, dziękując wszystkim za 
przybycie a szczególnie rodzicom, 
którzy przygotowali swoim aktorom 
przepiękne stroje, dzięki którym 
mogli z dumą przedstawić Szopkę 
Bożonarodzeniową. Korzystając z 
okazji złożyła wszystkim przybyłym 
gościom życzenia z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia i zbliżającego się 
Nowego 2009 Roku. 

MW

Świąteczne Jasełka sześciolatków

Jasełka w przedszkolu nr 1
W środę, 17 grudnia rodzice sześ-

ciolatków z Przedszkola nr 1 mieli 
niepowtarzalną możliwość obejrze-
nia Jasełek Bożonarodzeniowych 
w wykonaniu swoich pociech. Już 
od listopada, pod czujnym okiem 
pani przedszkolanki Aliny Klima-
szewskiej dzieci ćwiczyły swoje role. 
Dlatego zapewne, jasełka wypadły 
tak przepięknie. Wzruszeni byli oglą-
dający je rodzice i przedszkolanki, 
przejęci mali wykonawcy i pilnująca 
przebiegu jasełek pani Ala. Widzowie 
mogli obejrzeć Maryję, Józefa, trzech 
króli, pasterzy i stajenkę, a wszystko 
to w otoczeniu chóru przepięknych 
aniołków.  Zachwytom nie było 
końca,  kiedy sześciolatki odgrywały 
scenę Bożego Narodzenia, recytowa-

ły swoje role i śpiewały przepiękne 
polskie kolędy. Na zakończenie 
dyrektor Jolanta Jackowiak  powie-
działa, że oglądając przedstawienie, 
czuła się jak w Niebie i podziękowała 
dzieciom oraz pani Ali, która jasełka 
przygotowała.

Ewa Dziwisz

Podziękowania
Dyrektor, wychowawca 

oraz sześciolatki serdecz-
nie dziękują: koleżankom, 
panu Edkowi i rodzicom, 
za przygotowania strojów. 
Ośrodkowi Szkolno – Wy-
chowawczemu za przeka-
zanie dekoracji oraz panu 
Michałowi Zielińskiemu 
za przekazanie choinek. 
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS 
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

Pizzeria 
FANTAZJA

     zaprasza  na 
       BAL 

SYLWESTROWY
zapewniamy

- dobrą polską kuchnię
- wspaniałą zabawę

- niespotykany nastrój
INFORMACJE na miejscu lub  

tel. 091 39 20 750
350 zł od pary

SYLWESTER W PASADENIE
muzyka na żywo – zespół muzyczny

cena 260 zł od pary
Serdecznie zapraszamy!
Tel. 606 612 367
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 47

GOŚCIE

Miło jest gości, zapraszać w poście, 
Na święta jednak – sami się wproście!

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA…

Kiedy pomyślę: choinka, śnieg,
Świeczki, przy stole rodzina,
I, że na miasto już spokój legł, 
Że mróz swój spacer zaczyna, 
Że ludzie w roku ten jeden raz,
Siądą pod drzewkiem, że będą
W swoich mieszkaniach ożywiać czas
Rozkołysaną kolędą.
Że zniknie mnóstwo nawyków złych, 
Że zapanuje w narodzie
Zgoda -/ jak zwykle w wypadkach tych,
Gdy jakieś święto nadchodzi/.
I, że tak wszyscy się w kraju dziś,
Dzielą napojem i jadłem – 
Wtedy nawiedza mnie smutna myśl:
- Jakże ja nisko upadłem!
Kraj odpoczywa i bawi się,
A ja pracuję zawzięcie,
Wiersz okazyjny piszę – i chcę,
Interes ubić przy święcie!
Jeden na święta przyjeżdża,
Drugi wyjeżdża – Azali,
Nie lepiej, żeby wszyscy
Na miejscu pozostali?...
Powiadają, że po to wymyślono święta,
Aby gościa nikt nie śmiał uznać za natręta,
I stąd, ze względu na wzgląd
Obowiązuje w dniach świąt
Staropolska gościnność-
I cierpliwość święta.
By święta szybko minęły,
Nieba o to proście,
Bo prędzej nie odetchniecie,
Nim wyjadą goście…

Aby wszystkie dni w roku
Były tak szczęśliwe, jak ten
Jeden wigilijny wieczór,
Abyście śmiało patrzyli w przyszłość
                      Czytelnikom Humoru 
                              życzy Henryk

Rozwiązanie krzyżówki nr 46 – MIMO KRY-
ZYSU SZAŁ ZAKUPÓW- nadesłali:

Monika Kukuła, Barbara Śmigieł, Jerzy Zawadz-
ki, Władysław Kubisz, Magdalena Czupryńska, 
Szczepan Falaciński, Adam Stefański, Halina 
Kawczyńska, Andrzej Czarnowski, Jan Janiec, A. 
Wypych, Józef Dobrowolski, Andrzej Włodek, 
Teresa Powalska, Bogdan Krystkiewicz, Franciszek 
Palenica, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyń-
ski, Jerzy Siedlecki, Helena Skobyranda, Ryszard 

Gutowski, Teresa Januszonek, Halina Szwal, Barba-
ra Bartosik, Józef Górzyński, Bogumiła Urtnowska, 
Halina Stefańska, Krystyna Tretiak.  

Prenumeraty DN na styczeń wylosowali:
1. Monika Kukuła
2. Helena Skobyranda
3. Jan Janiec

Gratulujemy!
      



18 M - Nr 98 (1735)

Ukazuje się we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard, Osina. 

Redakcja: Marek Słomski redaktor naczelny, 

Lesław M. Marek zastępca naczelnego, Kari-

na Czernicka sekretarz redakcji, Ewa Dziwisz, Jarosław Dąbrowski redaktor tech-

niczny. Współpracują: Stanisław Marek, Marcin Simiński, Henryk Szczupak, Piotr 

Słomski, Jan Korneluk. Adres redakcji: 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a,  

tel. 091 392 21 65, fax 091 392 50 87, e-mail: dziennik@domjudy.pl. 
Wydawca, skład i druk “Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. Redakcja nie odpo-

wiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów.

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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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 do 14 grudnia br. 

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Nowogard - Szczecin – 5.14, 6.57, 10.58, 15.28, 17.01, 20.02 

Szczecin - Nowogard – 6.40, 10.40, 13.40, 16.40, 21.40

Nowogard - Kołobrzeg – 7.47, 11.49, 14.46, 17.52, 22.47 (do Gryfic pn.-czw., nd.).

Kołobrzeg - Nowogard – 3.48, 5.25, 9.27, 13.58, 15.24, 18.25

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 pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące   - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Nowogard 11.12.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Mechanik samochodowy
4. Stolarz
5. Pracownik terenów zielonych
6. Palacz c.o.
7.  Dekarz / pom.dekarza
8.  Cieśla / pom.cieśli
9.  Samodzielny księgowy
10.   Ślusarz-spawacz
11.  Nauczyciel jęz. Angielskiego
12.  Księgowy
13.  Monter stolarki PCV
14.  Operator produkcji 

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Operator produkcji (Goleniów)
2. Operator produkcji  - Stargard Szcz.
3. Pracownik obsługi salonu gier – W-wa
4. Żołnierz zawodowy (kierowca, ele-
ktryk) – Mosty, Gryfice
5. Dozorca nocny, masztalerz (Macie-
jewo)

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

4.40FP, 5.25FP, 8.10L1P, 9.25L1P, 11.55L1, 12.25L1, 15.00L1P, 
15.45L2, 17.00L, 21.00L2P 
Szczecin - Nowogard

6.45FP, 7.45FP, 9.35L1P, 10.45L3, 13.20L1, 15.25L1, 16.35L1P, 
18.15L, 22.25L2P
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc
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Olimpia z nowym Prezesem
Nowym Prezesem klubu w miejsce Marcina Nieradki, który zrezygnował 

z tej funkcji została Mirosława Wnuczyńska. 
Zmieniła się również siedziba klubu oraz dane kontaktowe.
Zarząd Klubu
Prezes zarządu: Mirosława Wnuczyńska
Wiceprezes/Skarbnik: Roman Golema
Wiceprezes: Paweł Kaczmarek
Sekretarz: Ewelina Dembińska
Członek zarządu: Jacek Ninard 
Miłej i sympatycznej Pani Prezes życzymy powodzenia w kierowaniu Klu-

bem.
opr.lmm

Zamiast treningu sparing
Olimpia Nowogard oraz OKS 

Goleniów rozegrały między sobą 
mini turniej. Każda z drużyn 
wystawiła po dwa zespoły, któ-
re nie rywalizowały między sobą.  
Celem spotkania miała być gra kon-
trolna i rozegranie jak największej 
ilości meczy. Założenie te zostało 
osiągnięte. W czternastu ośmio-
minutowych meczach gospodarze 

tylko raz schodzili z parkietu, jako 
pokonani. Podopieczni Pawła Kacz-
marka wygrali dziewięć spotkań a 
czterokrotnie padały wyniki remiso-
we. Można więc być zadowolonym 
z rezultatów naszych zawodników, 
bowiem okres zimowy traktowany 
jest przez kluby, jako czas roztreno-
wania.

opr.lmm

NALP
Podajemy terminy spotkan jakie rozegrane zostaną w niedzielkę, 21 grud-

nia 2008 r.
14.00 Seniorzy -WKS Probud Wyszomierz,
14.30 Czarne Koszule Węgorza -Czarne Chmury,
15.00 WKS Denver Miętno -Łzy Sołtysa,
15.30 Parasol -WKS Sikorki,
16.00 Bad Boys Juniors’94 -Dorado,
16.30 Budowlani -Pampeluna Perejros,
17.00 Herosi -Golputz,
17.30 Tubisie -WKS Błotno.

opr. LMM

Piłka reczna
W dniach 03 i 04 grudnia odbyły się Mistrzostwa Gminy Szkół Gim-

nazjalnych w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców. W pierwszym dniu 
mistrzostw swój mecz rozegrały dziewczęta z Gimnazjum nr 1 i nr 3. 
To spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny z Gimnazjum nr 3. 
4 grudnia natomiast mogliśmy oglądać mecze chłopców. Tym razem do za-
wodów zgłosiły się wszystkie gimnazja. Pierwszy mecz rozegrali chłopcy z 
Gimnazjum nr 1 i nr 3. Spotkanie zakończyło się wynikiem 16 – 10 dla „je-
dynki”. W drugim meczu Gimnazjum nr 3 pokonało Gimnazjum nr 2: 18 
– 7, a w trzecim meczu Gimnazjum nr 2 uległo Gimnazjum nr 1: 19 - 5. 

Klasyfikacja końcowa-dziewczęta:
1 miejsce – Gimnazjum nr 3 - opiekun W. Buczyński
2 miejsce – Gimnazjum nr 1 – opiekun J. Andrysiak
Klasyfikacja końcowa- chłopcy:
1 miejsce – Gimnazjum nr 1 – opiekun B. Zdanowicz
2 miejsce – Gimnazjum nr 3 – opiekun B. Sobolewski
3 miejsce – Gimnazjum nr 2 – opiekun T. Szafran
Awans do Mistrzostw Powiatu wywalczyły Gimnazja nr 1 i nr 3. Zwy-

cięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na Mistrzostwach 
Powiatu!

Koszykówka

Powiatowa Liga Gimnazjalna
W sobotę 13 grudnia w hali ZSP w Goleniowie rozegrana została IV kolej-

ka Powiatowej Ligi Gimnazjalnej o Memoriał Artura Deca.
Wyniki:
Gimnazjum Osina - Gimnazjum nr 1 Nowogard 19-70,
Gimnazjum Maszewo - Gimnazjum Kliniska 39-40,
Gimnazjum nr 2 Goleniów - Gimnazjum Przybiernów 84-18,
Gimnazjum nr 3 Nowogard - Gimnazjum nr 3 Goleniów 107-18
Tabela:
1. Gimnazjum nr 2 Goleniów  - 8
2. Gimnazjum Kliniska  - 7
3. Gimnazjum nr 1 Goleniów - 6
4. Gimnazjum nr 1 Nowogard - 5 
5. Gimnazjum nr 3 Nowogard - 5
6. Gimnazjum Maszewo - 5
7. Gimnazjum nr 3 Goleniów - 5
8. Gimnazjum Osina - 4
9. Gimnazjum Przybiernów - 3
Wśród najskuteczniejszych strzelców drugi jest Sebastian Staniczek (Gim-

nazjum nr 3 Nowogard) -82 pkt,
a wśród najskuteczniejszych za trzy punkty Erwin Teodorczyk (Gimn-

zajum nr 3 Nowogard).
opr.lmm
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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•

29 grudnia 2008 r. godz. 16.30
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Wszystkim 
mieszkańcom 

Ziemi Nowogardzkiej 
radosnych, pogodnych 

i rodzinnych 
Świąt Bożego 
Narodzenia 

życzą 
Wojewoda 

Zachodniopomorski 
Marcin Zydorowicz oraz 

Zachodniopomorski 
Kurator Oświaty 

Artur Gałęski

NASTĘPNE WYDANIE UKAŻE SIĘ  - 30  GRUDNIA 2008 R. 

Wydanie z kalendarzem

  Piero della Francesca   

  National Museum Londyn

W owym czasie 
wyszło rozporzą-
dzenie Cezara 
Augusta, żeby 
przeprowadzić 
spis ludności w 
całym państwie. 
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Pani Dorota
Być może tak jest. Myślę jednak, że nasze po-

dejście do świąt zależy od wychowania w domu. 
Jeżeli ktoś chce przeżyć te święta jak należy to to 
zrobi, natomiast jeśli ktoś woli skupić się jedynie 
na tym co jest elementem komercyjnym to uleg-
nie temu.

Składam serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe 
wszystkim tym, którzy spędzają święta samotnie.

Pan Jan Jarochowicz
Uważam, że pomimo dużego wpływu komercji 

Polacy potrafią się zreflektować i skupić na tym 
co najważniejsze. Tradycja odgrywa jeszcze w na-
szym kraju istotną rolę. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć 
serdeczne życzenia redakcji „Dziennika Nowo-
gardzkiego”

Pani Joanna Chandrała
Niestety komercjalizacja przesłania prawdziwy 

sens świąt Bożego Narodzenia. Ludzie zamiast 
skupiać się na tym co najważniejsze wolą raczej 
poświęcać większość czasu na zakupach, dobiera-
niu wystrojów, prezentów. Powinniśmy ten czas 
spędzać bardziej w spokoju i rodzinnie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam ser-
deczne życzenia dla mojego synka. 

Łukasz
Ludzie mają różne poglądy na tę kwestię. Oso-

biście nie uważam aby święta Bożego Narodzenia 
były bardzo skomercjalizowane.

Mojej rodzinie i przyjaciołom życzę zdrowych i 
spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt Bożego 
Narodzenia. 

ps

Nasza świąteczna sonda
W dzisiejszej sondzie ulicznej zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu o 

to czy komercjalizacja Świąt Bożego Narodzenia nie przesłania ich praw-
dziwego sensu…
Respondenci mieli również okazję złożyć świąteczne życzenia.

Pani Dorota Kałużna
Tak naprawdę to nie zastanawiałam się nad 

tym. Niemniej jednak uważam, że w naszych cza-
sach zbyt dużą uwagę przywiązuje się do zaku-
pów, prezentów itd.. a przecież są to rzeczy, które 
są jedynie dodatkiem. Prawdziwy sens tych świąt 
leży gdzieś indziej. Myślę, że w tym czasie naszą 
uwagę powinniśmy skupić np. na spotkaniach z 
najbliższymi. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam ser-
deczne życzenia całej mojej rodzinie.

Pani Krystyna Kabała
Uważam, że komercjalizacja przesłania praw-

dziwy sens tych świąt. Zdaje się, że okres przed-
świąteczny to jedynie gonitwa za zakupami. W 
całym tym zgiełku zanika nasza tradycja, co prze-
jawia się np. tym, że nie potrafimy już wygospo-
darować sobie czasu na pójście do kościoła czy 
chwilę refleksji.

Życzę zdrowych i spokojnych świąt mojej córce 
Annie i wnuczkowi Karolowi.

Sylwia Gizińska
Niestety tradycja świąteczna zanika. Przed świ-

tami ludzie najwięcej skupiają się na prezentach i 
zakupach. Bardzo wiele robi się na pokaz, zapomi-
nając o tym co najważniejsze podczas tych świąt.

Życzę całej mojej rodzinie błogosławionych Świąt 
Bożego Narodzenia.

Świąteczne kolędowanie 
w więzieniu
„Bóg się rodzi, moc truchleje…” – tę i wiele innych kolęd, wprowadza-

jących w atmosferę oczekiwania na przyjście Zbawiciela, wysłuchali osa-
dzeni w ZK Nowogard podczas koncertu  przygotowanego przez agencję 
artystyczną „Maestro” z Goleniowa.

rałam. Jednocześnie obserwowałam 
reakcję słuchaczy i myślę, że Panowie 
będą mogli wysnuć dla siebie jakąś re-
fleksję z tego co tu zobaczyli i usłyszeli. 
D.N. Uważa Pani, że powinno się or-
ganizować koncerty w takich właśnie 
miejscach… A.S. Oczywiście. Jestem 
teraz o tym jak najbardziej przekonana. 
Przeżyłam to na własnej skórze, wiem 
już jak to wygląda i na pewno warto w 

tym kierunku dalej działać. D.N. Czy 
planujecie dawać kolejne koncerty w 
więzieniach? A może znowu przyje-
dziecie   do naszego więzienia? Myślę, 
że po dzisiejszym koncercie takie plany 
się pojawią i kto wie być może w przy-
szłości znowu tutaj zawitamy… N.D. 
Bardzo dziękuję

Wtorkowy występ artystyczny o na-
zwie „Bel Canto – Koncert Kolęd” zor-
ganizowany został przez wychowawcę 
d.s. K-O podporucznika Krzysztofa 
Żylaka.

Ostatnimi czasy na łamach Dzien-
nika Nowogardzkiego piszemy sporo 
o naszym więzieniu - i nic dziwnego 
gdyż podejmuje się tam wiele inicja-
tyw, które zasługują na zauważenie a 
osadzonym dostarczają wielu przeżyć 
choćby jak w tym wypadku  kultural-
nych co może im pomóc w przyszłości 
w inny pozytywny sposób funkcjono-
wać w społeczeństwie. „Nikt nie jest 
stracony” - chyba wychowawcy z no-
wogardzkiego ZK dobrze zrozumieli 
ten znany zwrot.      

Piotr Słomski

 

Koncert kolęd zorganizowany został 
w ramach profilaktyki więźniów pra-
cujących, uzależnionych od środków 
odurzających i alkoholu. Występ odbył 
się w kaplicy więziennej co pozwoliło 
zgromadzonym głębiej przeżyć treści 
związane z Bożym Narodzeniem. 

Jedną z artystek była śpiewaczka 
pani Aleksandra Szachniuk, która po-
dzieliła się z nami po koncercie swoimi 
refleksjami: D.N. Jakie są Pani odczu-
cia po koncercie. Zdaję mi się, że była 
to dla Was pierwsza okazja występu 
w zakładzie karnym ? A.S. Osobiście, 
przyznam, że trochę się stresowałam i 
obawiałam reakcji… D.N. … nie dała 
Pani tego odczuć. A.S. Bardzo się sta-
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Czas pokoju  
i pojednania

Święta Bożego Narodzenia to w tradycji chrześci-
jańskiej czas pokoju i pojednania. Kultura europej-
ska, która na tej tradycji wyrosła pełna jest symbo-
licznych gestów i praktykowanych zachowań, w któ-
rych ludzie wyrażają co roku nowe otwarcie na bliź-
nich, przepraszają proszą o wybaczenie, wybaczają, 
regulują zobowiązania, składają sobie życzenia 
wszystkiego najlepszego, ogólnie starają się być mili 
i uprzejmi. Oczywiście nie w każdym wypadku taka 
szczera postawa wobec innych ludzi przychodzi nam 
z łatwością, niekiedy trzeba nad sobą nieco popraco-

wać aby zdobyć się na niewymuszony uśmiech i bez cienia hipokryzji uścisnąć 
nie zawsze bratnią duszę. Rozumiemy wtedy jak trzeba wiele bezinteresowno-
ści aby zgodnie z przykazaniem miłości – miłować nieprzyjaciół i jak trudno 
nastawiać kolejny policzek. Ale trudno, jeśli nie my, szczególnie wezwani przez 
tajemnicę Bożego Narodzenia do świadczenia o powszechnym braterstwie to 
kto to czynił będzie na tym mało przyjaznym świecie. Tak więc mając świado-
mość, że wiele z tego co wokół niedobre jest naszą bardziej lub mniej zawinio-
ną zasługą przepraszamy Naszych Czytelników za wszystkie niedoskonałości, 
które w mijającym roku musieli znosić a zwłaszcza za różne braki w druku 
za nie do końca sprawdzone informacje za oceny być może zbyt pochopnie 
ferowane na naszych łamach bądź przez dziennikarzy, bądź przez osoby pi-
szące do gazety zwłaszcza panią Agnieszkę Kolarz z firmy Luks-Okno w No-
wogardzie przepraszamy, za braki profesjonalizmu i obiektywizmu, wreszcie 
za grzech zaniedbania czy pominięcia szczególnie tego co mogłoby zapobiec 
krzywdzie czy niesprawiedliwości. Przepraszamy też osoby, które wymienione 
z imienia i nazwiska mogły się poczuć urażone bądź niedocenione. Obiecuje-
my unikać wszelkich błędów i prosimy o wybaczenie. Jednocześnie wybaczamy 
tym wszystkim, którzy przypisują nam zła wolę, tym, którzy nas oczerniają i 
pomawiają zwłaszcza tym, którzy zarzucają nam interesowność w sprawach 
publicznych, o które się upominamy (Glicko, Słajsino, Obwodnica). Tutaj 
obiecujemy dalszą wytrwałą walkę o wspólne dobro i w imię miłości bliźniego 
upominanie tych, którzy ewidentnie błądzą. A na końcu podziękowania i ży-
czenia. Dziękujemy Czytelnikom za wierność i poprzez utrzymujące się mimo 
biedy wysokie czytelnictwo umożliwienie nam wypełniania tej skromnej służ-
by publicznej, dziękujemy tym którzy piszą do gazety stając się jej realnymi re-
daktorami zwłaszcza tym którzy regularnie nadsyłają korespondencję z infor-
macjami dziękujemy piszącym nauczycielom, pracownikom biblioteki i NDK, 
pracownikom służb miejskich, policji, pogotowia i innych służb. Dziękujemy 
też niektórym radnym, którzy mimo własnych obowiązków informują i ko-
mentują, zwłaszcza dziękujemy radnym Rafałowi Szpilkowskiemu, Tomaszo-
wi Szafranowi i Krzysztofowi Kosińskiemu za ich publicystyczną aktywność. 
Dziękujemy reklamodawcom,  bez których tak samo jak bez Czytelników nie 
byłoby możliwe utrzymanie wydawnictwa o zasięgu tak niewielkim. Wszyst-
kim Państwu Najlepsze Życzenia z okazji Świąt – Niech Nam Błogosławi w 

Civitas Christiana

Na lokal jeszcze  
trzeba poczekać
W piątek 19 grudnia przy ul. 700-lecia w Nowogardzie odbyło się spot-

kanie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, którego prze-
wodniczącą jest Barbara Gontarska.

Na spotkanie przybyli zaproszeni 
goście Burmistrz Kazimierz Ziemba 
i Dyrektor Wojewódzkiego Stowa-
rzyszenia Civitas Christiana Jacek 
Stróżyński z Piły. Głównym celem 
spotkania było wyciągniecie wnio-
sków z 2008 roku - temat ogólny 
Miasta Nowogard. Przewodniczą-
ca Stowarzyszenia gorąco powitała 
„Ojca Miasta” Kazimierza Ziembę. 
Tematyka spotkanie głównie opiera-
ła się na umiejscowieniu Stowarzy-
szenia Civitas Christiana w nowym 
lokalu. Składane było podanie do 
burmistrza, od którego minęło już 
sporo czasu - powiedziała B. Gon-
tarska. Po krótkim przemówieniu 
Przewodniczącej Stowarzyszenia 
głos zabrał Kazimierz Ziemba: „Na 
dzień dzisiejszy nie ma wolnego lo-
kalu niestety trzeba z cierpliwością 
czekać. Mimo tego, że na razie nie 

ma lokalu, w którym czuli by się pań-
stwo swobodnie, mieli miejsce na 
swoje dokumenty i inne podręczne 
rzeczy, to spotkania w Civitas Chry-
stiana odbywają się i będą odbywać 
nadal.” Na razie pozostaniemy przy 
tym lokalu, w którym obecnie urzę-
dujemy – wspomniała B. Gontarska. 
Zostanie wstawiona szafa, w której 
będzie można umieścić dokumenty i 
inne potrzebne podręczne materiały 
dotyczące stowarzyszenia - powie-
dział Burmistrz. 

Po ostatniej wizycie w Stowa-
rzyszeniu Civitas Christiana, który 
obecnie ma swoja siedzibę przy ul. 
700 Lecia 14 bardzo dużo się zmie-
niło. Lokal został odmalowany, są 
nowe miejsca siedzące. Niestety 
wszystkiego na raz nie da się zrobić, 
trzeba trochę czasu i cierpliwości.

tekst MW,  foto Jan Korneluk

Rada Powiatu

Podwyżek nie będzie!
Pisaliśmy na naszych łamach o listopadowej Sesji Rady Powiatu kiedy 

to w dość dziwny sposób podjeto decyzje o podwyzkach diet dla radnych. 
Radni Platformy przeciwni podwyżkom ponowili próbe zmiany tej uchwały 
i udało się. Na przedświątecznej Sesji podjeto uchwałe anulująca podwyżki. 
Za uchwaleniem uchwały głosowali radni PO. Głosowanie wywołało zgrzyty 
w koalicji bo radni PSL głosowali”przeciw” - tylko radny Adam Fedeńczak 
poparł propozycje obniżki diet. Za podwyżkami głosowali też wszyscy radni 
Lewicy.

W zartobliwych komentarzach można przweczytać, że niektórzy na konto 
podwyżek (270 zł) porobili już świąteczne zakupy...

LMM
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Bóg się rodzi...
W owym czasie wyszło rozporządze-

nie Cezara Augusta, żeby przeprowa-
dzić spis ludności w całym państwie. 

Dziś widzimy jak opatrznościowy 
był ów dekret rzymskiego cesarza. To 
właśnie z jego powodu Maryja i Józef 
udali się do Betlejem i tam narodził 
się Jezus, jak zostało zapowiedziane 
przed wiekami. Najświętsza Maryja 
Panna wiedziała, że narodzenie Jezu-
sa jest już bardzo bliskie, ale mimo to 
wybrała się w ową podróż. Zmęcze-
ni kilkudniową podróżą po krętych i 
wyboistych drogach przybyli do Bet-
lejem z radością, wiedząc, że znajdują 
się w mieście swoich przodków. Ma-
ryja musiała być bardzo zmęczona, a 
w Betlejem nie znaleźli schronienia. 
Nie było dla nich miejsca w gospo-
dzie. Być może Józef sądził, że prze-
pełniona gospoda nie była najlep-
szym miejscem dla Maryi. Zapewne 
chodził i pukał do wielu drzwi, zanim 
zaprowadził Maryję do stajenki na 
skraju miasta. Łatwo możemy wyob-
razić sobie tę scenę: Józef cierpliwie, 
choć z wzrastającą trwogą tłumaczy 
ludziom ich położenie, a nieco dalej 
zmęczona Maryja patrzy na Józefa 
i słyszy odmowy gospodarzy. Nie 
chcieli wpuścić Chrystusa, zamyka-
no przed Nim drzwi. Maryja współ-
czuła tym ludziom. Jak oziębły jest 
świat wobec Boga… W końcu jednak 
dotarli do stajenki. Zastanówmy się 
jak musiał poczuć się Józef jako mąż, 
którego małżonka za chwilę miała 
urodzić dziecko w stajence, pośród  
zwierząt. Prawdopodobnie Maryja 
dodawała odwagi Józefowi i pocie-
szała go… Rozgościli się tam z drob-
nym wyposażeniem, które przywieźli 
z Nazaretu: z pieluszkami, dziecięcy-
mi koszulkami, które Maryja przy-
gotowała z radością, jakiej doznają 
tylko matki oczekujące dziecka.I w 
takim miejscu, w prostocie, między 
zwierzętami dokonało się największe 
wydarzenie w historii ludzkości: Kie-

dy tam przebywali nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Z miłością i troską 
owinęła Boże Dziecię w pieluszki i 
położyła w żłobie. 

Chrystus rodzi się jako ubogi i uczy 
nas, że szczęście nie polega na obfito-
ści dóbr. Jezus przychodzi na świat 
bez żadnego przepychu i zachęca nas 
byśmy byli pokorni i niezależni od 
ludzkiego poklasku. Żadne wyda-
rzenie z życia Chrystusa nie jest tak 
bliskie zwyczajnemu ludzkiemu życiu 
jak właśnie Jego narodzenie. I żadne 
święto chrześcijańskie nie wkracza 
tak bezpośrednio do wszystkich ludz-
kich domów jak właśnie Święto Boże-
go Narodzenia. W uroczysty wieczór 
wigilijny w domu wytwarza się praw-
dziwie religijny nastrój. W podnio-
słym nastroju gromadzimy się wokół 
stołu: łamiemy opłatkiem, składamy 
sobie życzenia, jesteśmy dla siebie 
mili, jesteśmy braćmi. A potem? Po-
tem wychodzimy na spotkanie z nocą 
– inną niż wszystkie, bardzo oczeki-
waną. Na spotkanie z nocą, w której w 
ciszy przychodzi na świat On – Jezus 
Chrystus, i rozlega się śpiew: Wśród 
nocnej ciszy głos się rozchodzi: Wstań-
cie pasterze! Bóg się wam rodzi! Czym 
prędzej się wybierajcie, do Betlejem 
pospieszajcie – przywitać Pana!

W tych dniach Bożego Narodze-
nia śpiewamy z radością, ponieważ 
zamieszkała wśród nas miłość. Tą 
miłością wśród ludzi jest obecność 
Dzieciątka Jezus. Świat nie jest już 
ciemnością: ci, którzy szukają miłości 
wiedzą, gdzie ją znaleźć. A właśnie 
miłości potrzebuje każdy człowiek. 
Kiedy podejdziemy, by ucałować 
Dzieciątko, albo będziemy podziwiać 
żłóbek modląc się w ciszy, podzię-
kujmy Bogu, iż zechciał się zniżyć 
do nas, abyśmy mogli Go przyjąć i 
pokochać. Postanówmy być sami jak 
małe dzieci – prości, szczerzy, pełni 
miłości i zaufania – aby wejść do kró-
lestwa niebieskiego. Przyłączmy się 
zatem do aniołów, którzy śpiewali w 
dniu narodzenia Pana:  Chwała Bogu 
na wysokościach, A na ziemi pokój lu-
dziom, w których ma upodobanie. 

I niech tak się stanie: w naszych ro-
dzinach, w naszej parafii, w naszym 
narodzie i na całym świecie.  

Ks. Dominik Szczygielski         

Bożonarodzeniowe rozważania

Kiedy narodził się  
Jezus Chrystus? 

Moment przyjścia na świat Chrystusa 
Pana dał początek obliczaniu lat według 
ery chrześcijańskiej, zwanej też „erą dioni-
zyjską”, bądź po prostu „naszą erą”. System 
ten wprowadził w roku 525 kanonista i 
chronograf rzymski Dionizy Mały. Prob-
lem tkwi w tym, że w rzeczywistości nie 
wiemy dokładnie, kiedy urodził się Jezus 
Chrystus. Datę tę próbował ustalić wspo-
mniany już Dionizy, jednakże jego obli-
czenia wskazujące na rok 754 od założenia 
Rzymu (według kalendarza rzymskiego), 
jako datę narodzin Chrystusa, jakkolwiek 
obowiązujące przez wieki całe, nie były 
ścisłe. Dionizy pomylił się, jak sądzono 
do niedawna, o 4 lata. W rzeczywistości 
pomyłka okazała się być większa.

Pomoc w dokładniejszym ustaleniu tej 
daty stanowi wzmianka z Mt 2,1, mówiąca 
o narodzinach Chrystusa za czasów He-
roda Wielkiego. Herod umarł w ostatnich 
dniach marca lub na początku kwietnia 
w 4 roku p.n.e, zatem uwzględniając czas 
potrzebny na wydarzenia opisane przez 
św. Mateusza, a więc pokłon magów, rzeź 
niewiniątek, ucieczkę Świętej Rodziny do 
Egiptu i jej tam pobyt, co działo się jeszcze 
za życia Heroda Wielkiego, należy przyjąć, 
że Jezus Chrystus urodził się na kilka lat 
przez jego śmiercią, zatem przez rokiem 
4. p.n.e. Niezwykle pomocną w ustaleniu 
przybliżonej daty narodzin Chrystusa 
jest wzmianka zamieszczona przez św. 
Łukasza w jego przekazie ewangelicznym 
(Łk 2,1-2). Ewangelista pisze, że rzecz 
działa się za panowania cezara Augusta 
Oktawiana (władał cesarstwem w latach 
31 p.n.e. - 14 n.e.) podczas zarządzonego 
przez niego spisu ludności, wówczas „gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz”. Mowa 
tu o Publiuszu Sulpicjuszu Kwiryniuszu 
pełniącym od 12 roku p.n.e. urząd konsu-
la odpowiedzialnego za politykę rzymską 
na Bliskim Wschodzie, a od 6 roku n.e. 
sprawującym urząd gubernatora (wiel-
korządcy) Syrii. Cesarz August w okresie 
swego panowania przeprowadził trzy razy 
spis obywateli Imperium Rzymskiego, 
mianowicie w latach 28 i 8 p.n.e. oraz w 
roku 14 n.e. Niezależnie od spisu obywate-
li rzymskich odbywały się regularne spisy 
ludności w poszczególnych prowincjach 
cesarstwa. Wiadomo np., że tego rodzaju 
spisy miały miejsce w Egipcie co 14 lat. 
Autor Dziejów Apostolskich (Dz 5, 37) 
podaje, a zromanizowany historyk żydow-
ski Józef Flawiusz to potwierdza, iż takie 
wydarzenie miało miejsce w Palestynie w 
roku 6 n.e. Jeżeli zatem przyjąć, że spisy 
ludności w Palestynie, podobnie jak w 
sąsiednim Egipcie, odbywały się co 14 lat, 
to poprzedni spis w ojczyźnie Chrystusa 
Pana przypadłby na rok 8-7 p.n.e., a więc 
mniej więcej w tym samym czasie, w 
którym Oktawian August zarządził drugi 
spis obywateli rzymskich. Wszystko by się 
zgadzało, gdyby nie fakt, że w tym czasie 
Kwiryniusz nie był jeszcze wielkorządcą 
Syrii. Był nim niejaki Sentius Saturninus i 
to on rozpoczął wzmiankowany spis lud-
ności Palestyny. Zdaniem Tertuliana spis 
ten rozpoczęty przez Sentiusza dokończył 
Kwiryniusz, św. Łukasz zaś piszący z dość 
odległej perspektywy czasowej przypisał 

go właśnie Kwiryniuszowi, jako postaci 
wówczas na Wschodzie zdecydowanie 
bardziej znanej. Trzeba przyznać, iż 
hipoteza ta ma duże walory prawdopo-
dobieństwa, tym bardziej, że z pomocą 
śpieszą tu egzegeci, sugerując, że fragment 
Łk 2,2 należałoby przetłumaczyć: „spis ten 
odbył się zanim Kwiryniusz został wiel-
korządcą Syrii”. Taka wersja tłumaczenia, 
zdaniem filologów, jest możliwa. Usuwa 
ona trudności i wśród znawców Biblii ma 
dziś wielu zwolenników. Uwzględniając 
zatem wszystkie te, skąpe wprawdzie, ale 
tym bardziej cenne informacje, wypada 
przyjąć, że Chrystus Pan przyszedł na 
świat między 8 a 6 rokiem p.n.e. (746-
748 r. według kalendarza rzymskiego) za 
panowania cesarza Oktawiana Augusta 
w czasie spisu ludności Palestyny prze-
prowadzonego przez gubernatora Syrii 
Sentiusza Saturninusa.

Żaden z Ewangelistów nie określił dnia 
ani miesiąca narodzin Jezusa. Tradycja 
Kościołów Wschodniego i Zachodniego 
z małymi wyjątkami przyjmuje zgodnie, 
że wydarzenie to miało miejsce w zimie. 
Ni słowem nie wspomina natomiast o 
miesiącu i dniu narodzin, stąd też prob-
lemem jest wyjaśnienie ustanowienia daty 
Bożego Narodzenia na dzień 25 grudnia, 
obchodzonego przez chrześcijan jako 
dzień święty dopiero od końca III wieku 
lub początku wieku IV. Kościół pierwotny 
sprawą tą, jako nieistotną w zbawczym 
dziele Chrystusa, nie zaprzątał sobie gło-
wy. Według najbardziej rozpowszechnio-
nej interpretacji chrześcijanie III wieku 
nie znając faktycznej daty narodzin Chry-
stusa celowo obrali tę datę symboliczną, a 
mianowicie dzień przesilenia zimowego. 
Chodziło o to, by obchodzonemu w tym 
dniu w Rzymie pogańskiemu świętu na-
rodzin boga Słońca, ustanowionemu jako 
święto państwowe przez cesarza Aureliana 
właśnie w końcu III wieku, przeciwsta-
wić narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa 
Chrystusa - „Słońca sprawiedliwości” 
(Mal 3,20), „Światłości świata” (J 8,12), 
„Światła na oświecenie pogan” (Łk 2,32). 
Zwolennicy innej hipotezy, opierając 
się na przekazach apokryficznych No-
wego Testamentu, uzasadniają wybór 
daty Bożego Narodzenia przekonaniem 
chrześcijan, że poczęcie Chrystusa Pana 
dokonało się 25 marca (Zwiastowanie 
NMP), zatem Jego narodzenie winno 
mieć miejsce w dziewięć miesięcy później, 
czyli 25 grudnia.

Dla nas chrześcijan przełomu tysiącleci 
wydaje się trudnym do zaakceptowania 
fakt, że dzień, w którym Chrystus, Bóg-
Człowiek, ujrzał światło dzienne, ginie 
w mrokach dziejów. Jednakże w owej 
tajemniczości tkwi i piękno i głęboki sens. 
Oto Ten, który jest Panem czasu i w czasie 
zaistniał uznał za stosowne postawić czło-
wieka, wszak koronę stworzeń, w sytuacji, 
w której ten zachłyśnięty dzisiaj potęgą 
swego intelektu, nie jest w stanie wystawić 
swemu Stwórcy metryki urodzenia. Czy 
problem tkwi tylko w niekompletności 
źródeł ? A może lekcja pokory... 

tekst ks. Tadeusza Kasabuły 

z portalu Opoka opracował LMM
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O szczególnej 
odpowiedzialności 
osób publicznych

Jednym z warunków koniecznych i niezbędnych dla dobrego efektywne-
go funkcjonowania systemów demokratycznych jest rzetelna informacja. 
Skutki nierzetelnej informacji w społeczeństwach demokratycznych bywają 
wręcz katastrofalne, a to z tego powodu, że  to   upodmiotowione  społe-
czeństwo ( a to jeden z kanonów demokracji) może działać bądź zaniechać 
działania właśnie w oparciu o informacje którą otrzymuje. Wbrew pozorom 
źródłami tej informacji są nie tylko media , ogromne znaczenie w szerzeniu 
rzetelnej wiedzy zwłaszcza w społecznościach niewielkich jak chociażby na-
sze miasto,  mają niektóre osoby publiczne.

nicy, spalarni w Glicku i sortowni 
w Słajsinie. Obwodnicy nie ma z 
takich powodów z jakich  nie ma  
większości nawet poważniejszych 
komunikacyjnie dróg w Polsce. 
Więcej może jej długo nie być jeśli 
np. z powodów konieczności ochro-
ny zasobów wody pitnej Unia nie da 
dofinansowania.

 Mimo lekkomyślnych decyzji po-
przednich Rad Miejskich godzących 
się na wszystkie co sobie szemrany 
inwestor zażyczył Spalarni w Glicku 
nie ma! - i dzięki Bogu! Ale nie ma 
też pewności czy nie będzie- niemie-
cka firma Rettmann, która od pew-
nego czasu zawiaduje terenem w  
Glicku prędzej czy później przywie-
zie tutaj coś, a ponieważ specjalizuje 
się w wywozie i utylizacji  śmieci na 
pewno nie przywiezie tutaj fabryki 
mercedesów.  

Sortowni w Słajsinie nie ma, po-
nieważ pomysł ten był małorealny 
od samego początku. Gdyby ktokol-
wiek słuchał głosów, które jedynie 

na łamach DN padały publicznie, 
być może uniknęlibyśmy strat finan-
sowych i środowiskowych, a także 
gospodarczych, które już ponieśli-
śmy i które jeszcze poniesiemy w 
związku z powyższymi pomysłami. 
Szkody te odwlekają się szczęśliwie 
w czasie bynajmniej nie z powodu 
krytyki zamieszczanej w DN. Dość, 

że niektórzy robią źle co do celu to 
jeszcze własną  nieudolność co do 
sposobu próbują zwalić na jakiegoś 
kozła ofiarnego.

3 Niestety graniczy z obskuran-
tyzmem lansowanie twierdzenia -  
„jeśli nie zgodzimy się na północny 
przebieg obwodnicy to nie dosta-
niemy jej w ogóle albo niewiadomo 
kiedy”. Tak rzekomo maja twierdzić 
gdzieś w mitycznej centrali czyli dy-
rekcji dróg.  To Polska, a nie Rosja 
w „Rewizorze” u Gogola - bajek dla 
zastrachanych nie opowiadajcie- ob-
wodnica nie jest podarunkiem dla 
Nowogardu jak np. boisko Orlik ale 
jest częścią, niezbędną częścią dro-
gi krajowej S-6 Szczecin-Gdańsk 
jeśli nie będzie obwodnicy nie bę-
dzie drogi o odpowiednim statusie 
a to już jest sprawa systemu trans-
portowego kraju, a nie podarunku 
dla Nowogardu. W tym miejscu 
przypomina się w istocie podobna 
argumentacja nerwowo narzucana 
narodowi przed wejściem Polski do 
Unii - albo zgodzicie się na warun-
ki wejścia albo Was nie przyjmiemy. 
Dzisiaj wszyscy już wiedzą, że trzeba 
było wykazać więcej uporu, że moż-
na było negocjować inaczej i że Unia 
bez Polski i tak by nie mogła zrea-
lizować koncepcji rozszerzenia. Ale 
wtedy przeciwników takiego urzę-
dowego i medialnego naiwnego kos-
mopolityzmu nacechowanego zresz-
tą kompleksem zaścianka, okrzyki-
wano hamulcowymi wsteczniakami 
itp. A czynili to nieodpowiedzialni 
- szczególnie odpowiedzialni.

Podałem tylko najbardziej typo-
we przykłady posługiwania się nie-
cnymi metodami dla celów, których 
ewentualna realizacja przyniesie 
albo ewidentne złe skutki albo dys-
kusyjne w racjonalnym rozważeniu 
bilansu korzyści. Być może osoby, do 
których odnoszą się powyższe uwagi 
wezmą je sobie do serca ale najbar-
dziej zależy mi na tym aby publiczna 
dyskusja w sprawach ważnych dla 
każdego mieszkańca naszego miasta 
i gminy nie była oparta na fałszu i 
obmowie. 

Marek Słomski

Jeśli te osoby- spęłniąjące nieza-
leżnie od ich stopnia świadomości w 
tym zakresie- funkcję osób publicz-
nego zaufania wykorzystują tę pozy-
cję do lekkomyślnego rozsiewania 
plotek , bądź szerzenia fałszywych 
informacji czy też głoszenia obsku-
ranckich tez to wielkość publicznej 
szkody rośnie w postępie geome-
trycznym do stopnia ich zaangażo-
wania w ten proceder. Od wielu mie-
sięcy, a nawet już lat na łamach DN 
zajmujemy się, w zakresie dla prasy 
dostępnym, zagrożeniami i szko-
dami, jakie dla naszej społeczności 
wynikają z planowanego przebiegi 
obwodnicy, czy z przygotowywanej 
powoli ale krok po kroku budowy 
spalarni w Glicku. Obnażamy tez 
bałamutność lansowanego pozor-
nie dobrego pomysłu segregowania 
śmieci w oparciu o wysypisko w 
Słajsinie. Bałamutność tego pomy-
słu polega na tym, że pomysł ten jak 
na razie, zgodnie naszymi przewidy-
waniami, jest tylko pomysłem i to z 
marnymi szansami na finansowanie 
zewnętrzne, a co najgorsze koszty 
tego rojenia ponosi głównie nasza 
gmina która oddała związkowi R-
XXI w dzierżawę na trzydzieści lat 
wysypisko, wykonane kosztem no-
wogardzkich podatników - obecnie 
zasypywane w błyskawicznym tem-
pie przez 21 gmin zrzeszonych w 
międzygminnym związku celowym 
R-XXI. Za chwilę nie będziemy mie-
li ani wysypiska ani pieniędzy wycią-
ganych z gmin przez zarząd związku  
na tzw. dokumentację – Nowogard 
oczywiście płaci, decyzją naszych 
włodarzy, jak wszyscy fundując 
oprócz wysypiska dla 20-stu gmin 
niezłe pensje dla zarządu. Nie jest 
celem tego tekstu dokładne opisy-
wanie przytoczonych spraw, dlatego 
wspominam o nich w niezbędnym 
skrócie. Zwracam się natomiast w 
imię znanej prawdy zawartej w ty-
tule do niektórych (niestety wielu) 

osób publicznego zaufania w No-
wogardzie aby zaprzestali dlatego 
właśnie że ponoszą tę szczególną 
odpowiedzialność, szerzenia bądź 
puszczania w naszej społeczności 
plotek, powielania bądź tworzenia 
fałszywych informacji czy głosze-

nia obskuranckich tez dotyczących  
spraw, których waga publiczna nie 
wymaga komentarza dla każdego 
rozumnego człowieka. 

1 Oświadczam, że nie jestem 
przeciwnikiem północnego przebie-
gu obwodnicy, ponieważ nabyłem 
działkę na południowej stronie. Nie 
posiadam żadnej działki ani na pół-
nocnym ani na południowym prze-
biegu kto ją znajdzie temu, pożyczę 
a ufunduję, dużą nagrodę pieniężną. 
Jestem przeciwnikiem planowanej 
trasy z oczywistych dla większości 
mieszkańców gminy powodów, któ-
re z uporem godnym lepszej sprawy 
są od lat pomijane i zagłuszane przez 
nowogardzką władzę i to począwszy 
od radnych po burmistrza.

2  Fałszem jest, że to DN jest wi-
nien, że do tej pory nie ma obwod-

 Eksterytorialny obszar R-XXI w naszej gminie

W poniedziałek w godzinach popołudniowych 
w rejonie dworca PKP

znaleziono 2 torby 
z artykułami żywnościowymi

w tym m.in. olej, przyprawy pieczywo.
Zguba do odebrania w redakcji DN

w godzinach od 8.00 - 16.00.
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MIECZYSŁAW LASKOWSKI – Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej, zastępca przewodniczącego  Koalicyjnego Klubu 
Samorządowego, przewodniczący Klubu PSL

angażowaniu działaczy nowego klubu 
piłkarskiego LKS „OLIMPIA” i miesz-
kańców Wierzbięcina.

10. Stawiamy na estetyzację miasta 
i wsi, gdzie organizowane są konkursy 
na najładniejszą zagrodę. Przyczynia-
my się po części do tego, że budynki 
miejskie otrzymują nowe elewacje, 
ponieważ współfinansujemy remon-
ty razem ze wspólnotami, procento-
wo do ilości mieszkań komunalnych. 
Staramy się wsłuchiwać w głosy na-
szych wyborców i w miarę możliwo-
ści je realizować. Również realizować 
i przekazywać dalej słuszne postulaty 
mieszkańców. W tym miejscu chciał-
bym dać przykład mieszkańców Ol-
chowa, którzy swoim zaangażowa-
niem i determinacją, przy pomocy 
części radnych również mojej skrom-
nej osoby wynegocjowali inny niż był 
w projektowanej wersji planowany 
przebieg przyszłej drogi szybkiego ru-
chu. Dzięki im za to.

Są również sprawy, których nie uda-
ło się nam zrealizować, wymienię tyl-
ko nie rozpoczęcie budowy kanalizacji  
z Nowogardu do Gardna i Olchowa. 
Inwestycja ta skanalizowałaby tereny 
nad jeziorem, czyniąc je bardzo atrak-
cyjnymi pod przyszłe budownictwo 
rekreacyjne. Ale na to potrzebne są 
ogromne zewnętrzne środki, których 
dotychczas nie udało nam się pozy-
skać.

Do niepowodzeń również nas Rad-
nych można zaliczyć Słajsino, gdzie w 
dalszym ciągu śmieci są składowane, a 
nie segregowane i wysyłane do dalsze-
go przetwarzania.

Potknięciem jest też przesunięcie 
budowy ORLIKA z tego roku na rok 
przyszły. 

Z mniejszych zadań ale ważnych dla 
bezpieczeństwa rowerzystów zaliczył-
bym nie rozpoczęcie budowy ścież-
ki rowerowej Nowogard – Olchowo. 
Połączyłaby się ona przez Kościuszki, 
Węgorze ze szlakiem rowerowym w 
tamtej części powiatu Goleniowskie-
go. Pozwoliłaby ona na rekreacyjne 
wyjazdy całych rodzin z Nowogardu 
a mieszkańców wsi na bezpieczny do-
jazd do miasta.

Do niepowodzeń minionego okresu 
zaliczam też rozpad koalicji większoś-
ciowej przez wyjście z niej radnych z 
PO oraz odejście kolegów z PSL-u. Nie 
chcę wnikać w przyczyny tych odejść. 

Myślę, że każda ze stron postrzega je 
inaczej, ale na pewno powody są róż-
ne i bardziej złożone niż się pozornie 
wydaje. 

Bardzo pozytywnie oceniam po-
wstanie nowego Koalicyjnego Klubu 
Samorządowego, ponieważ utworzyła 
go grupa radnych, która jest zdecy-
dowana aby w spokoju, bez swarów i 
kłótni działać dalej dla dobra naszego 
społeczeństwa. Ten zespół ludzi zanim 
utworzył Klub przeanalizował wszyst-
kie za i przeciw dalszej wspólnej pracy 
i jestem pewien, że razem z Burmi-
strzem i nowym Zastępcą Burmistrza 
będzie zdolny do realizacji swoich pla-
nów wychodzących na przeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców naszej gminy.

Powstałej koalicji udało się dopro-
wadzić do tego, że będzie budowana 
wspólnie z powiatem i 50% udziałem 
państwa ulica  gen. Józefa Bema razem 
z chodnikami i parkingami.

Zbudujemy nową część szkoły rów-
nież na osiedlu Leśna-Bema.

Będziemy również budować boisko 
„ORLIK” i rozbudowywać boisko w 
Wierzbięcinie.

Ruszą prace przy zagospodarowaniu 
terenów nad jeziorem.

Rozpoczęła się także renowacja ra-
tusza miejskiego. Myślę, że tych pozy-
tywów będzie dużo, dużo więcej.

Kończąc chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim Radnym za 
możliwość dobrej współpracy.

Korzystając z okazji chciałbym rów-
nież serdecznie podziękować wydaw-
cy „Dziennika Nowogardzkiego” Panu 
Markowi Słomskiemu i całej Redak-
cji za obiektywną ocenę prac naszej 
Rady.

Z okazji nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia wszystkim Miesz-
kańcom Gminy i Ich Gościom skła-
dam życzenia zdrowych, pogodnych i 
rodzinnych Świąt, a w Nowym Roku 
spełnienia wszystkich marzeń, osobi-
stych i zawodowych.

Zdaniem radnego

Myślę, że koniec roku kalendarzo-
wego jest dobrym okresem na różnego 
rodzaju podsumowania, tym bardziej, 
że minęła połowa kadencji rady miej-
skiej. Na pewno był to okres dociera-
nia się rady w nowym składzie, gdzie 
nie brakowało różnego rodzaju zawi-
rowań, utrudnień i nieporozumień w 
pracy rady, ale nie były to lata straco-
ne. Próbując podsumować ten okres 
mojej pracy w radzie będę to czynił w 
liczbie mnogiej, ponieważ na wszel-
kie pozytywy i negatywy składa się 
praca całej rady, gdzie ja jestem tylko 
jednym z dwudziestu jeden radnych. 
Dlatego też zdaję sobie sprawę, że być 
może moja ocena będzie bardziej su-
biektywna niż obiektywna. Chcę też 
podkreślić, iż mimo tego, co zrobili-
śmy jako rada, jako koalicja rządząca 
naszą gminą to zawsze pozostaje nie-
dosyt, że chciałoby się zrobić więcej, 
ponieważ potrzeb jest ogromnie dużo 
ale myślę, że nasi wyborcy wiedzą, iż 
„tak krawiec kraje jak materii staje”. 

Budżet mamy, jaki mamy i zawsze 
musimy wybrać takie zadania, które są 
najpotrzebniejsze dla naszego społe-
czeństwa. Chcę podkreślić, że dotych-
czas udało się nam utrzymać opłaty 
lokalne takie jak: podatki, opłaty za 
wodę, ścieki i śmieci na stosunkowo 
niskim poziomie, ponieważ zdajemy 
sobie sprawę, że społeczeństwo naszej 
gminy nie jest najbogatsze. Dlatego też 
rada przeznacza duże środki na wszel-
ką pomoc społeczną. Chociaż w ostat-
nim okresie dodatki mieszkaniowe 
pobiera dużo mniejsza liczba rodzin 
niż rok czy dwa lata temu.- główna 
tego przyczyna to większa liczba pra-
cujących, w kraju i za granicą ale też 
zawyżone kryteria, które decydują o 
tych dodatkach, na co zwrócili uwagę 
radni SLD na ostatniej sesji i dlatego 
będziemy musieli to zmienić.

Do pozytywnych dokonań naszej 

Rady w czasie dwuletniej kadencji na-
leży zaliczyć:

1. Przeznaczanie dużych środków 
na oświatę tj. wynagrodzenia, utrzy-
manie  i remonty szkół, przedszkoli, a 
trzeba podkreślić, że wydajemy o wie-
le, wiele więcej środków niż otrzymu-
jemy z budżetu państwa.

2. Utrzymanie naszego szpitala, na 
który przeznaczyliśmy pokaźne środ-
ki, co przyczyniło się do jego wyjścia z 
zadłużenia i obecnie nasz szpital dzia-
ła na plusie.

W tym miejscu należy podziękować 
personelowi szpitala wraz z jego dy-
rektorem, że zdołali wyjść z długów.

3. Budowy dróg i chodników w 
mieście i na wsi, rozbudowę i budowę 
oświetlenia,

budowę wodociągów gdzie tych po-
trzeb jest bardzo dużo.

4. Wybudowanie budynku komu-
nalnego. 

5. Współfinansowanie remontów 
kościołów wiejskich no i oczywiście 
najstarszego kościoła miejskiego, któ-
ry po zamontowaniu oświetlenia ze-
wnętrznego prezentuje się efektownie.

6. Dbałość o ochronę środowiska 
oraz o zachowanie obszarów przyrod-
niczych i chronionych. Przeznaczamy 
także środki na ciągłą likwidację dzi-
kich wysypisk śmieci. Aby temu cho-
ciaż w części zapobiec rozpoczęliśmy 
na terenach wiejskich akcję zbierania 
i wywózki odpadów wielkogabaryto-
wych. Spotkało się to z dużym odze-
wem, dlatego chcemy dalej to prowa-
dzić aby zapobiec zaśmiecaniu lasów.

7. Ciągle dążymy do poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców, przezna-
czając w miarę możliwości środki na 
policję i straż pożarną. Zakupiliśmy 
dla policji dwa skutery, corocznie 
opłacamy dodatkowe patrole piesze, 
nasze zespoły OSP wyposażamy w 
sprzęt i finansujemy remonty remiz 
strażackich.

8. Zwiększamy środki na organiza-
cje pozarządowe gdzie większość tych 
środków idzie na sport i rekreację. 

9. Udało się nam częściowo wybu-
dować i wyremontować boiska szkol-
ne i wiejskie. Powstały nowe place 
zabaw dla dzieci, a trzeba przyznać, 
że potrzeby są ogromne. Dzięki po-
zytywnie zakręconym społecznikom 
i osobistemu zaangażowaniu Sławka 
Kucala powstała profesjonalna strzel-
nica w ZSO. Powstaje wiejski ośrodek 
sportowy w Wierzbięcinie dzięki za-

 Budujemy place zabaw
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Z okazji 
50 rocznicy ślubu 

Krystynie i Janowi Furmańczyk 
z Dąbrowy 

moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, 
szczęścia, obfitości łask Bożych 
oraz wiele uśmiechu na co dzień 

składają 
dzieci, wnuki i prawnuki

ŻYCZENIA

Zdaniem radnego

„Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”. Od tych 
słów ślubowania w listopadzie 2006 
roku wszyscy radni rozpoczęliśmy V 
Kadencję Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie. W wyborach na radnego za-
jąłem piąte miejsce na liście popar-
cia wśród wszystkich kandydatów i 
zostałem najmłodszym radnym.

Zadania związane z pracą w radzie 
miejskiej nie były dla mnie obce, 
ponieważ poznałem je podczas stu-
diów politologicznych.

Jakie były te dwa lata? Przez dwa 
lata naszą gminą rządziła koalicja 
PSL-PO-NFS. Podziały na partie 
nie sprzyjały pracy tej koalicji. Prag-
nę zauważyć, że podziały na partie 
nie służą  pracy w gminie takiej jak 
gmina Nowogard. Nie możemy brać 
przykładu z „góry” i wzajemnie sobie 
przeszkadzać, nie zgadzać się z kimś 
tylko dlatego, że ma taką a nie inną 
barwę partyjną, negować wszystkie 
pomysły czy decyzje nie mając me-
rytorycznych argumentów, a w koń-
cu obrażać się nawzajem. Żyjemy w 
mieście i gminie, gdzie ciężko jest się  
z kimś nie spotkać na ulicy, w skle-
pie czy u znajomych. I jak się wtedy 
zachować? Udawać, że się kogoś nie 
widzi? To upolitycznienie jest tym 
co źle oceniam podsumowując po-
łowę naszej kadencji. Drugą sprawą 
źle przeze mnie ocenianą jest totalne 
krytykowanie a nie robienie niczego 
aby problem rozwiązać lub podać 
własny pomysł na jego rozwiązanie. 
Kolejna sprawa to brak woli do pod-
jęcia decyzji (po długich dyskusjach 
uchwały wracają z powrotem do 
prac w komisji). Nie udało się nam 
wybudować w tym roku zespołu 

ogólnodostępnych boisk sporto-
wych w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012”.

 Na szczęście są i pozytyw-
ne wydarzenia związane z pracą tej 
rady. Nasz nowogardzki szpital wy-
chodzi na tzw. prostą. Przyjęliśmy 
uchwałę, dzięki której mieszkańcy 
mogą kupić swoje mieszkania za 1% 
ich wartości. Zwiększył się procen-
towy udział właścicieli w budynku 
wspólnoty mieszkaniowej. Właści-
ciele podejmują uchwały o termo-
modernizacji budynków i wskutek 
tego nasze miasto pięknieje (ul. 
Osiedlowa, Warszawska, 700lecia, 
Plac Wolności 2, 3, 4, Armii Krajo-
wej 50). W tym roku udało się do-
prowadzić do darmowego wstępu 
na kąpielisko miejskie. Moderni-
zujemy oświetlenie uliczne miasta 
i gminy (w maju 2008 roku zostało 
wykonane oświetlenie zewnętrzne 
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, 
w ubiegłym roku postawiono nowe 
oświetlenie na ulicy Promenady). Na 
początku przyszłego roku zostanie 
oddany do użytku budynek socjalny. 
Mogliśmy tego dokonać, ponieważ 
w tych sprawach kierowaliśmy się 
dobrem wspólnym mieszkańców.

W grudniu z 9 radnymi utworzy-
liśmy nowy klub – Koalicyjny Klub 
Samorządowy, który za swoją de-
wizę powziął odcięcie się od nazw 
i symboli politycznych. Łączy nas 
chęć działania na rzecz dobra gminy 
i jej mieszkańców. Polski samorząd 
gminny jest tak zbudowany, ze bez 
współpracy rady z burmistrzem i 
burmistrza z radą nie można nim 
kierować. Należy wiec odłożyć na 
bok swoje własne ambicje oraz re-
alizacje tylko swoich programów 
wyborczych i usiąść do stołu i pra-
cować nad realizacją tego co jest naj-
ważniejsze dla ogółu mieszkańców 
gminy.

Przed nami dwa lata i dużo pracy: 
przygotowanie uzbrojenia terenów 
pod inwestycje, utworzenie Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, zagospo-
darowanie terenu wokół jeziora ( w 
projekcie budżetu na 2009 rok są za-
pisane pieniądze na ten cel), budowa 
nowego cmentarza, budowa nowych 
miejsc parkingowych, rozpoczę-
cie budowy kanalizacji na terenach 
wiejskich, realizacja przyjętych Pla-
nów Odnowy Miejscowości.

Korzystając z okazji, że jest to 
świąteczne wydanie Dziennika No-

wogardzkiego, pragnę złożyć najser-
deczniejsze życzenia Bożonarodze-
niowe: zdrowia, radości, szczęścia i 
spokoju dla Redakcji, Czytelników 
„Dziennika Nowogardzkiego” i 
wszystkim mieszkańcom naszego 
miasta i gminy. Niech ten czas bę-
dzie spędzony w gronie rodziny i 

przyjaciół. Niech Święta Bożego 
Narodzenia pozwolą nam zatrzy-
mać się na chwilę i odkryć rodzinne 
ciepło. A na Nowy 2009 Rok życzę 
wszelkiej pomyślności w realizacji 
planów zawodowych i osobistych, 
dużo optymizmu i otwartości na 
drugiego człowieka.

Radny Rafał Paśko – radny, zastępca przewodniczącego Koalicyjne-
go Klubu Samorządowego

  Mieszkańcy „ulicy” Leśnej proszą o pomoc

 Może i u nas będzie taki „Orlik”
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji 
dotyczących minionego okresu i planów 

na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy 
Państwu życzyć wiele zadowolenia 

i sukcesów z podjętych wyzwań.
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Z-ca Burmistrza Jerzy Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Krzywania

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2009 

Spółdzielni Mieszkaniowej 
CISY w Nowogardzie 

najserdeczniejsze życzenia 
pomyślności, radości 

i uśmiechu oraz najszczersze 
podziękowania za piękne 
wykończenie mieszkania 

przy ul. Ks.Racibora 
składa 

Krystyna Witkowska

Najserdeczniejsze 
i najszczersze 

podziękowania 
wszystkim ludziom 

dobrej woli,
którzy bezinteresownie 

pomogli w trudnych 
chwilach 

składa rodzina 
Smoguleckich 

z 15 Lutego

ŻYCZENIAŻYCZENIAŻYCZENIA

Choinka
Nie można dziś określić nawet 

w sposób przybliżony od kiedy iglaste 
drzewko zaczęto kojarzyć z obchoda-
mi świąt Bożego Narodzenia. Wiado-
mo natomiast, że w wielu kulturach 
i religiach drzewo, zwłaszcza iglaste 
jest symbolem życia, płodności, odra-
dzania się i trwania. Podejmowano 
wiele prób biblijnego uzasadnienia 
wprowadzenia do domów bożona-
rodzeniowego drzewka, jednak nie 
znaleziono nigdy bezpośrednich 
źródeł pisanych, do których można 
byłoby się odwołać.

Faktem jest, iż na jednym z mie-
dziorytów z roku 1553, obok żłóbka 
widnieje drzewko jodłowe ozdobione 
gwiazdą i świeczkami. Następne lata 
potwierdzają występowanie choinki, 
nawet w mieszkaniach prywatnych 
w dniu obchodów Bożego Narodze-
nia. Zwyczaj te stał się powszechnym 
w mieszczańskich rodzinach niemie-
ckich, tyrolskich, austriackich pro-
mieniując stamtąd, zwłaszcza w wieku 
XIX, na pozostałe kraje europejskie 
i pozaeuropejskie. Ważne były, rzecz 
jasna, ozdoby choinkowe. Im rów-
nież nadawano głębszy sens. I tak na 
szczycie drzewka zawieszano gwiazdę 
symbolizującą gwiazdę betlejemska, 
w zawieszanych jabłkach widziano 
echo biblijnego jabłka Adama i Ewy, 
papierowe łańcuchy rozpoznawano 
jako okowy zniewolenia grzechowego 
czy nawet politycznego (w okresie 
rozbiorów), Oświetlenie choinkowe 
miałoby wskazywać na Chrystusa, 
który przyszedł na świat jako „światło 
dla pogan”. Zaś żywe zielone drzewko 
miałoby symbolizować 

Chrystusa — źródło wszelkiego 
życia. Warto o tym pamiętać strojąc 
swoje świąteczne drzewko. A ubiera 
się je dopiero w wieczór wigilijny. 
Aby jednak zapalić świeczki, trzeba 
poczekać na pojawienie się na niebie 
pierwszej gwiazdy. 

Wieczerza wigilijna
Tradycja rodzinnej, uroczystej 

wieczerzy jest dzisiaj bardzo mocno 
zakorzeniona w polskich domach. 
Obyczaj ten zauważono i zapisano już 
w XVII w., choć przypuszcza się, że 
był praktykowany już dużo wcześniej. 
Jego istotnym elementem jest zacho-
wanie postu. Wieczerzę poprzedza 
przygotowanie choinki, jak też domo-
wej szopki. Pod białym obrusem kła-
dzie się kilka kłosów siana (symbolika 
szopki betlejemskiej). Do stołu zasia-
da się po ukazaniu pierwszej gwiazdy 
na niebie. Uczestnicy kolacji dzielą się 
białym opłatkiem, składają życzenia, 
wybaczają wzajemne urazy. Przyjęło 
się pozostawienie wolnego nakrycia 
przy stole dla ewentualnego gościa 
lub też symbolicznie dla Chrystusa. 
Były i są różne przesądy dotyczące 
ilości i zawartości potraw wigilijnych. 
Najczęściej podaje się zupę rybną czy 
migdałową, barszcz, potem grzyby 
z kapustą, ryby gotowane lub pieczo-
ne (najczęściej karp w szarym sosie), 
kluski z makiem, kompot z suszonych 
owoców, itd. Na ogół przygotowuje 
się 7,9 względnie 12 potraw. We 
wschodnich regionach obowiązkowo 
podaje się kutię(gotowaną pszenicę 
lub jęczmień z miodem, orzechami 
i migdałami). Po skończonej wiecze-
rzy śpiewa się kolędy i obdarowuje 
prezentami.

Opłatek
Wigilijny zwyczaj łamania się 

opłatkiem należy do najtrwalszych 
i najżywszych tradycji Bożego Naro-
dzenia. Dzielenie się opłatkiem, choć 
niekoniecznie w Wigilię, praktyko-
wali już najwcześniejsi chrześcijanie 
— otrzymywali go ci, którzy nie 
byli na mszy. Od dawna, tuż przed 
wieczerzą, łamano się opłatkiem 
z członkami rodziny, służbą, kolędni-
kami i oczywiście duchami przodków. 

Nawet zwierzęta gospodarskie dosta-
wały opłatek od swego gospodarza.

Nie ma solidnego studium, które 
wskazałoby kiedy i w jakich okolicz-
nościach ta tradycja zakorzeniła się 
w Polsce. Najstarsza wzmianka źród-
łowa pochodzi z końca XVIII wieku. 
Dzisiaj jest to już wyłącznie polski 
zwyczaj, którego najważniejszym 
przesłaniem jest pojednanie. Dzieląc 
się opłatkiem składamy sobie życze-
nia dobra wszelakiego, zapominamy 
o urazach, wybaczamy winy.

Kolędy
Wyraz kolęda pochodzi od łaciń-

skiego słowa „calendae”, oznaczające 
pierwszy dzień miesiąca. W starożyt-
nym Rzymie uroczyście obchodzono 
szczególnie calendae styczniowe, 
kiedy to konsulowie prawnie obejmo-
wali swój urząd w całym imperium 
rzymskim. Przy reformie kalendarza 
(46 r. przed naszą erą), zadekreto-
wanym przez Cezara Juliusza (stąd 
„kalendarz juliański”) potwierdzono 
1 stycznia jako początek roku admi-
nistracyjnego. W Rzymie obchodzono 
to bardzo uroczyście. Odwiedzano 
się, obdarowywano podarkami, śpie-
wano okolicznościowe pieśni. Wraz 
z przyjęciem chrześcijaństwa zwyczaje 
te stopniowo powiązano z początkiem 
rachuby nowego czasu „nowej ery”, 
czyli narodzin Chrystusa. Kolęda 
w Polsce oznacza przede wszystkim 
pieśń religijną, związaną tematycznie 
z narodzinami Chrystusa. Najstarsza 
polska kolęda „Zdrów bądź królu 
anielski” pochodzi z 1424 roku, choć 
sam termin kolęda utrwalił się dopiero 
w XVII w. W okresie tym powstawało 
wiele pastorałek i kolęd. Inne śpiewali 
zakonnicy, inne arystokracja, mieli też 
swoje kolędy kupcy i pozostałe stany. 
Niektóre kolędy autorskie znane są do 
dziś: „Przybieżeli do Betlejem paste-
rze” i „Przy onej górze” J. Żabczyca, 
„Bóg się rodzi” F. Karpińskiego, „Mi-

zerna, cicha” T. Lenartowicza. Jednak 
kolędy powstawały też dzięki twórcom 
anonimowym. Tłumaczono je z łaciny 
czy z języków krajów sąsiedzkich. 
Jakkolwiek większość kolęd powstała 
w łonie kościoła katolickiego, nie 
brak jednakże kolęd luterańskich, 
kalwińskich czy husyckich. Kolędy 
są zjawiskiem kulturowym, zwłasz-
cza w Polsce, gdzie ilość znanych 
i opisanych kolęd osiąga liczbę ponad 
pół tysiąca.

Prezenty gwiazdkowe
Powszechna praktyka wzajemne-

go obdarowywania się prezentami 
(zwłaszcza dzieci) związana była 
pierwotnie z kultem i życiorysem 
św. Mikołaja, biskupa diecezji Bari 
(Włochy), wielkiego jałmużnika 
żyjącego w IV wieku. Jego niezwykła 
hojność, troska o biednych, stały się 
symbolem i uosobieniem miłości 
każdego bliźniego. Właśnie w okresie 
świąt bożonarodzeniowych znalazła 
swoje logiczne uzasadnienie i to już 
w średniowieczu. Dzisiejszą tradycję 
wręczania świątecznych prezentów 
zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi, 
który w 1535 roku domagał się, aby 
protestanci zaniechali zwyczaju „św. 
Mikołaja”, a prezenty dawali swoim 
dzieciom jako dar samego „Dzieciąt-
ka Jezus”. Z czasem wszystkie kraje 
chrześcijańskie, także katolickie przy-
jęły tę praktykę. Jednakże ślad dawnej 
tradycji biskupa — św. Mikołaja 
nadal rozpoznajemy w postaci tzw. 
gwiazdora ubranego w szaty bisku-
pie, z mitrą i pastorałem, względnie 
nazywanego wprost Santa Claus 
(kraje anglosaskie) czy Sinterklaas 
(Holandia). To on w wigilię Bożego 
Narodzenia przynosi nadal prezenty, 
to dzieci nadal ze swoją dziecięcą 
wiarą piszą do niego listy. 

Na podstawie różnych 

źródeł LMM

Bożonarodzeniowe zwyczaje
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Szanowni Klienci
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

zdrowia, szczęścia, radości, 
Bożego Błogosławieństwa oraz 

dużo uśmiechu, miłości, 
pogody ducha i zrozumienia 

w Nowym Roku 2009 
życzy 

Zakład Fryzjerski Boh. Warszawy 100

ŻYCZENIA

Wtorek 16 grudzień
Po wcześniej ustalonej operacji 

Policji Komisariat zatrzymał Macieja 
M. podejrzanego dokonanie kradzie-
ży na terenach budowy. Postawiono 
mu 8 zarzutów na teren budowy w 
Nowogardzie. Przyznał się do tego 
a Prokuratura na wniosek Policji 
zastosowała środek pomocy dozoru 
Policji. Grozi mu kara pozbawienia 
wolności od 1 do 10 lat.

Czwartek 18 grudzień
Zgłoszono kradzież telefonu Sony 

Ericcson na terenie Zespołu Szkół nr 
2 w Nowogardzie.

Piątek 19 grudzień
W godzinach wieczornych Patrol 

po zgłoszeniu telefonicznym inter-
weniował do Ostrzycy. Zatrzymany 
został młody mężczyzna, który w 
czasie interwencji nie reagował na 
Policję. Znieważał ich, używał słów 
wulgarnych. Groził im pozbawieniem 
życia. Został zatrzymany. Po wytrzeź-
wieniu przedstawiono mu 3 zarzuty 
popełnienia przestępstwa.  

Sobota 20 grudzień
Zgłoszono kradzież okna wartości 

75 zł z korytarza przy ul. Reja 14 w 
Nowogardzie.

Niedziela 21 grudzień
Nad ranem Policja zatrzymała 

na ul Zielonej rowerzystę w stanie 
nietrzeźwym Waldemara M., który 
w wydychanym powietrzu miał 1,1 
promila. 

Zgłoszono usiłowanie kradzieży 
z włamaniem do biur Spółdzielni 
Mieszkaniowej Gardno.

Z okazji Świąt i nadchodzącego 
Nowego Roku w imieniu swoim, 
Komendanta Policji i Policjantów 
składam wszystkim mieszkańcom 
Gminy spokojnych, radosnych i bez-
piecznych Świąt Bożego Narodzenia 
i wszelkich pomyślności w Nowym 
2009 Roku

Życzy
Zastępca Komendanta 

Komisariatu Policji
 w Nowogardzie

kom.  mgr Leszek Nowak

Kronika policyjna 

Informacje Straży Pożarnej
15.12. godz. 18.09 Wierzbięcin
Pożar na poddaszu budynku miesz-

kalnego. Spaleniu uległo około 2 m 
kwadratowe drewnianej podłogi na 
poddaszu, a także na skutek wyso-
kiej temperatury, zniszczeniu uległo 
wyposażenie pokoju. Pożar został 
wstępnie ugaszony przez mieszkań-
ców. Przybyli na miejsce strażacy 
dogasili pożar.

17.12. godz. 16.57 Żabowo
Na przejeździe kolejowym na 

skutek kolizji powstała plama oleju. 
Strażacy usunęli plamę.

21.12 godz. 3.34 Dębice
Samochód osobowy Opel Calibra 

uderzył w drzewo. Samochodem 
jechały cztery osoby, z czego jedna 
została poszkodowana i zabrana 
przez pogotowie ratunkowe.

Inf. z –ca dowódcy JRG 
Andrzej Husarz 

Opr. Ewa Dziwisz 

  W kinie “Orzeł”

SENNOŚĆ
obyczajowy, producji polskiej
od lat 15, bilet 12 zł
26.12.2008 godz. 19.00
27.12.2008 godz. 19.00
28.12.2008 godz. 19.00

Przedszkole Nr 4

Jasełka Bożonarodzeniowe
Okres świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. Ludzie sobie bliscy 

gromadzą się przy wspólnym stole, dzielą się opłatkiem i składają sobie 
życzenia.  Dzieci z wielkim wzruszeniem ubierają choinkę własnoręcznie 
wykonują ozdoby i czekają na świętego Mikołaja, bo z prezentami kojarzą 
im się Święta Bożego Narodzenia.

W Przedszkolu nr 4 w Nowo-
gardzie 17 grudnia o godzinie 9:30 
odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe 
pod hasłem „Kolędować Małemu”, 
są one coroczną tradycją. Najmłodsi 
wychowankowie dowiadują się, że 
najważniejszą osobą na którą wszyscy 
czekają jest maleńki Jezus. Jasełka 
przygotowane były przez dzieci naj-
starsze - 6 latki wraz z wychowawcą 
panią Marią Waszak. Z pomocą przy-
szli rodzice, którzy przygotowali dla 
przedstawiających autorów piękne 
stroje. Starszaki z wielkim przejęciem 
i dumą prezentowały swoje role przed 
młodszymi kolegami, dyrekcją i zało-
gą całego przedszkola. W piątek 19 
grudnia jasełka będą wykonane dla 
najbliższych z rodzin. Przedszkole 
współpracuje z Domem Pomocy 
Społecznej dzięki temu otrzymało 

pięknie wyszywane paczłorki Trzech 
Króli i Kolędników.

Na tej wspaniałej uroczystości 
został rozstrzygnięty konkurs, któ-
ry był wcześniej zorganizowany w 
przedszkolu. W konkursie pt. „Kartka 
Bożonarodzeniowa”, udział wzięły 
6 – letnie dzieci, którego organiza-
torką była nauczycielka Małgorzata 
Bienias.

Na koniec uroczystości dyrektor 
Elżbieta Majchrzak złożyła gorące 
życzenia z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 
przybyłym gościom, nauczycielom i 
personelowi przedszkola. Szczegól-
nym momentem było dzielenie się 
opłatkiem z uczestnikami, którzy bra-
li udział we wspaniałej uroczystości.

MW
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Mikołaj prosto z nieba!
Sobota  20 grudnia,  dla dzieci z rodzin potrzebujących przynależnych 

do parafii  pw. WNMP zapewne na długo pozostanie w pamięci. W towa-
rzystwie rodziców i osób najbliższych zasiadły w przyciasnej jak się oka-
zało świetlicy przy ul. 700-lecia 14 do stołu pełnego  łakoci, by oczekiwać 
na Świętego Mikołaja. Czas oczekiwania skracał dobrym słowem dodając 
otuchy i zachęcając do konsumpcji ksiądz dziekan  Grzegorz Zaklika . Gdy 
cierpliwość maluchów była na wyczerpaniu wkroczył dostojnie długo ocze-
kiwany gość – Święty Mikołaj.  Gdy zapytał skąd przybywa tylko kilka rąk 
poszło w górę, by stwierdzić, że z … nieba!

 Mikołaj potwierdził, że jest biskupem (na poparcie wskazywał strój bi-
skupi z pastorałem i ogromnym pierścieniem), który naprawdę mieszkał 
przed wiekami w Turcji, a teraz przebywa w niebie. Opowiadał nawet jak to 
pięknie jest w niebie, bez zimna i pluchy… Zaczęło się najważniejsze – roz-
dawanie prezentów!  Mikołaj dobrze znał realia parafii – paczek starczyło dla 
wszystkich – jak on to zrobił, że dał tyle radości dla ponad 100 rodzin ?

Tekst i foto LMM

    Zespół Caritas przy parafii WNMP
 Parafialny Zespół Caritas działający przy kościele pw. Wniebowzięcia  

Najświętszej  Marii Panny  w Nowogardzie skupia 11 wolontariuszy  . Ak-
tywni członkowie to: Wanda Burzyńska, Zofia Jeziorska, Helena Młynek, 
Grażyna Rynkiewicz, Danuta Łyjak, Krystyna Berezowska, Ewa Bednarek, 
Stanisław Pietrzykowski, Mirosław Berezowski, Jakub Baran i Rafał Paś-
ko.  Dotychczasowe działania miejscowego Caritasu to udział w akcjach 
ogólnokrajowych – sprzedaż świec  wigilijnych, oraz świec  i chlebków 
wielkanocnych. W tym roku zainicjowano nową akcję – przygotowanie 
paczek świątecznych.  Potrzeby dzieci , młodzieży i  osób dorosłych na 
terenie parafii i kościołów filialnych oceniono na ponad 100. I zrobiono 
wszystko by dla wszystkich potrzebujących przygotować paczki.

Udało się to dzięki  hojności  sponsorów  i osób doceniających i ro-
zumiejących znaczenie akcji. Zespół Caritas serdecznie dziękuje bur-
mistrzowi Kazimierzowi Ziembie, kierownikowi ZBK Wiesławowi  Ka-
liszewskiemu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, masarni „U Henia”, piekarniom Waldemara Pędziszczaka , Pani 
Malinowskiej  i  „Asprod”, placówkom handlowym, które przyłączyły się 
do akcji zbierania produktów żywnościowych – Netto, Jubilat, Biedronka, 
Słowik, sklepom  Pana Kwiatkowskiego i Pana  Skubija oraz hurtowni 
Adama Fedeńczaka, a  przede wszystkim anonimowym osobom, które ze 
szczerego serca napełniały koszyki produktami  żywnościowymi, słody-
czami i zabawkami. Wszystkim – Bóg zapłać!

W SP 3 przed Świętami

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NAR-
ODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO ROKU 2009 !!! 

Więcej zdjęć znajduje się na stronie szkoły http://www.sp3nowogard.
republika.pl\

info E.T.



1123-29.12.2008 r.

Zespół Redakcyjny: Katarzyna Skolimowska, Katarzyna Osajda, 
Katarzyna Jankowska oraz ochotnicy. Opieka merytoryczna: zespół 
polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72-200 Nowogard.  
www.lo1.nowogard.ids.pl; tel. 091-39-20-213

  Jedynka
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Nowogardzie

A CO TAM  
W JEDYNCE SŁYCHAĆ?

• 19 grudnia – dla nauczycieli i uczniów wystąpiła grupa „Eksperyment” 
(pod czujnym okiem p. D. Buriak) z programem poetyckim z okazji zbli-
żających się Świąt. Uczczono tę okazję wierszami polskich poetów (tych 
znanych i mniej znanych, np. Jana Kasprowicza, Teofila Lenartowicza, K. I. 
Gałczyńskiego, Józefa Czechowicza, St. Grochowiaka...). Śpiewano kolędy, 
a nawet przybył Mikołaj – w bardzo dobrym humorze, a prezenty od niego  
wzbudzały powszechną wesołość.

Czas na refleksję...
Święta to czas miłości, radości, który spędzamy w gronie najbliższych, 

spożywając wcześniej przygotowane najwykwintniejsze dania, piekąc naj-
słodsze ciasta, wszystko w idealnej scenerii, jak z obrazka, jak u Jana Kas-
prowicza: ‘’Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień 
ten radosny w miłości jest poczęty’’. Tak naprawdę, nasz przedświąteczny 
szał zakupowy rozpoczyna się 2. listopada (czy nie za wcześnie?!), kiedy to w 
sklepowych witrynach pojawiają się pierwsze świąteczne ozdoby.

W dzisiejszych czasach zapomnieliśmy czym tak naprawdę są święta, w 
sensie religijnym i duchowym- stały się bardziej komercyjne, korzystają na 
nich domy towarowe i producenci, którzy wykreowali wizerunek znanego 
nam wszystkim świętego Mikołaja. Przestał być dobrodusznym księdzem 
z Azji Mniejszej, a stał się wielkim czerwonym krasnalem, ale ukochanym 
przez wszystkie współczesne dzieci. Nie możemy odciąć się żelazną kurtyną 
od dzisiejszej kultury, trudno jest sobie wyobrazić święta bez choinki i pre-
zentów. Lecz zastanówmy się jak będą wyglądały, kto zasiądzie przy wigilij-
nej kolacji. 

Poetyckie przesłanie zostawił nam ksiądz Jan Twardowski: ‘’Pomódlmy się 
w Noc Betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko nam się 
rozplątało, węzły, konflikty, powikłania.’’

Katarzyna Jankowska, I C

Mikołajki
• Po raz drugi – w ramach programu „Jedynka Jedynkom”- uczniowie z 

Samorządu Uczniowskiego zorganizowali Mikołajki dla klas III sąsiadujące-
go z nami Gimnazjum Nr1. Tym razem powędrowaliśmy tam 5 grudnia. Był 
Mikołaj, śnieżynki i elfy (wszyscy to maturzyści z III b)- wręczyli gimnazja-
listom upominki i serdecznie zaprosili do odwiedzin w liceum już wkrótce.

 Wigilijne przedstawienie
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Świąteczny kiermasz w SP 2

Konkurs Ekologiczny 
„Zwierzątka Futerkowe” 
w Przedszkolu nr 1
W miniony piątek 12. 12. 2008 r. odbył się konkurs o tematyce eko-

logicznej „Zwierzątka futerkowe”. Głównym celem działań w ramach 
organizacji konkursu było: rozbudzenie dziecięcej miłości do zwierząt, 
uwrażliwienie na ich potrzeby oraz przybliżenie dzieciom problematyki 
ochrony zwierząt futerkowych.

W konkursie uczestniczyły wszyst-
kie grupy przedszkolne, które zosta-
ły przygotowane przez panie wycho-
wawczynie: Renię Stasiak i Marzenę 
Wiśniewską – oddział I, Karolinę 
Grygowską i Jolantę Jackowiak 
– oddział II, Annę Piotrowską i Jo-
lantę Bielską – oddział III oraz Alinę 
Klimaszewską – oddział IV. Przed-
szkolaki prezentowały swoja wiedzę 
ekologiczną na wysokim poziomie, 
uczestnicząc w pięciu konkuren-
cjach konkursowych. Każda z grup 
kolejno zaprezentowała przeczytane 
książki o zwierzątkach futerkowych, 
opowiadając o przygodach takich 

zwierząt jak: niedźwiedź, królik, ty-
grys i goryl. Następnie przedstawiły 
prace plastyczne inspirowane prze-
czytaną książką. Zaśpiewały piosen-
ki, recytowały wiersze, odgadywały 
zagadki słowne związane z tematyką 
zwierząt futerkowych.

Dużo radości sprawiły dzieciom 
przyniesione z domu ulubione plu-
szowe zabawki, które dodawały im 
odwagi i zachęcały do wykonywa-
nia zadań konkursowych. Nagrodą 
za włożony wysiłek, na zakończenie 
konkursu dzieci otrzymały ufundo-
wane przez Burmistrza Nowogardu 
upominki w postaci książek, albu-
mów – puzzli o tematyce przyrodni-
czej oraz maskotki, które zabrały do 
swoich sal, gdzie mogły kontynuo-
wać dalszą zabawę.

Edukacja przyrodniczo – ekolo-
giczna jest obszarem priorytetowym 
w działalności Przedszkola nr 1. Na-
leży pamiętać, że sposób myślenia i 
zachowania człowieka należy kształ-
tować od najwcześniejszych lat jego 
życia. Wiek przedszkolny ze względu 
na niesłychanie intensywny rozwój 

W minioną środę w Szkole Pod-
stawowej nr 2 panowała atmosfera 
jak na zakopiańskich Krupówkach, a 
wszystko to za sprawą świątecznego 
kiermaszu. W organizację kiermaszu 
zaangażowali się uczniowie z całej 
szkoły, wszyscy nauczyciele oraz ro-

dzice. Nabyć można było przeróżne 
słodkości, ciasta, przepięknie wyko-
nane stroiki z masy solnej, świerku, 
ozdoby świąteczne z makaronu i wy-
konane szydełkowo. Jak mówią  or-
ganizatorki akcji dochód z kiermaszu 
jest z każdym rokiem coraz większy. 

intelektualny dziecka wydaje się być 
najlepszym okresem do wprowadze-
nia elementów tej edukacji.

Wszystkie działania związane z 
organizacją konkursu spotkały się 
z akceptacją i zaangażowaniem ze 
strony dzieci i wychowawców. Dzię-
kuję wszystkim i zapraszam do dal-
szej współpracy

Pragnę podziękować za współpra-
cę AGENDZIE 21, która od wielu lat 
wspiera nasze przedszkole w działa-
niach na rzecz edukacji przyrodni-
czo – ekologicznej.

Organizatorka konkursu – Anna 

Piotrowska

Dzięki uzyskanym pieniążkom moż-
na będzie przygotować aż trzydzieści 
pięć wielkich świątecznych paczek dla 
dzieci w trudnej sytuacji materialnej. 
Pozostała część dochodu wpłynie na 
konto rady rodziców i przeznaczona 
zostanie na ważne potrzeby szkoły. 
Świąteczny kiermasz uświetnił kon-
cert kolęd i pastorałek. Można więc 

było nie tylko wspomóc uczniów 
i szkołę, ale także wysłuchać prze-
pięknych świątecznych pieśni. Dzięki 
zaangażowaniu uczniów w SP nr 2 
zorganizowano też wśród uczniów, 
nauczycieli i rodziców świąteczną 
zbiórkę żywności. 

Ewa Dziwisz 
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Sprzedam 
działkę rolniczą 

w obrębie Warnkowo, 200m od dro-
gi nr 106. Obok działki ma powstać 
Obwodnica Szczecin-Gdańsk. Po-
wierzchnia 1,13ha. Cena 189 tys. zł.

 Kontakt 506 150 329.

Informujemy, 
że znaczki PZW 

można nabywać w sklepie 
wędkarskim „Tęczak” 

przy ul. Waryńskiego 12. 
Tel. 693 344 767

Andrzejkowe wróżby
Okazuje się, że nasz artykuł ostrzegający przed zbyt poważnym trakto-

waniem wszelkich wróżb  nie był pozbawiony racji. Oto list Czytelniczki, 
która w swoim najbliższym otoczeniu znajduje podobne przykłady...

Droga Redakcjo!!
 Chciałam podziękować za artykuł „Ostrożnie z Andrzejkowymi wróżba-

mi”, który  ukazał się w piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego 
(28.11.08r.). Uważnie go przeczytałam.

 W mojej najbliższej rodzinie miałam bardzo podobny przepadek do opi-
sanego we  wspomnianym artykule a mianowicie młodszej i jedynej siostrze 
mojej mamy, cyganka, (podając trafnie wiele szczegółów z przeszłości !!!), 
przepowiadając przyszłość powiedziała m.in., że jedna z sióstr nie przeżyje 
swojej matki tj. nie przekroczy 42 roku życia ( babcia zmarła mając 42 lata). 
Ponieważ po jakimś czasie moja mama ukończyła 42 lata i nic złego się nie 
stało , ciocia nabrała przekonania, że to ona jest tą, która zgodnie z przepo-
wiednią zakończy wkrótce życie. W miarę zbliżania się do krytycznej daty 
urodzin, stan jej zdrowia tak bardzo się pogorszył, iż konieczne było hospi-
talizowanie cioci w szpitalu psychiatrycznym. Na szczęście kiedy minęły 42 
urodziny i nic złego się nie wydarzyło, ciocia uwierzyła, że jest jej pisane 
dłuższe życie.

 Wyciągając przestrogę z tej rodzinnej historii nigdy nie „bawię” się we 
wróżby i z  zasady nie czytam również horoskopów.

 Drugim takim „dziwnym” przypadkiem, jest historia mojej znajomej, 
obecnie starszej pani, której zaraz po wojnie zmarła matka. Miała ona wtedy 
3 lata. Zaopiekowała się  nią ciocia -siostra matki. W jakimś czasie po śmier-
ci matki, bawiąc się w pokoju zawołała ciocię , twierdząc uparcie, że mamu-
sia jest za palmą, kwiatem który stał w rogu pokoju. Ponieważ mówiła to z 
takim przekonaniem, ciocia jej, wzięła ją na ręce i zaczęła z nią podchodzić 
we wskazanym kierunku. W pewnym momencie zapytała się jej czy chce iść 
do mamusi. Wtedy dziewczynka odwróciła się ze strachem, wtuliła w ciocię 
i powiedziała, że nie. Od tego zdarzenia minęło kilkadziesiąt lat a moja zna-
joma bardzo dokładnie, do tej pory, je pamięta i jest przekonana, że to nie 
mogła być jej matka i ona nawet jako małe dziecko to wyczuwała, ponieważ 
na pewno nie bałaby się swojej kochanej mamusi.

 Nie raz słyszałam, że ktoś kto przeżył takie spotkania z „ bliskimi”, któ-
rych za  życia nawet bardzo kochał, zapamiętał jedynie przeraźliwy strach, 
który tym spotkaniom towarzyszył.

Ale już koniec tego straszenia !(Chociaż być może temat jest poważniejszy 
niż myślimy.) Pozdrawiam całą Redakcję!

Beata Owczarek-Kowalczyk
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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 wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Osina wynoszą:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 3,21 zł/m3 netto + 7% VAT 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną  

w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - 7,88 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 - 11,70 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 - 15,52 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 – 3,82 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 – 7,64 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 – 11,46 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% VAT,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,23 zł/odbior-

cę/m-c netto + 7% VAT
- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 7,36 zł/m3 netto + 7% VAT  

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 10,36 zł/odbiorcę/m-c netto + 7% 
VAT.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do   urządzeń kanalizacyjnych

Lp.
Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe odprowa-

dzanie ścieków

Stawka opłaty w zł + należny podatek VAT

Do 20 %* Powyżej 20% do 50%*
Powyżej 50% 

do 100%*
Powyżej 100%*

Poniżej 

6,5 do 6,0  

i powyżej 

9,5 do 10,0 

**

Poniżej 6,0 

do 5,5 i powyżej 

10,0 do 10,5 **

Poniżej 5,5 do 4,5 

i powyżej 10,5 do 

11,5 **

Poniżej 4,5  

i powyżej 11,5 **

0 1 2 3 4 5

Grupa I
1. Chlorki

0,10 0,55 1,18 1,36 2. Siarczany
3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 1,10 2,36 3,15
5. ChZT
6. Zawiesina

7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa III

8. Związki biogenne:  
azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny

0,31 2,19 4,72 6,30 
9. Metale ciężkie: 

Zn, Cr ogólny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag
10. Węglowodory ropopochodne
11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. Siarczki
13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wod-
nego - wymienione w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  
z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym Hg. Cd.

6,30 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł
0 1 2
1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 270,00 + należny podatek VAT

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 270,00 + należny podatek VAT

* powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia. Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów 
obliczanych na podstawie cennika zakładowego.  W przypadku negatywnego odbioru – opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

Firma Fortuna Sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
-   Kierownik salonu gier w Nowogardzie

Wymagania dla pracowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
• Wykształcenie średnie
• Doświadczenie mile widziane
• Miła aparycja
• Sumienność, uczciwość, rzetelność 
• Umiejętność pracy w zespole
Wymagania dla kierowników obsługi salonu gier w Nowogardzie
•   Wykształcenie wyższe
•   Doświadczenie mile widziane
•   Miła aparycja
•   Sumienność, uczciwość, rzetelność
•   Umiejętność kierowania ludźmi

Kontakt: Krzysztof Kupidłowski    
                 tel. 600 921 537  
e-mail: krzysztof.kupidlowski 
@fortunagames.pl

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne
500 826 464

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

ŚWIERK 
SREBRNY
hurt – detal

Długołęka 34
Tel. 603 895 622

Sprzedaż 
choinek

Świerk pospolity i srebrny kłujący
Długołęka

Tel. 661 957 625

Szkółka Drzew Owocowych i Ozdobnych
Karsk 13

poleca bardzo 

duży wybór choinek
jodła kaukaska, świerk srebrny i zwyczajny 

Tel. 606 10 61 42
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
kojowe w Gryficach, tel: 507 
100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE 
LUB W OKOLICACH NOWOGAR-
DU (MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLE-
PIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Zdecydowanie kupię garaż lub 
teren pod budowę garażu na 
os. Gryfitów, w pobliżu ul. Raci-
bora. Tel. 697 516 145 lub 091 39 
22 329.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850 197.

• Sprzedam działki z warunkami 
zabudowy za SP nr 3 w Nowo-
gardzie w trakcie uzbrajania – 1x 
1100 m kw, 2 x 1200 m kw, 1 x 
1254 m kw. Tel. 602 52 16 71.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Sprzedam dom o pow. 230 m 
kw, podpiwniczony, duża dział-
ka, Nowogard ul. Żeromskiego. 
Tel. 609 307 327.

• Wynajmę miejsce na utworzenie 
stanowiska fryzjerskiego, 8 m 
kw, cena 350 zł bez innych opłat. 
Tel. 693 877 141.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we 80 m kw przy ul. Zamkowej, 
cena do uzgodnienia. Tel. 880 34 
17 34.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 43,5 m kw, IV piętro, ul. 700 
Lecia. Tel. 091 39 26 602.

• Sprzedam dwie działki 50 i 49 
arów w miejscowości Ostrzyca. 
Tel. 607 647 102, 091 419 10 70.

• Sprzedam mieszkanie M-4 o 
pow. 67,70 m kw przy ul. War-
szawskiej. Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia pokój. Tel. 0600 
811 404.

• Pilnie poszukuję niedrogiej ka-
walerki do wynajęcia. Kontakt 
697 256 758.

MOTORYZACJA

• KREDYT NA AUTO – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bordo-
wy metalik, przebieg 113 000 
km, zadbany, książka serwisowa, 
1 właściciel w Polsce i w Niem-

czech, w Polsce od lutego 2008, 
NOWE: klocki i tarcze hamulcowe 
przód i tył, kompletny rozrząd, 
opony letnie 16”, duży przegląd 
klimatronic, bezwypadkowy, 
cena 44 000 zł, ogłoszenie pry-
watne, tel: 0605 522 340,W CE-
NIE DIAGNOSTYKA STANU TECH-
NICZNEGO W ASO OPEL W DNIU 
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, możli-
wość wysłania zdjęć na maila.

• Sprzedam K-750 z koszem do re-
montu. Tel. + 48 604 774 854.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 

1,3 + gaz, rok 1991/92, cena 

2600 zł. Tel. 665 440 814.

• Sprzedam Volkswagen Golf III, 
1,9 TD, rok prod. 1993, cena do 
uzgodnienia. Tel. 692 831 280.

• Sprzedam Polonez Caro Plus, 1,4 
MPI, 1997 r. 608 250 111.

• Kupię przyczepkę towarową do 
750 kg. 603 284 503.

ROLNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam konie: klacz źreb-

na i źrebak 9 miesięczny. Tel. 
512 235 301.

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360, 
talerzówkę, przyczepy 4,5 t, ko-
siarkę rotacyjną, deszczownię 
szpulową z konsolą, rury alumi-
niowe (fi 110), wężyki do nawad-
niania kropelkowego. Tel. 0695 
18 30 33.

• Sprzedam roczną jałówkę. Tel. 
091 39 18 676.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, profesjonalne prze-

prowadzki – wnosimy – znosi-

my. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 

0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-

wej (osobowe, busy, ciężaro-

we, TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, 

ul. Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-

malski, Poniatowskiego 7. Tel. 
091 39 21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD 

– oprawa muzyczna wesel, za-

baw i innych imprez okolicz-

nościowych. Tel. 503 602 029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• MIX REMONTOWO-BUDOW-

LANY – wszelkiego rodzaju 

remonty. Solidnie, dokładnie, 

tanio. Tel. 607 921 703.

• Remonty mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Czyszczenie pościeli weł-

nianych lanoliną. Tel. 

604 373 143.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• NAPRAWA RTV Sawicki, K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 

Tel. 721 124 740.

• Usługi samochodowe: blachar-
stwo – lakiernictwo i mechanika 
samochodowa. Kompleksowa 
diagnostyka elektroniki i mecha-
niki pojazdu. Tel. 723 844 223, 
696 845 758.

• Wykonam remonty mieszkań. 
Wystawiam faktury. 608 364 330, 
600 347 308, po 20.00 091 39 501 
03.

• Problem z komputerem. Tel. 
667 474 521.

• Tipsy żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Korepetycje z języka niemieckie-
go. 603 858 245.

• TIPSY, MAKIJAŻ ŚLUBNY I SYL-

WESTROWY. 697 408 391.

• Docieplenia budynków ze-

wnętrznie i wewnętrznie, 

malowanie, szpachlowanie, 

regipsy, hydraulika, elektry-

ka, glazura, terakota, eksklu-

zywne wykończenia wnętrz, 

szpachle dekoracyjne i inne. 

Tel. 609 605 621, 605 168 658, 

784 188 147, 697 612 803.

• Lakiernictwo, blacharstwo, 

konserwacja podwozi. Tel. 

661 283 227.

• Transport, przeprowadzki 
wnoszenie – znoszenie. Tel. 
696 138 406. 

• Usługi ogólnobudowlane - do-
cieplanie budynków, malowanie, 

glazura i terakota, hydraulika, re-
gipsy, podłogi, tel. 600 626 268.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Restauracja Przystań zatrudni 

barmana/kę, korzystne warun-

ki płacowe. Tel. 091 39 20 221.

• Spawacza migomatem i elek-
trycznie przyjmę oraz murarza, 
praca w Potulińcu, tel. 601 73 38 
91.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Restauracja Oskar zatrudni ku-
charza. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię kelnera, kelner-
kę na noc sylwestrową. Tel. 
503 045 960.

• Szukam pracy z busem sprinte-
rem. Tel. 696 138 406.

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego ze znajomością 
diagnostyki. Tel. 696 443 643, 
692 683 475.

• Podejmę pracę w sklepie. Tel. 
884 288 567.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-

wek@vp.pl
• Sprzedam regały, ladę, dwie 

przymierzalnie z lustrami. 
605 581 133.

• Owczarki niemieckie – szczenię-
ta czarno – podpalane po rodzi-
cach z rodowodem, ojciec szcze-
niąt – wnuk zwycięzcy świata 
oraz 8 miesięczny z rodowodem. 
Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam telewizor kolorowy 33 
calowy – tanio. Tel. 784 660 924.

• Sprzedam 2 sofy dwu- i jedno-

osobową. Tel. 691 841 332.

• Sprzedam labradora biszkopto-
wego 7 miesięcznego. Tel. 091 
39 25 046, 509 615 300.

• Sprzedam tanio pościel z weł-
ny owczej, nową, firmy „WOOL-
MARK”. Tel. 606 235 584.
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Wyniki losowania przedstawimy w noworocznym numerze DN.

MIKOŁAJ

Już Mikołaj pełen wór podarków ma,
Worek rozwiązuje, wszystkim rózgę da.

BOŻE NARODZENIE

Na trzepaku wpół zawianym, 
Wytrzepano już dywany,
Jasio pcha na swoje miejsce 
                        wielki fotel.
Wkrótce zjedzie się rodzina,
Mama w kuchni  sprawia lina,
Lampa spod sufitu sieje błyski złote, 
Tato drwa w kominku pali.
Lśni choinka w pełnej gali, 
I ku mamie moje słowa mkną w podzięce,
Za prezenty, za wigilię,
I za pełne ciepłe chwile…
Jednak święta te, kochani, to coś więcej.

TAK BYŁO…

Jasio miał żywot trudny i smutny,
Dorastał bowiem w czasach niełatwych.
Ustrój panował wtenczas okrutny,
Niemiły nawet dla małej dziatwy.
Choinkom brak było bombek,
Mikołaj miał sanie o krótkich płozach
I robił władzę ludową w trąbę,
Bo nie uznawał był Dziadka Mroza.
W sylwestra Jasiu też nie weselał,
Bo mu się cieszyć jakoś nie chciało.
Chłopak by sobie chętnie postrzelał,
Lecz nie miał tego co wybuchało.
A kiedy ustrój wstrętny przeminął,
Z Jasia już była stara konserwa.
Lecz w końcu życia z tego zasłynął,
Że się w sylwestra racą …rozerwał.
Dzisiejsze święta niby te same,
Ale serca nie koi czar kolędy.
Przed biednymi radość zamyka bramę,
A nad wszystkim królują: swary i błędy …
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TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

4.40FP, 5.25FP, 8.10L1P, 9.25L1P, 11.55L1, 12.25L1, 15.00L1P, 
15.45L2, 17.00L, 21.00L2P 
Szczecin - Nowogard

6.45FP, 7.45FP, 9.35L1P, 10.45L3, 13.20L1, 15.25L1, 16.35L1P, 
18.15L, 22.25L2P
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Nowogard 22.12.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Pracownik terenów zielonych
4. Obuwnik przemysłowy
5.  Dekarz / pom.dekarza
6.  Cieśla / pom.cieśli
7.  Samodzielny księgowy
8. Rejestratorka medyczna
9.   Nauczyciel jęz. Angielskiego
10.  Sprzedawca
11.  Operator produkcji 
12. Ortoptysta-sprzedawca

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Operator produkcji (Goleniów)
2. Żołnierz zawodowy (kierowca, ele-
ktryk) –Mosty, Gryfice
3. Dozorca nocny, masztalerz (Macie-
jewo)
4. Kasjer (Szczecin)
                                  

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(pon. – czw. niedz. kursuje tylko do Gryfic)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21
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Z podziękowaniem za całoroczną 
pracę zawodnikom, 

działaczom 
oraz kibicom 

Pomorzanina Nowogard 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego 

Nowego Roku 2009 
składa 

Zarząd Klubu 
LKS „Pomorzanin” Nowogard

ŻYCZENIA

Świąteczny prezent  
dla klubu Olimpia 

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to dla Polaków najwa¿niejszy, magicz-
ny, a tak¿e najbogatszy w tradycje okres w roku. To tak¿e czas spe3niania 
marzeñ i obdarowywania najbli¿szych wyj1tkowymi i wymarzonymi 
podarunkami.”EPBO- GRINBUD” Nowogard -Firma wspieraj1ca od same-
go powstania Ludowy Klub Sportowy” Olimpia” Nowogard, ufundowa3a 
dru¿ynie kurtki przeciwdeszczowe. Jest to kolejny wspania3y gest wobec 
nowopowsta3ego klubu. Z tej okazji zarz1d wraz z zawodnikami chcia3by 
serdecznie podziêkowaæ za wsparcie, jakie mogliœmy dostaæ od pañstwa 
firmy w ci1gu ca3ego roku. Wszystkim naszym partnerom oraz kibicom, 
¿yczymy szczêœliwych i radosnych Œwi1t Bo¿ego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyœlnoœci i sukcesów w nadchodz1cym roku wraz z podziêkowaniami 
za dotychczasow1 wspó3pracê.

Mirosława Wnuczyńska

(przekazał Roman Golema).

NALP

Kilka niedzielnych  
niespodzianek 

W grupie 1 Seniorzy zgodnie z przewidywaniami pokonali zespół z Wyszo-
mierza. . Czarne Chmury dzięki zwycięstwu plasują się na drugim miejscu 
tabeli ze sporymi szansami na awans do ćwierćfinału.

W grupie 2 wymieniany jako faworyt Parasol przegrał ze Łzami Sołtysa, 
a w niedzielę z Sikorkami i będzie walczył w grupie 9-16.. Prowadzący po 
pierwszej kolejce zespół z Miętna przegrał ze Łzami Sołtysa i to Łzy zapew-
niły sobie miejsce w ćwierćfinale. 

W grupie 3 Bad Boysi zagrali tak jak nas do tego przyzwyczaili i pokonali 
Dorado 4:2. W drugim meczu tej grupy Budowlani przypieczętowali awans 
pokonując Pampelune Perejros 4:0.

Liderem grupy 4 został zespół Golputz, który pokonał dotychczasowego 
lidera, drużynę Herosów 2:1. Błotno nadal pozostaje dostarczycielem punk-
tów – przegrało z Tubisiami aż 2:13.

 Wyniki i tabele:
Grupa 1
Seniorzy -WKS Probud Wyszo-

mierz 6:1 (1:1),
Czarne Koszule Węgorza -Czarne 

Chmury 2:5 (2:2),
Tabela
1. Seniorzy 2 6 8-2,
2. Czarne Chmury 2 3 6-4,
3. Czarne Koszule Węgorza 2 1 

7-10,
4. WKS Probud Wyszomierz 2 1 

6-11,
 
Grupa 2
WKS Denver Miętno -Łzy Sołtysa 

4:6 (3:1)
Parasol -WKS Sikorki 4:6 (2:3),
Tabela:
1. Łzy Sołtysa 2 6 10-7,
2. WKS Denver Miętno 2 3 11-8,
3. WKS Sikorki 2 3 8-11,
4. Parasol 2 0 7-10

 Grupa 3
Bad Boys Juniors’94 -Dorado 4:2 

(1:2),
Budowlani -Pampeluna Perejros 

4:0 (3:0),
Tabela:
1. Budowlani 2 6 5-0,
2. Bad Boys Juniors’94 2 6 6-3,
3. Dorado 2 0 2-5,
4. Pampeluna Perejros 2 0 1-6.
 
Grupa 4
Herosi -Golputz 1:2 (0:1),
Tubisie -WKS Błotno 13:2 (7:1).
Tabela:
1. Golputz 2 6 4-2,
2. Tubisie 2 3 13-4,
3. Herosi 2 3 10-4,
4. WKS Błotno 2 0 4-22

OLIMPIA w liczbach
W rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 barw drużyny ,,Olimpii” Nowog-

ard broniło 23 zawodników. Zawodnicy lidera Grupy 4 B-Klasy zanotowali 
na swoim koncie 6-zwycięstw i jedną porażkę, strzelili 19 bramek, tracąc 8. 
Najskuteczniejszym strzelcem drużyny ,,Olimpii” jest Mariusz Stachowiak, 
który zdobył 5 bramek. Natomiast Dariusz Stachowiak był jedynym zawod-
nikiem, który rozegrał wszystkie mecze w pełnym wymiarze czasowym.

Ligowe zmagania  
piłkarzy LZS

Piłka nożna w hali cieszy się niezmiennym powodzeniem. Trzeba wie-
dzieć, że oprócz NALP (Nowogardzka Amatorska Liga Piłkarska) toczy się 
również walka w Lidze Halowej Piłki Nożnej pod szyldem LZS. W pierwszej 
turze rozgrywek brało udział 9 zespołów. Do drugiej tury przystąpi 8 dru-
żyn – odpada zespół Wegorzy, który nie wygrał żadnego spotkania i zajął 
ostatnie miejsce.

Rozgrywki drugiej tury rozpoczną sie po świąteczno-noworocznej prze-
rwie. Start 7 stycznia 2009 roku. 

Tabela po pierwszej turze:
 1 – LZS Wojcieszyn –  22 pkt,
 2 – LZS Olchowo – 18 pkt,
3. LZS Nowogard – 15 pkt,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 15 pkt,
5. LZS Słajsino – 10 pkt,
6. LZS Trzechel – 10 pkt,
7. LZS Karsk – 10 pkt,
8. LZS Jarchlino – 4 pkt,
9. LZS Wegorza – 0 pkt.

 Opr. Jan Tandecki

Kto bronił barw Olimpii:
1. Dariusz Stachowiak 630 - minut 

na boisku, 2 zdobyte bramki,
2. Paweł Kuś 628’  - 4
3. Gracjan Wnuczyński 618’ -
4. Mariusz Stachowiak 615’ - 5
5. Adrian Nadzieja 540’ -
6. Łukasz Pędziwiatr 540’ -
7. Jarosław Kaczmarek 450’ - 3
8. Daniel Kubski 428’ -
9. Jacek Szewc 402’ - 1
10. Mateusz Malinowski 313’ -
11. Jarosław Garbat 309’ -
12. Adrian Wasyluk 265’ - 1

13. Gracjan Golema 222’ - 2
14. Kamil Nieradka 194’ -
15. Rafał Górecki 180’ -
16. Konrad Solarski 139’ -
17. Damian Grzelak 120’ -
18. Mariusz Kolibowski 100’ -
19. Marcin Kawa 90’ -
20. Mateusz Nowak 90’ -
21. Krzysztof Kulpa 35’ -
22. Piotr Piskorz 20’ -
23. Piotr Nowak 2’ -
1-samobójcza

Opracowanie Paweł Kaczmarek
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Poniedziałek 22 grudzień 
W sklepie Lidl zatrzymano Sta-

nisława P., który dokonał kradzieży 
artykułów spożywczych kwocie 6,99 
zł. Sprawca został ukarany mandatem 
w wysokości 50 zł.
Środa 24 grudzień
Zgłoszono włamanie do piwnicy 

przy ul. Poniatowskiego, gdzie skra-
dziono rower marki Arcus o wartości 
500 zł.

Około 13:00 doszło do kradzieży 
samochodu marki BMW na nie-
mieckich numerach rejestracyjnych, 
kolor siwo – srebrny. Zdarzenie miało 
miejsce na ul. Boh. Warszawy 105 
w Nowogardzie. Wartość strat 234 
tysiące. Dane dotyczące tej sprawy 
proszę zgłaszać pod numery telefo-
nów 112 lub 997. 
Czwartek 25 grudzień
Na drodze Nowogard – Jenikowo 

zatrzymano nietrzeźwego kierują-
cego samochodem Janusza B. W 
wydychanym powietrzu miał 1,6 
promila. 

Nietrzeźwy kierujący pojazdem 
marki Honda Sivik, sprawca kolizji 
drogowej na ul. 3 Maja Dariusz C., 
miał w wydychanym powietrzu 2,48 
promila. 
Sobota 27 grudzień
Usiłowano dokonać kradzieży z 

włamaniem do gabinetu weterynaryj-
nego przy ul. 3 Maja, gdzie sprawcy 
zostali spłoszeni, dzięki czemu nic 
nie skradli.

W miejscowości Wojcieszyn Po-
licjanci zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego samochodem 
marki Volkswagen Golf Pawła D., 
który wyskoczył z samochodu i zaczął 
uciekać. Następnie został zatrzyma-
ny przez Policjantów i okazało się, 
że ma aktywny zakaz kierowania 
pojazdem orzeczony przez Sąd i jest 
poszukiwany listem gończym celem 
odbycia kary pozbawienia wolności 
w Zakładzie Karnym. 
Niedziela 28 grudzień
Na ul. Górnej w Nowogardzie pod-

czas kontroli okazało się, że kierujący 
Fordem Fiesta Andrzej G., także 
posiadał aktywny zakaz kierowania 
pojazdami.

Podczas kontroli drogowej w Osi-
nie Policjanci ujawnili, że kierujący 
motorowerem Roman W., znajdował 
się w stanie nietrzeźwym, w wydycha-
nym powietrzu miał1 promil.

Zgłoszono kradzież z włamaniem 
do sklepu spożywczo – przemysło-
wego w miejscowości Kulice, gdzie 
sprawcy po wybiciu szyby skradli z 
wnętrza pieniądze i artykuły spożyw-
cze.  Wartość strat 1.150 zł.

Kradzież tablic rejestracyjnych po-
jazdu Fiat Panda przy ul. Bankowej.

Wieczorem dokonano kradzieży z 
włamaniem. Do mieszkania przy ul. 
700 – lecia sprawcy dostali się przez 
balkon. Skradziono złotą biżuterię 
wartości ok. 3.000 zł. 

MW

W pierwszym styczniowym 
wydaniu „DN”…

Trafia do Państwa ostatnie w tym roku wydanie Dziennika Nowogardz-
kiego.

Jak w każdym numerze tak i w tym najważniejsze miejsce zajmują sprawy 
miasta i życia jego mieszkańców. Dzisiaj kontynuujemy wypowiedzi radnych, 
bo o pracy Rady Miejskiej było głośno! I co gorsza nie były to głosy chwalebne. 
W grudniu sytuacja została opanowana, powstał Koalicyjny Klub Samorzą-
dowy i powiało nadzieją. 

Gdy piszę te słowa radni obradują – jednym z głównych punktów Sesji jest 
przyszłoroczny budżet. To między innymi dlatego nie zamieściliśmy dzisiaj 
wypowiedzi Burmistrza Kazimierza Ziemby – wypowiedź Burmistrza jest 
optymistyczna – obiecuje pozyskanie terenów przemysłowych pod nowe 
inwestycje,  w milionach złotych liczone pieniądze na zagospodarowanie 
jeziora, ruszy sprawa kanalizacji gminy, zacznie się generalny remont SP 4. O 
tych wszystkich sprawach przeczytacie Państwo w pierwszym styczniowym 
wydaniu „DN”.

Ponieważ nie samymi problemami człowiek żyje polecam artykuły o 
sylwestrze  - jak się bawić, jak się ubrać, trochę refleksji  wzbudzi zapewne 
opowieść „Ludzkie żywoty”, a skróty artykułów z całego roku  wzbudzą 
wspomnienia. 

Dużo zdrowia i pomyślności w Nowym Roku!
Lesław M. Marek

Ps. Ocenę 2 lat kadencji dokonaną przez PO przedstawimy w następnym 
numerze.

Kronika policyjna 

Informacje 
Straży Pożarnej

25.12. godz. 14.46 Kościuszki
Pożar na poddaszu budynku miesz-

kalnego. Spaleniu uległa belka drew-
niana. Pożar został wstępnie ugaszony 
przez właściciela mieszkania, przed 

przybyciem straży pożarnej. Miejsce 
zdarzenia zabezpieczono.

Inf. udzielił Z–ca dowódcy JRG 

Andrzej Husarz, 

opr. Ewa Dziwisz

Spotkanie z sołtysami
19 grudnia, odbyło się ostatnie 

w tym roku spotkanie burmistrza 
Nowogardu z sołtysami sołectw 
gminy Nowogard. W spotkaniu 
udział wzięli (oprócz burmistrza i 
sołtysów) Tadeusz Fiejdasz - kie-
rownik wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska, Lech Olech - kierownik 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, Urszula Berezowska 
- kierownik Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach, Cie-

chanowski Jan - przedstawiciel Za-
chodniopomorskiej Izby Rolniczej. 
     Podczas spotkania podsumowano 
mijający rok, omówiono aktualne 
problemy, a także przedstawiono 
plany na rok przyszły. Na koniec spot-
kania burmistrz życzył wszystkim 
sołtysom dalszej owocnej współpra-
cy, wytrwałości w służbie dla miesz-
kańców i zdrowia w nadchodzącym 
nowym roku.

Opr. LMM

Uwaga wędkarze
Koło M –G PZW Nowogard organizuje w dniu 03.01.2009 r zawody 

wędkarskie spinningowe p. n. „TROĆ 2009” na rzece Rega k/Nowielic. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 02.01.2009 r. Wyjazd z ul. 5- go Marca 
– godz. 7:00. Startowe 20.00 zł.

Szczęśliwego Nowego Roku  
i taaakiej ryby wędkarzom Koła 

składa Zarząd

Konkurs Ofert 
rozstrzygnięty

W związku z ogłoszonym przez 
Burmistrza Nowogardu w dniu 
14.11.2008 Otwartym  Konkursem  
Ofert na realizację zadania pub-
licznego w zakresie organizacji i 
upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu w Gminie Nowogard Komi-
sja Konkursowa powołana zarządze-
niem nr 167/2008 z dnia 22 grudnia 
2008r., wyłoniła w dniu 23.12.2008 
dwie organizacje pozarządowe: LKS 
„Pomorzanin” Nowogard, oraz LKS 

”Olimpia” Nowogard. które otrzy-
mały dofinansowanie.

Środki przeznacza się na wspie-
ranie zleconych organizacji zadań 
publicznych poprzez udzielenie do-
tacji na dofinansowanie ich realiza-
cji w okresie do 31 grudnia 2008r.

Przeznaczona kwota na realizację 
zadań przedstawionych w ofertach 
wyniosła 60.000 PLN.

inf. WRLiF opr. LMM
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samorządów 

Rozmowa z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie Markiem 
Krzywanią

chcą działać pozytywnie – utworzyli 
większość, wspierającą rozwiązania 
dobre dla gminy.
Red. -   Pełni Pan jako radny dyżury. 

Czy jest duże zainteresowanie społe-
czeństwa pracami rady?

M. K. – W zdecydowanej większości 
ci,  którzy  odwiedzają mnie podczas 
dyżurów, przychodzą ze swoimi prob-
lemami. Choć też zdarzają się osoby 
przychodzące ze spawami dotyczącymi 
ogółu mieszkańców. Ze wszystkimi 
chętnie się spotykam, jestem otwarty 
na wszelkie problemy.
Red. – Jest Pan wieloletnim radnym, 

byłym kandydatem na burmistrza... 
Jakie ma Pan osobiste wrażenia z dzia-
łalności w samorządzie?

M. K. – Z biegiem czasu człowiek 
nabiera większej perspektywy i wi-
dzi problemy dotykające gminy w 
szerszym kontekście. Często rzecz, 
która dla całej społeczności jest nie-
istotna, stanowi olbrzymi problem 
dla pojedynczej osoby. Dlatego, nasza 
działalność musi być skierowana na 
wszystkich mieszkańców i na pojedyń-
cze osoby.  Zauważyłem też, że ocze-
kiwania społeczeństwa w stosunku 
do gminy są zbyt duże, w stosunku do 
możliwości prawnych i finansowych. 
Niemniej jesteśmy od tego, aby im 
podołać.
Red. – Mamy nową koalicję. Jak wg 

Pana będzie wyglądało uchwalenie 
budżetu? Czy są w nim pozycje, o które 
się Pan obawia?

M. K. – Przedstawiony przez burmi-
strza budżet na 2009 rok jest najlep-
szym budżetem, z uchwalonych przez 
obecną radę. Po raz pierwszy zdarzyło 
się, że Gmina Nowogard przeznacza 12 
mln zł na inwestycje będące motorem 
rozwoju gminy. W połączeniu ze środ-
kami unijnymi, które będą dostępne 
w przyszłym roku, stanowić to będzie 
znakomity napęd dla zrównoważonego 
rozwoju. Patrzę z wielkim optymi-
zmem na jego realizację. 

Priorytetem na przyszły rok jest za-
gospodarowanie terenu wokół jeziora. 
Ważna jest też kanalizacja. Mamy już 
dokumentację. To dwa największe za-

dania. Ale ważne są także inne sprawy 
istotne dla grup lub pojedynczych 
osób, typu – ustawienie jednej lampy, 
która oświetli dane przejście dla pie-
szych. Myślimy o projektach dużych i 
małych. Dużym wydatkiem przyszłego 
budżetu będzie budowa SP nr 4, która 
na dziś nadaje się do rozbiórki, w 
związku z czym, szybko potrzebne są 
duże środki. 

 Red. – Pogarsza się sytuacja go-
spodarcza. Wiele osób w Nowogardzie 
straciło pracę. Co robicie,  aby temu 
zaradzić?

M. K. – Rada Gminy nie ma zbyt 
wielkiego wpływu na sytuację gospo-
darczą. Kryzys, który nadchodzi, jest 
kryzysem ogólnoświatowym. Aby po-
móc mieszkańcom, jak wspomniałem 
wcześniej, nie podnieśliśmy podatków 
i opłat lokalnych, jak również cen wody 
i ścieków. 
Red. – Zbliżają się obchody 700 

– lecia Nowogardu. Jak powinny one 
według Pana wyglądać?

M. K. – Moim zdaniem powinien to 
być cykl działań całorocznych, skupio-
nych przede wszystkim na dzieciach 
i młodzieży. Ten rok powinniśmy 
wykorzystać na budowanie tożsamości 
lokalnej i pogłębienie znajomości lo-
kalnej historii. Jednocześnie w dniu 30 
kwietnia, w którym przypada rocznica 
700 – lecia nadania praw miejskich dla 
miasta Nowogard, należy w sposób 
szczególny uczcić ten jubileusz. Jest 
to akurat czwartek, później mamy 1 
maja, 3 maja. Dlatego warto te dni 
wypełnić ciekawą ofertą dla naszych 
mieszkańców. Już od przeszło roku 
przygotowujemy się do obchodów 
tego święta.
Red. – Zbliża się koniec roku. Czego 

Pan życzy mieszkańcom gminy?
M. K. – Korzystając z okazji, pragnę 

serdecznie pozdrowić mieszkańców 
Gminy Nowogard i życzyć im w 
imieniu swoim i całej Rady Miejskiej 
wszystkiego najlepszego, spełnienia 
wszelkich oczekiwań, w przyszłym 
2009 roku.

Rozmawiała: Ewa Dziwisz

Red. – Jako Przewodniczący kieruje 
Pan pracami Biura Rady i organizuje  
Sesje . Proszę przybliżyć czytelnikom 
kryteria doboru uchwał na sesje.

Marek Krzywania – Biuro Rady 
służy do obsługi rady, a jej zwierzch-
nikiem jest burmistrz. Zgodnie ze sta-
tutem naszej gminy prawo zgłaszania 
uchwał ma burmistrz, przewodniczący 
rady, klub radnych, komisja rady oraz 
po ostatniej zmianie statutu 250 oby-
wateli naszej gminy. Każdy z tych pod-
miotów ma uprawnienia, aby zgłosić 
projekt uchwały pod obrady sesji.
Red. – Jak przyjmuje Pan krytykę 

radnych, że prowadzi Pan obrady stron-
niczo. Proszę te zarzuty odeprzeć.

M. K. – Wszelkie zarzuty przyjmuję 
z pokorą. Jestem radnym trzecią ka-
dencję i wiem, że takie zarzuty były 
wielokrotnie stawiane przewodniczą-
cym rad. Staram się być obiektywny i 
wszystkich radnych traktuję równo, ale 
każdy ma prawo do swoich ocen.
Red. – Do jakich związków i organi-

zacji należy gmina. Ile nas to kosztuje i 
jakie mamy z tego korzyści?

M. K. – Do tego pytania musiałbym 
się wcześniej przygotować. Z głowy 
nie potrafię powiedzieć ile nas to 
kosztuje. Gmina Nowogard należy 
m.in. do Związku Miast Polskich, 
Stowarzyszenia Kolei Lokalnych oraz 
do Związku Celowego Gmin R – 21. 
Ten związek został powołany przez 
samorządy gminne w celu wspólnego 
rozwiązania problemu zagospodaro-
wania śmieci komunalnych. Każda z 
gmin uczestniczących płaci składkę 
roczną w wysokości 1 zł za mieszkań-
ca, czyli w przypadku naszej gminy 
ok. 20 tys. zł rocznie. Korzyści są takie, 
że związek wspólnie opracowuje plan 
budowy zakładu recyklingu odpadów 
komunalnych. Jest to kosztowna in-

westycja i pojedyńczej gminy na nią 
po prostu nie stać. Połączone wysiłki 
kilkudziesięciu gmin powodują, że 
staje się ona opłacalna. 
Red. – Radnych pańskiego ugrupo-

wania z listy Nowogardzkiego Forum 
Samorządowego nie wiąże żadna dy-
scyplina partyjna. Jak udaje się wam 
zachować prawie jednomyślność oraz 
co skłoniło was do stworzenia wspól-
nego klubu?

M. K. – Klub ma nazwę Koalicyjny 
Klub Samorządowy. Właśnie dlatego, 
że nie wiąże nas dyscyplina partyjna, 
potrafimy się porozumieć i wybrać 
najlepsze rozwiązania dla lokalnej 
społeczności, a nie partii politycznej. 
Zmorą lokalnych samorządów, zwłasz-
cza tak małych jak nasza gmina – jest 
ich upartyjnienie.
Red. – Co udało się wam jako klu-

bowi zrobić, a co uważa Pan za swoją 
porażkę?

M. K. – Klub niedawno powstał,  
ale minione dwa lata było wypeł-
nione bardzo ciężką pracą. Pomimo 
niesprzyjających warunków w radzie, 
udało nam się w końcu stworzyć 
większościową grupę radnych, którzy 
ponad podziałami partyjnymi, będą 
realizować projekty związane z rozwo-
jem gminy. W ciągu ostatnich dwóch 
lat, udało się nam przygotować ważne i 
strategiczne dokumenty, służące temu 
rozwojowi. Między innymi są to:

- Strategia Rozwoju Gminy Nowo-
gard;

- Plan Rozwoju Lokalnego;
- Plan Odnowy Miejscowości.
Są to dokumenty niezbędne do 

ubiegania się o środki unijne. Efekty 
tych przygotowań są już dziś widocz-
ne. Otrzymaliśmy z budżetu państwa 
1,5 mln zł na remont ul. Bema, razem 
ze wspólnotami mieszkaniowymi 
ocieplamy budynki, remontujemy też 
ratusz. Z bieżących sukcesów trzeba 
wymienić restrukturyzację zadłuże-
nia szpitala, dzięki czemu udało się 
go utrzymać i doprowadzić do jego 
samobilansowania. Pierwszy raz w 
historii samorządu, udało się zatrzy-
mać nieuzasadnioną podwyżkę cen 
wody. Mając na uwadze zbliżający się 
kryzys, nie podnieśliśmy podatków 
na przyszły rok, aby ulżyć naszym 
mieszkańcom. Porażką natomiast 
były niepokoje w radzie miejskiej, jej 
docieranie się. Teraz jednak wszyscy 
znaleźli swoje miejsce. Ci, którzy są 
wiecznymi malkontentami – stanęli 
po stronie opozycji, a ludzie, którzy 
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Najserdeczniejsze 
życzenia z okazji 

Nowego Roku 2009, 
dużo radości, 

powodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności 

dla wszystkich 
Klientów 

składa 
sklep „Promyk” 
ul. Żeromskiego

Z okazji Złotych Godów 
najserdeczniejsze gratulacje 

oraz życzenia spokoju, 
pomyślności i zdrowia na dalsze lata 

wspólnego życia 

dla Józefy i Henryka 
ZAWADA 

składają dzieci z rodzinami

ŻYCZENIAŻYCZENIA

Z okazji imienin 

Eugeniuszowi 
Krugły 

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności 
     w życiu osobistym
        a także spełnienia 

            najskrytszych marzeń 
składają 

Żona Ula z córką Wioletą 
oraz córka Edyta z mężem
 i wnuczkiem Mateuszkiem

ŻYCZENIA

Wystający kabel...

Na razie poraziło pieska...
W dniu 27 grudnia, spacerowałem  

jak co wieczór nad jeziorem z moim 
psem. Jakież było moje zdziwienie, kie-
dy piesek nagle przewrócił się i zaczął 
skomleć. Zacząłem sprawdzać,  co było 
tego przyczyną. Otóż mój czworonóg 
nastąpił na wystający z ziemi kabel 
elektryczny, prawdopodobnie pozosta-
ły po stojącej tam kiedyś latarni. Psa 
zaniosłem do domu. Przez co najmniej 
dwie godziny dochodził do siebie, po 
porażeniu prądem. Następnego dnia, 
przechodząc tamtędy, stwierdziłem, 
że przewód nadal wystaje z ziemi i 
stwarza zagrożenie. Zawiadomiłem 
pogotowie energetyczne. Powiedzia-
no mi, że przyjedzie za około dwie 
godziny...

Na razie poraziło pieska, ale gdy-

by tak wystającym z ziemi kablem 
zainteresowało się dziecko? Sytuacja 
mogła by  być dramatyczna... To, że 
nie wszystkie instytucje w Gminie 
Nowogard działają jak należy, wiemy 
nie od dziś. To, że często wykazują 
się opieszałością, też jest dla nas 
jasne. Przerażający jest natomiast 
brak wyobraźni oraz reakcji odpo-
wiednich służb (tu energetyka) na 
sytuację zagrożenia zdrowia i życia 
naszych mieszkańców. Sprawdziłam. 
O godzinie 9.00 rano 28 grudnia, 
przewód nadal spokojnie wystawał 
sobie z ziemi. Cóż w Nowym 2009 
roku, życzymy sobie i mieszkańcom 
jak najmniej takich sytuacji i jak 
najwięcej bezpieczeństwa.

Ewa Dziwisz

Konkurs dla dzieci i młodzieży
na znak (logo) z okazji jubileuszu 700-lecia 

nadania praw miejskich 
Organizator: zastępca Burmistrza Nowogardu
Termin:  od 24 grudnia 2008r. do 23 stycznia 2009r.
Cel: Wybranie najlepszego znaku graficznego (logo) z okazji 700-lecia 

nadania praw miejskich miastu Nowogard promującego jubileusz.
Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter gminny i jest adresowany do uczniów szkół 
podstawowych oraz gimnazjalnych miasta i gminy Nowogard. 

2. Uczestnik konkursu może nadesłać lub dostarczyć tylko 1 projekt. 
3. Wykonanie projektu w dowolnej technice plastycznej lub graficznej. 

Projekt powinien zawierać znak graficzny (logo) oraz nawiązywać 
do historycznego wydarzenia z 1309 roku i do obchodów 700-lecia 
w roku 2009.  30 kwietnia 1309 roku odbyło się nadanie aktu loka-
cyjnego na mocy Prawa Lubeckiego, tym samym miasto Nowogard 
otrzymało prawa miejskie. W związku z tym w roku 2009 obcho-
dzimy w Nowogardzie jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich, 
natomiast w dniach 30.04.2009-03.05.2009 w Nowogardzie odbędą 
się uroczyste obchody jubileuszu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wybranych 
przez Komisję Konkursową znaków graficznych (logo) do celów 
popularyzatorskich i promocyjnych jubileuszu 700-lecia praw miej-
skich. 

5. Każdy projekt należy czytelnie opisać. Opis powinien zawierać:
• imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły
• telefon kontaktowy, adres zamieszkania
Do projektu należy załączyć Zgodę przedstawiciela ustawowego na udział 

w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu). 
6. Prace konkursowe wraz z wypełnionym załącznikiem należy skła-

dać w siedzibie Organizatora: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac 
Wolności 1, 72-200 Nowogard, w pok. 5 lub przesłać pocztą na adres 
Organizatora w terminie do 23 stycznia 2009r. Prace konkursowe 
powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs plastyczny 
na 700-lecie”.     

7. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokonana oceny 
prac. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej .

8. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe. 
9. Informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokal-

nego i Funduszy Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 5, pok. 210 lub 
telefonicznie 091 39 26 233 w godz. 8.00-15.00. 

10. Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy prac, które nie zostały 
nagrodzone, mogą odbierać swoje prace w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie w pok. 5 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 13 lutego 
2009r.

Konkurs na opracowanie logo promującego  

jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich  

miastu Nowogard. 
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Nowogardu.  
Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać 

do historycznego wydarzenia z 1309 roku i do obchodów 700-lecia w roku 
2009. 

Projekty prac konkursowych należy dostarczyć na nośniku elektronicz-
nym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formacie pliku  *.cdr (Corel 
Draw) lub *.psd (Adobe Photoshop) oraz w formacie służącym do prezenta-
cji i drukowania *.pdf i wydruku.  

Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Kon-
kurs na projekt graficzny logo jubileuszu 700-lecia”.     

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów gra-
ficznych.

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w 
siedzibie Organizatora: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-
200 Nowogard, w pok. 5 lub przesłać pocztą na adres Organizatora w termi-
nie do 23 stycznia 2009r.

Planowana data ogłoszenia wyników: 30 stycznia 2009r.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. Więcej 

szczegółów o konkursie na stronie internetowej miasta www.nowogard.pl.

700 LAT Już za 4 miesiące
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W 39 rocznicę 
zawarcia  
związku 

małżeńskiego 
Lucynie i Józefowi  

Janowiakom 
najlepsze 
życzenia  
składają 

Załuscy i Markowie

ŻYCZENIA

Ludzkie żywoty

Raz ci drzwi otworzyłem 
i raz ci je zamknę

Pana Kazimierza G. spotykam nad jeziorem. Spaceruje sobie niespiesznie. 
Zatrzymuje się przy mnie, myślę, że chce papierosa, ale nie –„Zawsze mam 
swoje” – odpowiada z godnością. I zaczyna opowiadać mi swoją historię...

„W 1974 roku, żona zostawiła 
mi półtoraroczną córkę i poszła 
w Polskę.” – wspomina – „Co było 
robić, musiałem sam zająć się dzie-
ckiem. Z uzyskaniem rozwodu, nie 
miałem problemu. Z uzyskaniem 
opieki nad dzieckiem także. Mia-
łem dobrą opinię. Na sprawie, żona 
powiedziała, że zostawi mi samo-
chód, jeśli oddam jej dziecko. O 
nie, powiedziałem, nie sprzedam 
dziecka za samochód, weź go sobie, 
bo córki i tak nie oddam.”

Pan Kazimierz wychowywał córkę 
z pomocą rodziców, którzy mieli 
gospodarkę, pomagali także sąsie-
dzi. Kiedy córka poszła do szkoły, 
pracował, jak mówi w wodocią-
gach, dobrze zarabiał. Ale przed 
pracą wstawał, szykował dziecku 
śniadanie i wyprawiał do szkoły. Po 
powrocie z pracy, gotował obiad, 
sprzątał mieszkanie. Żona pojawiła 
się ponownie, gdy córka szła do Ko-

munii Św. Chciała do męża wrócić, 
ale miała już wtedy drugie dziecko. 
„Raz ci drzwi otworzyłem, to i raz 
ci je zamknę” – powiedział wtedy. 
I życie potoczyło się dalej. Później 
spotkał kolejną miłość. Ale przy-
jaciółka chciała, aby oddał dziecko 
matce. Kazał jej zamknąć drzwi z 
drugiej strony. Miał także wypadek 
motorowy. Przez osiem dni leżał 
nieprzytomny. Wtedy matka znów 
upomniała się o swoje prawa do 
dziecka. Ale rodzina zadeklarowała 
pomoc, a sąsiedzi wystawili dobrą 
opinię i córka została z ojcem. I 
tak przeleciały lata. Teraz córka 
ma własne dzieci. Żyje szczęśliwie 
z mężem. A Pan Kazimierz? Pan 
Kazimierz skończył 60 lat i pobie-
ra zasiłek z opieki społecznej w 
wysokości 238 zł. Ale radzi sobie. 
Dorabia dorywczo. „Nie wierzę, że 
w Polsce jest bezrobocie.” – mówi 
– „Roboty nie brakuje. Jak ktoś 
coś umie i chce zrobić – to robotę 
zawsze znajdzie.”

Znajome nieraz chcą go żenić. Ale 
on przyzwyczaił się do samotności. 
Nie ma problemów ze sprzątaniem, 
czy gotowaniem, a święta spędza 
zawsze z córką.

I tak wygląda historia, którą na-
pisało samo życie. Ludzi takich 
spotykamy codziennie i mijamy ich 
obojętnie. A pomimo różnych życio-
wych sytuacji wielu z nich potrafiło 
zachować swoją osobowość i godność. 
Teraz w przededniu Nowego Roku 
może warto, na ludzkie losy spojrzeć 
głębiej?

Ewa Dziwisz

Sołtys Karska dziękuje...
W związku z kończącym się rokiem 2008 pragnę podziękować ludziom 

dobrej woli, którzy nie szczędząc sprzętu, czasu i wkładając wysiłek fizyczny 
pomogli zagospodarować plac przy kościele w Karsku. Byli to: Konstanty 
Beniamin Łatka, Stefan Wyszomierski, Roman Pabisiak, Henryk Michalak, 
Jarosław Dulaj, Piotr Damecki, Czesław Wójcik, Wiesław Krzewiak. Wierzę 
jednocześnie, że i w Nowym Roku razem zrobimy wiele dla polepszenia 
warunków życia mieszkańców naszej wsi.

Życzę jednocześnie dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Sołtys Karska Jerzy Kubicki

Pamięci Nowogardzian
W Jeleniej Górze zmarł Jasiu Kos-

man. Był osobą o niezmiernie bo-
gatym, choć dalece zróżnicowanym 
życiorysie. Najtrudniejszy okres jego 
życia to czasy wojny, które spędził 
na Syberii. Tam też wycieńczony 
trudnymi warunkami życia umiera 
jego ojciec. W 1946 roku wraca do 
kraju, i razem z matką, jako repa-
triant zamieszkuje w Nowogardzie. 
Najpierw kończy tu liceum ogólno-
kształcące, a potem rozpoczyna pracę 
w szkolnictwie. W jego późniejszych 
wspomnieniach, był to najpiękniejszy 
i najbardziej owocny okres jego życia. 
Nigdy potem, już taka sytuacja się nie 
powtórzyła. W 1958 roku w wyniku 
zaistniałej sytuacji rodzinnej, prze-
nosi się do Jeleniej Góry i mieszka 
tam do końca życia. Mimo iż tylko 
przez 4 lata wspólnie pracowaliśmy 

w Nowogardzie, to potem przez wiele 
lat byliśmy serdecznymi przyjaciółmi. 
Spotykaliśmy się w Kaliszu i Jeleniej 
Górze. Pisaliśmy do siebie często i 
dużo. Mieliśmy sobie zawsze tak wiele 
do powiedzenia. Planowaliśmy też 
kolejne spotkanie wiosną 2009 roku. 
Dziś, tak trudno jest zrozumieć, a 
jeszcze trudniej pogodzić się z tym, 
że niestety, już nigdy się w życiu nie 
spotkamy. Wiadomość ta napewno 
ogarnie smutkiem wiele osób, daw-
nych serdecznych przyjaciół, zarówno 
w Nowogardzie jak i w wielu innych 
miejscowościach w Polsce. W naszej 
pamięci, i naszych wspomnieniach 
pozostanie na zawsze jako soba szla-
chetna i wyjątkowa. Życie bez niego 
niestety nie będzie już takie samo. 

W imieniu byłych nowogardzian,
Stanisław Sobczak

Nowogardzki Dom Kultury 
w dniach od 19.01.-23.01.2009 r. 

organizuje 

Ferie Zimowe dla dzieci  
w wieku 7-12 lat.

Odpłatność za cały tydzień od 1 dziecka wynosi 37 zł (codziennie gwaran-
tujemy 1 ciepły posiłek – obiad). 

Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmuje Pani Barbara Źróbek do dnia 15.01.2009 
r. w Nowogardzkim Domu Kultury, sala nr 29, w godz. od 11.00 do 18.00.

Zapraszamy
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Wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu 

śmierci syna 
Grzegorza 

Olewickiego  
Rodzinie 

składają 
uczestnicy i pracownicy 

Warszatów Terapii Zajęciowej  

KONDOLENCJE

Zdaniem radnego
ROBERT CZAPLA – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Przewodniczący Klubu Radnych Lewicy.

zł na ponad 8 mln, które otrzymał 
od Rady Miejskiej. Pieniądze z bu-
dżetu są rozdrapywane według za-
sady, że więcej otrzyma ten, kto jest 
bliżej burmistrza. Przesłanki mery-
toryczne nie mają tu znaczenia. Za 
to mamy systematyczne podwyżki 
wszystkich podatków lokalnych 
(na rok 2009 Lewica przy pomocy 
innych radnych je zablokowała) i 
ciągły wzrost opłat za śmieci, wodę 
i ścieki. Władza zwiększyła podatki 
i opłaty dla obywateli, a sobie pod-
niosła diety o 350 zł miesięcznie dla 
szeregowego radnego i o 400 zł dla 
przewodniczących komisji i wice-
przewodniczących rady. Burmistrz 
okazał się bardzo hojny dla niektó-
rych dłużników gminy i umorzył 
ponad 200 tysięcy zł byłemu posło-
wi Bondzie, czym „rozsławił” No-
wogard na całą Polskę.

Nie obyło się też bez działań na 
granicy prawa. Wystarczy przypo-
mnieć, jak radni koalicji rządzącej, 
powiązani przez pracę i biznes ze 
spółką PUWiS, chcieli oddać tej 
firmie cały wielomilionowy mają-
tek wodno-kanalizacyjny gminy na 
30 lat i to bez jakiegokolwiek prze-
targu.

Polityka kadrowa burmistrza nie 
służy gminie. W urzędzie zatrud-
niane są osoby nie według kom-
petencji i wiedzy, a według klucza 
partyjnego. Wystarczy spojrzeć na 
Wydział Rozwoju Lokalnego i Fun-
duszy, gdzie w ciągu 2 lat było 3 
kierowników. Ciągle kręci się karu-
zela na stanowisku wiceburmistrza 
gminy. Trzeci zastępca burmistrza 
na 2 lata rządzenia nie jest najlep-
szym rozwiązaniem. Każdy z nich, 
nim zdąży się zapoznać z obowiąz-
kami na stanowisku, to już odcho-
dzi, więc tak naprawdę żaden z nich 
nie pracuje. Trzeci wiceburmistrz, 
nie oznacza, że ostatni.

Sukcesów tej władzy tak napraw-
dę trudno się doszukać. Można po-
wiedzieć, że bezpłatna plaża byłaby 
sukcesem, tylko dlaczego na ten cel 
wydano 160 tysięcy zł, jak można 
było wydać 20 tysięcy? Ten „suk-
ces” niektórzy członkowie Komisji 
Rewizyjnej nazywają niegospodar-
nością, wynikającą z osobistych 
animozji w stosunku do byłego 
dzierżawcy kąpieliska. Na pewno 
sukcesem rządzących jest to, że 
przewodniczący Komisji Finanso-
wo-Budżetowej nie majstruje przy 
finansach gminy. W mojej ocenie 
radny Szpilkowski kompletnie nie 
zna się na finansach gminy, więc 
jakby zaczął tam grzebać, mógłby 
wiele napsuć. Zdolnościami psucia 
wykazał się już w wielu dziedzi-
nach.

Sukces, jako gmina odnieśliśmy 
wyprowadzając na prostą szpital 
nowogardzki. Jednak nie przypisy-
wałbym go ani radnym, ani burmi-
strzowi. Dobra sytuacja finansowa 
szpitala wynika jedynie ze zdolno-
ści menadżerskich dyrektora p. Ka-
zimierza Lembasa.

Najbliższe 2 lata kadencji władzy 
nie wróżą wiele dobrego. Po odej-
ściu Platformy Obywatelskiej od 
władzy (która, jak się okazało, nie 
nadaje się do rządzenia) powsta-
ła koalicja PSL-PiS-Samoobro-
na-Forum Samorządowe. Wice-
burmistrzem gminy został radny 
Kaczmarski, ale nie dlatego, że jest 
doświadczonym samorządowcem, 
ale w nagrodę za wejście PiS-u do 
koalicji. Zresztą burmistrz już po-
kazał, jak ocenia swojego zastępcę 
oddając mu Wydział Rozwoju Lo-
kalnego i Funduszy oraz Wydział 
Spraw Obywatelskich. Nowy za-
stępca burmistrza będzie się więc 
zajmował wydawaniem dowodów 
osobistych, meldunkami ludności 
oraz drukowaniem kalendarzy i 
breloczków. O pozyskiwaniu środ-
ków unijnych dalej będziemy tylko 
mówić, ponieważ wiceburmistrz 
Kaczmarski nie posiada w tej dzie-
dzinie wiedzy, ani doświadczenia.

Poprawy sytuacji w gminie mo-
żemy oczekiwać jedynie po następ-
nych wyborach samorządowych za 
2 lata. Gminie znowu potrzebna 
jest Lewica.

Korzystając z okazji, chciałbym 
w imieniu Klubu Radnych Lewi-
cy złożyć naszym Mieszkańcom 
życzenia noworoczne. W Nowym 
2009 Roku życzę Państwu spełnie-
nia zamierzeń zawodowych oraz 
szczęścia i radości w życiu osobi-
stym. Niech każdy dzień Nowego 
Roku daje Państwu powody do 
zadowolenia oraz nadzieję na lep-
szy i spokojniejszy byt w zdrowiu i 
wśród najbliższych.

Władza zmarnowała 2 lata!
Oceniając połowę kadencji obec-

nej władzy, przede wszystkim nale-
ży przypomnieć, że przez 2 lata na-
szą gminą rządziło Polskie Stron-
nictwo Ludowe na czele z burmi-
strzem Ziembą, Platforma Obywa-
telska, w której prym wiedzie radny 
Szpilkowski oraz Forum Samorzą-
dowe, któremu przewodniczy pan 
Krzywania. Te partie i organizacje 
wraz ze swoimi liderami ponoszą 
pełną odpowiedzialność, za to co 
się dzieje w gminie.

Niestety, z przykrością trzeba 
powiedzieć, że minione 2 lata były 
stracone dla Gminy Nowogard i 
jej obywateli. Wpływ na to miały 
ciągłe kłótnie i awantury w łonie 
koalicji rządzącej. Ciężko mi sobie 
przypomnieć sesję Rady Miejskiej, 
na której rządzący, by się publicz-
nie nie obrażali i nie stawiali sobie 
zarzutów. Taki klimat we władzach, 
powoduje, że nie ma czasu na pracę 
i to negatywnie odbija się na naszej 
gminie.

W tym czasie do Nowogardu nie 
sprowadzono żadnego inwestora, 
który by stworzył nowe miejsca 
pracy dla mieszkańców. Nie pozy-
skano (poza drobnymi) środków 
pomocowych, mimo, że środki te 
były w gestii władz wojewódzkich 
i państwowych, gdzie również rzą-
dzi koalicja PO-PSL. Zatem nowo-
gardzka koalicja w żaden sposób 
nie przełożyła się na pozyskanie 
przez gminę środków unijnych, 
a jak wiemy, w innych gminach, 
wydaje ich się miliony. Za środki 
zewnętrzne moglibyśmy wykonać 
szereg potrzebnych gminie zadań. 
Mało tego, np. na budowę boiska 
„Orlik” przepadło nam 660 tysięcy 

złotych, bo nie poradzono sobie z 
procedurą przetargową.

Jeśli chodzi o inne dziedziny 
życia, np. o oświatę, to tu też jest 
bardzo źle. Kapitalnego remontu 
wymaga Szkoła Podstawowa nr2. 
W Przedszkolu nr1 sufit w klatce 
wejściowej sypie się dzieciom na 
głowę i zagraża ich bezpieczeń-
stwu. Nie ma wizji funkcjonowania 
Szkoły Podstawowej nr4, której bu-
dynek jest w fatalnym stanie tech-
nicznym. Wobec tych problemów 
oraz wielu mniejszych władza nie 
podjęła żadnych skutecznych dzia-
łań. Natomiast zajmowano się tłu-
mieniem ogólnopolskich strajków i 
zastraszaniem nauczycieli; odwoły-
wano dyrektorkę Gimnazjum nr1, 
zresztą niesłusznie, bo następnie 
burmistrz musiał przywrócić ją 
do pracy. Pierwszy wiceburmistrz 
tej kadencji pan Artur Gałęski, po 
tym, jak został namaszczony przez 
PO na Kuratora Oświaty w Szczeci-
nie, zlikwidował  delegaturę Kura-
torium w Nowogardzie oraz poparł 
likwidację Biblioteki Pedagogicz-
nej.

Również infrastruktura tech-
niczna gminy jest w opłakanym 
stanie. Za kadencji tej władzy sta-
nęła w miejscu rozbudowa kanali-
zacji gminy. O potrzebie gazyfika-
cji terenów wiejskich całkowicie 
zapomniano. Zbyt mało buduje 
się i remontuje dróg i chodników. 
Zaplanowano wybudowanie 3 blo-
ków mieszkalnych dla 36 rodzin, a 
po 2 latach okazuje się, że nie moż-
na oddać do użytku 12 mieszkań. 
Obiekty sportowe są niedoinwe-
stowanie i wymagają dodatkowego 
wsparcia. Zapomniano o obietni-
cach wyborczych wybudowania 
kortu tenisowego, a skatepark dla 
młodzieży jest ponad siły rządzą-
cych. Za to mamy ciągłą wojnę w 
koalicji, gdzie ma powstać plac 
zabaw i piaskownica: na placu Sza-
rych Szeregów, na ul. Kowalskiej, 
na Gryfitowie, czy osiedlu Bema? 
Wielu radnym zamiast mandatu 
radnego należałoby wręczyć grabki 
i wiaderka.

Polityka finansowa gminy, mimo 
intensywnej pracy Skarbnika, jest 
destrukcyjna. Trzeba powiedzieć, 
że burmistrz stracił zdolność wy-
konywania budżetu gminy. Za I 
półrocze 2008 roku w ramach inwe-
stycji zdołał wydać niecały milion 



730.12.2008 - 5.01.2009 r. 

Zespół Redakcyjny: Katarzyna Skolimowska, Katarzyna Osajda, 
Katarzyna Jankowska oraz ochotnicy. Opieka merytoryczna: zespół 
polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72-200 Nowogard.  
www.lo1.nowogard.ids.pl; tel. 091-39-20-213

  Jedynka
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Nowogardzie

I Liceum Ogólnokształcące w No-
wogardzie jako jedna z siedmiu szkół 
w województwie zachodniopomor-
skim może poszczycić się Certyfika-
tem Jakości Szkoła Przedsiębiorczo-
ści. Ten Certyfikat świadczy o tym, 
że nasze liceum naprawdę dba o to, 
aby przygotować naszych uczniów w 
przyszłości do rynku pracy. Dzięki 
niemu nasze liceum może wyróżniać 
się wśród innych szkół.
Katarzyna Osajda: Jest pani na-

uczycielem przedsiębiorczości, ale 
także fizyki - czy planowała pani 
już wcześniej, że będzie uczyć w 
szkole ?
Barbara Papuszka: Interesowałam 

się ekonomią i fizyką już wcześnie 

,dlatego podjęłam studia w tym 
kierunku. Studiowałam fizykę na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu. Następnie przedsiębiorczość 
na Uniwersytecie Łódzkim.  Aby móc 
zostać nauczycielem musiałam  ukoń-
czyć  studia podyplomowe. Mimo, że 
mam już długi staż jako nauczyciel 
tych przedmiotów i niektórzy mogliby 
pomyśleć, że to musi być dla mnie nud-
ne, ja jednak mogę temu zaprzeczyć, 
ponieważ w dalszym ciągu bardzo 
to lubię. 
K.O.  Od jak dawna jest pani na-

uczycielem w I LO ?
B.P.  Uczę w tej szkolę już bardzo 

długo, bo aż 20 lat. Lubię prace z 
młodzieżą, spełniam się w tym zawo-

Uczniowie w Berlinie
Muzeum Pergamońskie, Brama Brandenburska oraz Weihnachtsmarkt 

to tylko kilka z atrakcji, które czekały  na uczniów I LO i Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie, którzy w miniony wtorek zwiedzili 
Berlin.

tarz pergamoński, czy brama Isztar. 
Zbiory Sztuki Starożytnej Muzeum 
Pergamońskiego należy do jednych z 
najbardziej znaczących na świecie.

Następnie udaliśmy się do  Muzeum 
Przyrodniczego, w którym znajduje się 
między innymi oryginalny szkielet di-
nozaura, który liczy ponad 20 metrów 
długości. Kryje ono w swych murach 
także cenne świadectwa ewolucji w 
świecie przyrody. Dodatkowo można 
tu zobaczyć trzecią co do wielkości 
kolekcję meteorytów w Europie.

Po odwiedzeniu tych fascynują-
cych miejsc ruszyliśmy w kierunku 
Bramy Brandenburskiej.  Jak się do-
wiedzieliśmy brama  ta jest symbo-
lem miasta. Na jej szczycie znajduje 
się wykonana z brązu Kwadryga, 
która przedstawia zaprzęg konny z 
boginią Nike na rydwanie. 

Jednak najbardziej urokliwym 
miejscem Berlina  tuż przed Bożym 
Narodzeniem są świąteczne jarmar-
ki. My również odwiedziliśmy jeden 
z nich. Można tam kupić wyśmienite 
słodycze oraz gwiazdkowe prezenty. 
Niepowtarzalny klimat tworzą licz-
ne stragany, świąteczna muzyka oraz 
unoszący się w powietrzu zapach 
smakołyków.

Zwiedzanie stolicy Niemiec za-
kończyło się objazdem miasta i  po-
dziwianiem zabudowy. Największe 
wrażenie zrobił na nas widok świą-
tecznie udekorowanych oraz oświet-
lonych tysiącami lampek ulic, skle-
pów i domów.

Dominika Krzyżanowska  

i Ksenia Mazurczak (klasa III b)

W dniu 9 grudnia we wczesnych 
godzinach porannych grupa 53 ucz-
niów wraz z opiekunami wybrała się 
na jednodniową wycieczkę do Ber-
lina. Organizatorami całej wyprawy 
były panie germanistki z I LO- Iza-
bela Gnych i Beata Pietruczyk. 

Pierwszym punktem wyprawy 

było Pergamonmuseum, które słynie 
ze zbiorów starożytnej architektury 
oraz hellenistycznej rzeźby. Można 
tam oglądać wspaniałe rzeźby gre-
ckie i rzymskie, płaskorzeźby, wazy, 
starożytną biżuterię, jak również 
konstrukcje architektoniczne, wśród 
których zrekonstruowany został oł-

dzie. Czerpię z tego dużą satysfakcje, 
że mogę przekazywać swoją  wiedzę 
innym i widzieć jak uczniowie ją przy-
swajają i wykorzystują, oczywiście w 
jak najlepszy sposób. Nie wyobrażam 
sobie tego, że mogłabym pracować w 
innym zawodzie.
K.O.  Nasza szkoła zdobyła Cer-

tyfikat Jakości Szkoła Przedsiębior-
czości, w dużej mierze jest to pani 
zasługa. Może pani powiedzieć jak 
do tego doszło, że I LO stało się 
jedną z siedmiu szkół w naszym 
województwie, która posiada ten 
Certyfikat?
B.P.  Od wielu lat nasza szkoła 

współpracuje z Fundacją Młodzie-
żowej  Przedsiębiorczości i to właś-
nie tam powstał program Szkoła 
Przedsiębiorczości. Postanowiłam, że 
przystąpimy do niego i okazało się, że 
było warto. To, że otrzymaliśmy ten 
Certyfikat nie jest moja zasługą tylko 

uczniów naszej szkoły, bez nich i bez 
ich zaangażowania  i aktywności nic 
byśmy nie osiągnęli. Ten Certyfikat jest 
przyznawany na 3 lata także będziemy 
się starać i pracować nad tym, aby po-
został on w naszej szkole na długo.
K.O.  Zachęca pani młodzież 

szkolną do brania udziału w róż-
nych konkursach o tematyce eko-
nomicznej - czy uczniowie chętnie 
biorą w nich udział? 
B.P.  Zawsze znajdą się osoby, które 

są ambitne i ciekawe życia, którym nie 
wystarcza tylko zdobywanie wiedzy, 
ale  jeszcze jej odpowiednie wykorzy-
stanie i poszerzanie. Takie osoby są 
aktywne i  z wielkim zapałem biorą 
udział w różnych konkursach, dlatego 
staram się im to udostępniać. Bardzo 
się cieszę, gdy udaje im się coś osiąg-
nąć, bo to tylko świadczy o tym, że są 
oni samodzielni i rozwijają się.

Dziękuje za rozmowę.

 Pod Bramą Brandenburską

Wywiad

LO nr 1 szkołą  
przedsiębiorczości

Rozmowa z panią Barbarą Papuszką nauczycielem przedsiębiorczości  w 
I LO w Nowogardzie.
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Styczeń
„Nominacje dla pedagogów”. Nowogardzka dele-

gatura szczecińskiego Kuratorium Oświaty wręczyła 
akty nadania awansu na nauczyciela dyplomowane-
go. Uroczystość po raz kolejny odbyła się w nowo-
gardzkim Zespole Szkół Ogólnokształcących. Ob-
szar podległy nowogardzkiej Delegaturze to miasto 
Świnoujście oraz powiaty kamieński, łobeski, gry-
ficki i goleniowski. Z tego terenu awans zawodowy 
w tym roku uzyskało 55 nauczycieli. Z grona 55 
pedagogów, którzy dostąpili tego zaszczytu siedem 
nauczycielek na co dzień pracuje na terenie naszej 
gminy. Akty wręczył Kurator Oświaty  Maciej Kopeć 
a do gratulacji przyłączył się Artur Gałęski. 

„Areszt dla podejrzanego o znęcanie się nad 
zmarła kobietą”. Sprawa zaczęła się 26 grudnia, gdy 
Ryszard S. przyniósł do szpitala pobitą do nieprzy-
tomności kobietę. Lekarze rozpoczęli reanimację, 
ale nie przyniosła ona skutku i po kilku minutach 
kobieta zmarła. Wezwano policję. Ryszard S. wy-
jaśniał, że zmarła kobieta jest jego znajomą. Tego 
dnia szukał ją po całym mieście i znalazł w jednym 
z mieszkań całą i zdrową. Gdy chciał ją z tamtąt 
wyprowadzić między nią a inną kobietą wywiązała 
się sprzeczka o kurtkę. Według jego realizacji tamta 
kobieta zaczęła bić jego znajomą, kopać po brzuchu 
doprowadzając do takiego stanu. W te wyjaśnienia 
nie uwierzono i zdecydowano się na sekcję zwłok 
kobiety  jednocześnie prowadząc inne czynności 
dochodzeniowe. Wyniki postępowania wskazywały, 
że sprawcą śmierci jest Ryszard S. Sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

„ Fotoradar w Żabowie już działa”. Tak długo 
oczekiwana chwila nastąpiła. Policjanci wspólnie 
z producentem fotoradaru zamontowali na posta-
wionym wcześniej słupie urządzenie rejestrujące 
wykroczenie drogowe zwane powszechnie fotora-
darem. Już pierwszego dnia pracy fotoradar zrobił 
zdjęcia kilkunastu kierowcom przekraczającym tam 
dozwoloną prędkość. Zamontowany fotoradar jest 
najnowocześniejszy w Polsce. Zdjęcia robione są w 
kolorze, prędkość pojazdów rejestrowana jest z obu 
kierunków jazdy zarówno w dzień jak i w nocy. Ła-
manie przepisów ruchu drogowego mówiących o 
dopuszczalnej prędkości , powodowało duże zagro-
żenie dla pieszych szczególnie dzieci z miejscowej 
szkoły, która usytuowana jest przy samej drodze.

„Śmierć w miejscu pracy”. Pracownik jednej z 
nowogardzkich betoniarni zmarł w miejscu swo-
jej pracy. Nie pomogła reanimacja z udziałem m. 
in. ekipy sprowadzonego śmigłowca ratowniczego. 
Z relacji świadka zdarzenia wynika, że mężczyzna 
zasłabł wykonując swoje czynności służbowe jadąc 
sztaplarką. Wezwano pogotowie, niedługo później 
przyleciał śmigłowiec, ale długotrwała reanimacja 
nie przyniosła skutku. 51 - letni mężczyzna zmarł. 

 „Będzie przedszkole integracyjne”. O tym jak 
ważne dla rozwoju dziecka niepełnosprawnego jest 
uczęszczanie przez niego do przedszkola intergra-
cyjnego najlepiej wiedzą jego rodzice. Oddział ma 
powstać w mieszczącym się przy ulicy Poniatow-
skiego Przedszkolu nr 3. Przedszkolne oddziały 
integracyjne są mniejsze niż oddziały zwykłe. Liczą 
sobie 15 dzieci zdrowych i od 3 do 5 dzieci niepeł-
nosprwnych. 

„Nowe dzwony w Karsku i Olchowie”. W niedzie-
lę 27 stycznia 2008 roku prawdziwe święto przeży-
wali parafianie w Karsku i Olchowie. Ksiądz biskup 
Marian Kruszyłowicz poświęcił w tamtejszych koś-

ciołach filialnych nowe dzwony. Dzięki temu we 
wszystkich kościołach parafii pw. WNMP mamy 
dzwony. Patronami kościoła w Olchowie są święci 
Piotr i Paweł i ich wizerunek znajduje się na dzwo-
nie ważącym 500 kg. Patronką kościoła w Karsku 
jest św. Barbara i na dzwonie znajduje się wizerunek 
tej świętej. Dzwon waży 220 kg. 

Luty
„Zielone światło dla Słajsina zgaszone. Minister-

stwo zabrało miliony”. Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego drastycznie ścięło w całym kraju wydat-
ki na lokalne inwestycje. Ucierpiała również gmina 
Nowogard, a dokładniej Celowy Związek Gmin 
R-XXL, któremu odebrano pieniądze na budowę 
w Słajsinie Regionalnego Zakładu Gospodarowano 
Odpadami. Były to jedyne zagwarantowane środki 
na tę inwestycję.

„Nadal bezpiecznie”. Jak co roku Komenda Powia-
towa Policji w Goleniowie podsumowała miniony 
rok. Poprawiające się od siedmiu lat statystyki utrzy-
mały tę tendencję i według danych opracowanych 
przez policję możemy czuć się bezpieczniej. 

„Nowy pawilon w Zakładzie Karnym”. Budowa 
rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku i dzię-
ki sprzyjającej budowlańcom wyjątkowo łagodnej 
zimie roboty są zaawansowane i wyprzedzają har-
monogram. Będzie tam mogło przebywać 258 osa-
dzonych. Poza pawilonem więziennym powstanie 
tam nowy spacerniak a przed Zakładem Karnym 
parking. 

„Kosmiczne rachunki za gaz”. Szok - to słowo czę-
sto padało z ust tych mieszkańców, których ostatnie 
rachunki za gaz były znacznie wyższe niż poprzed-
nie. Nowogard nie jest jedynym miastem, w którym 
miały miejsce takie przypadki. W podobnej sytuacji 
znalazła się część mieszkańców Szczecina. PGNiG 
jak na razie odrzuciła reklamację osób, które je zło-
żyły twierdząc, że gaz przez nich dostarczany jest 
odpowiedniej jakości. Firma ta uważa, że przyczyną 
tak wysokich rachunków mogą być awarie liczników 
lub ... złe odczyty.

„Koniec biwakowania w Czermnicy”. Jezioro w 
Czermnicy jest jednym z najpopularniejszych miejsc 
odpoczynku mieszkańców Nowogardu i okolic. Do 
tej pory, poza urokliwym jeziorem położonym po-
śród lasu, czekały tam na nich stoły, ławki, wiaty i 
inne tego typu obiekty. Teraz to już przeszłość. Wież-
dżając nad czermnickie jezioro ujrzymy pustą pola-
nę i asfaltowy plac. Wszystkie drewniane elementy, 
które jeszcze niedawno służyły biwakowiczom, zo-
stały zdemontowane. Miejsce biwakowania nad je-
ziorem podlegało dzierżawie. Dzierżawca na wsku-
tek strat wynikających z realizacji umowy dzierżawy 
wystąpił z wnioskiem do Nadleśnictwa Nowogard 
jako właściciela gruntu o rozwiązanie umowy dzier-
żawy. Nadleśnictwo wniosek uwzględniło. Działa-
nie wandali i złodziei odstraszyło dotychczasowego 
dzierżawcę. Nadleśnictwo ma nadzieję na znalezie-
nie kolejnego, ale czy to się uda?

Marzec
„Artur Gałęski kuratorem oświaty”. „Obejmując 

ten urząd chciałbym aby stał się on bardziej mery-
toryczny, mniej medialny a bardziej zajęty pracą. To 
po pierwsze. Po drugie muszę doprecyzować kwe-
stię procedur opiniowania likwidacji szkół, aby były 
jasne i przejrzyste zasady w jaki sposób pracownicy 
Kuratorium opiniują wnioski o likwidację czy prze-

kształcanie, bo to rodzi najwięcej emocji. Poza tym 
chcę utworzyć wydział diagnoz i analiz, który będzie 
dostarczał informacje dla samorządów i dla dyrekto-
rów szkół na temat zmian zachodzących w edukacji. 
Bardzo ważną rzeczą jest stworzenie mechanizmów, 
które wsparły by szkoły i instytucje około oświatowe 
w pozyskiwaniu środków w ramach okresu progra-
mowania” - tak w skrócie przedstawił swoje plany 
nowy kurator.

„Danilewski kandydatem na wiceburmistrza”. 
Platforma Obywatelska wyłania swojego kandydata 
na stanowisko wiceburmistrza Nowogardu. Został 
nim Artur Danilewski, dotychczasowy dyrektor no-
wogardzkiej Szkoły Podstawowej nr 1

„Rosną wymagania i potrzeby ...- Ochotnicze Stra-
że Pożarne”. W Ratuszu odbyło się spotkanie z Pre-
zesami i Nauczycielami OSP zorganizowane przez 
Burmistrza nowogardu i Zarząd Miejsko -  Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych. U spotkania brali 
udział także przedstawiciele PSP - Komendant Po-
wiatowy Bogusław Tunkiewicz i dowódzca nowo-
gardzkiego posterunku Andrzej Husarz. Wiodącym 
tematem spotkania, które kończyło cykl zebrań 
sprawozdawczych była analiza funkcjonowania po-
szczególnych jednostek oraz omówienie wykonania 
budżetu za rok 2007.  

„Leśnicy dmuchają na zimne”. Należy dokładnie 
monitorować zagrożenia - chodzi tu o stan pogo-
dy, wilgotność gleby i ściółki leśnej, przewidywane 
kresy suszy, stale obserwować obszary leśne. Nad-
leśnictwo Nowogard zanotowało 5 pożarów ale ob-
jęły one jedynie 0,2 ha., Nadleśnictwo Goleniów - 1 
pożar - spłonęło 0,25 ha, Nadleśnictwo Kliniska - 13 
pożarów – spłonęło tylko 0,3 ha Nadleśnictwo Roki-
ta - zanotowano 4 pożary, które objęły łącznie 0,32 
ha. Kilka pożarów było wynikiem... wypalania traw 
w pobliży lasu.

„ Bezpieczne dziecko na drodze”. W Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Nowogardzie Pan Sebastian Źró-
bek poruszył ważne kwestie dotyczące bezpiecznego 
udziału w ruchu drogowym, właściwego zachowa-
nia się w domu, na podwórku, w kontaktach z oso-
bami nieznajomymi. Przypomniał uczniom ogólne 
zasady poruszania się po ulicach w miejscach ozna-
czonych sygnalizacją świetlną, pasami drogowymi 
oraz właściwego lewostronnego ruchu na drodze 
bez pobocza, oraz z zaznaczonym poboczem, pra-
wostronnego ruchu po chodnikach.

„ Cenny dar krwiodawców”. Krew jest również 
cennym jak deficytowym darem. Ciągle jest jej mało. 
Stąd pojawiające się co jakiś czas w mediach kompa-
nie promujące krwiodastwo, do których włączają się 
znane osobistości. Niestety, nie zawsze ich efektem 
są rzesze nowych dawców. Przyczyną tego są często 
prozaiczne.

 
Kwiecień 
„Życie jest wieczne - III rocznica śmierci Jana 

Pawła II”. W wielu miastach Polski zaplanowano 
modlitwy, koncerty i konferencje pt. dziedzictwa 
Jana Pawła II z okazji trzeciej rocznicy jego śmierci. 
Obchody odbyły się m. in. w Warszawie i Krakowie, 
wiele interesujących wydarzeń przewidziano rów-
nież w Poznaniu i Wrocławiu. W Lublinie na górze 
noszącej imię polskiego papieża zapłonęły ogniska. 
Przeżywając papieską rocznicę skupiliśmy się nie 
tyle na emocjach związanych z jego śmiercią, raczej 
na tym, co Jan Paweł II chciał przekazać swoim ro-
dakom. Najważniejsze w nich jest hasło „Życie jest 

O czym pisaliśmy w roku 2008 cz. I 
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wieczne”. W nowogardzkich kościołach także obcho-
dzono  rocznicę śmierci Jana Pawła II. Po wszystkich 
uroczystościach zapłonęły znicze przy ul. Jana Pawła 
II i bicie dzwonów jak w całej Polsce. 

„ Obornik pod oknem”. Dla mieszkańców bloku 
przy leśnej 6 „b” jest to codzienność. Blok ten leży 
na skraju osiedla. Z jego okien rozciąga się widok na 
niedaleki las. Ale tę sielankę psuje co chwilę nadjeż-
dżający ciągnik z przyczepami po brzegi wyładowa-
nymi obornikiem. Droga, na którą w zeszłym roku 
położono „szlakę” wygląda jak by nie była remon-
towana od lat, więc gminne pieniądze poszły w bło-
to. Poza tym nawóz wysypuje się z przeładowanych 
przyczep, co też nie stanowi ozdoby. A oni po prostu 
chcą w spokoju mieszkać.  

„ Brygida Sawicka w rezydencji ambasadora USA”. 
Brygida Sawicka, jako finalistka konkursu Know 
America (Znam Amerykę), uczestniczyła w 3 dnio-
wym pobycie i zwiedzaniu Warszawy na koszt Fun-
dacji. Głównym punktem programu było spotkanie 
z ambasadorem Sranów zjednoczonych Vuctorem 
Ashe, który na przyjęciu w rezydencji wręczył dy-
plomy 30 zwycięzcom konkursu. 

„Ambasador USA w Nowogardzie”. Jego Ekscelen-
cja Ambasador, jako doświadczony samorządowiec 
szczególnie interesował się problemami naszego sa-
morządu oraz życia mieszkańców. Burmistrz przed-
stawił trudny proces transformacji ustrojowej, kil-
kuletnie zmagania z bezrobociem. Mówiono także o 
historii - Nowogard ma przecież 700 lat. Ambasador 
został zaproszony na nasze obchody - powiedział, że 
chętnie weźmie udział w tych uroczystościach.

„ Gmina bierze się za azbest”. Azbest znajduje się 
przede wszystkim w płytach eternitowych, którymi 
pokrywane są dachy budynków, najczęściej gospo-
darczych na wsiach. Nie wiadomo  ile tego niebez-
piecznego materiału znajduje się w naszej gminie. 
Inwentaryzacją ma się zając poznańska firma Abrys, 
która wygrała przetarg ogłoszony przez nasz urząd.  

„Obwodnica - protest mieszkańców Olchowa”. 
Mieszkańcy Olchowa zebrali 101 podpisów doty-
czących przebiegu obwodnicy. Obwodnica powinna 
mieć południowy przebieg. Oprócz zagrożeń dla 
ujęć wody w Nowogardzie obszarów chronionych 
doszły zagrożenia dla Olchowa.

Maj
„Burmistrz z absolutorium”. Najważniejszym 

punktem XVIII sesji Rady Miejskiej było udzielenie 
absolutorium burmistrzowi. Ale zanim to nastąpiło 
Kazimierz Ziemba złożył sprawozdanie z realizacji 
zeszłorocznego budżetu.

„110 tys. zł na zabezpieczenie przeciwpożarowe 
przedszkola”. Aż trzy lata czekał na realizację wy-
dany przez Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Goleniowie nakaz dostosowania 
budynku nowogardziego przedszkola nr 1 do prze-
pisów przeciwpożarowych. Chodzi o dostosowanie 
klatki schodowej do wymogów przepisów technicz-
no - budowlanych, co zapewni odpowiednią długość 
drogi ewakuacyjnej z drugiej kondygnacji budynku. 

„ Sześciolatki w przepełnionych szkołach”. Mi-
nisterstwo edukacji chce nas zaskoczyć likwidacją 
zerówek w całej Polsce. Do tego, chociaż szkoły już 
teraz są przepełnione, pierwsza klasa ma pomieś-
cić dzieci z dwóch roczników 2002 i 2003 - razem 
700 tysięcy maluchów. Rodzice, którzy dobrze zna-
ją smutne realia polskich szkół, nie chcą się na to 
zgodzić. Chcą powstrzymać kolejną nieprzemyślaną 
reformę.

„ Obchody Święta Ludowego”. Tradycyjnie od 
113 lat Polskie Stronnictwo Ludowe Obchodzi swo-

je święto w Zielone Świątki, czyli w Dzień Zesłania 
Ducha Świętego. Z tej okazji w Nowogardzie odbyły 
się Powiatowe uroczystości PSL. Było więc podczas 
Święta coś dla ciała i coś dla ducha. A ponieważ po-
goda dopisywała bawiono się do późnej nocy... 

„Szkoła Przedsiębiorczości”. Na Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie odbyła się wojewódzka 
konferencja „Kształtowanie postaw przedsiębior-
czych w szkole”. W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele I LO w Nowogardzie, którzy przedstawili 
działania podjęte przez szkołę w ramach szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości. Punktem kulmina-
cyjnym było wręczenie nauczycielom i dyrektorom 
wyróżnionych placówek, Certyfikatów Jakości Szko-
ła Przedsiębiorczości. Wśród sześciu nagrodzonych 
w zachodniopomorskim szkół jest I liceum Ogól-
nokształcące w Nowogardzie. Certyfikat odebrała 
pani Dyrektor Irena Stasiewicz oraz pani Barbara 
Papuszka. Certyfikat jest już w szkole. Pamiątkowa 
tablica została umieszczono w holu I LO.

„ 50 lat parafii w Sikorkach”. Parafię w Sikorkach 
erygował dekretem z 24 października 1957 r. ks. bi-
skup Teodor Bensz ordynariusz ówczesnej diecezji 
gorzowskiej. Natomiast dekretem z dnia 25 lutego 
1963 roku Prymas Polski Sługa Boży ks. kardynał 
Stefan Wyszyński patronem parafii ustanowił Jezusa 
Chrystusa Króla. Dziś parafia obejmuje 17 miejsco-
wości - Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dobroszyn, 
Glicko, Grabin, Łęgno, Orzechowo, Orzesze, Struga, 
Szczytniki, Sikorki, Wierzchy, Wierzchęcin, Wiło-
wiec, Zakłodzie, Zatocze. W parafii są cztery kościo-
ły” w Sikorkach, Wołowcu, Orzechowie i Grabinie. 
Wszystkie poświęcił w 1945 r. ks. Bogdan Szczepa-
nowski z Towarzystwa Chrystusowego. 

„W Sikorkach „Te Deum lauda mus” zostało wy-
śpiewane”. Parafianie podczas uroczystej Eucharystii 
pod przewodnictwem ks. biskupa Błażeja Mariana 
Kruszyłowicza, zaproszonych kapłanów i gości, mię-
dzy innymi Burmistrza Kazimierza Ziemby. Dyrek-
tor SP z Orzechowa Renaty Fusik dziękowali Bogu 
za 50 lat istnienia parafii pw. Chrystusa Króla w 
Sikorkach. Ks. biskup do parafii wjechał prowadzo-
ny przez banderię złożoną z policji i strażaków. Na 
początku odbyło się staropolskie powitanie chlebem 
i solą, a dzieci spontanicznie wypowiedziały wier-
szyk wręczając kwiatki. Eucharystia rozpoczęła się 
w kościele parafialnym powitaniem przez ks. pro-
boszcza Janusza Zachęckiego. W słowie powitalnym 
ks. proboszcz przypomniał historię parafii, rolę jaką 
odgrywa w społeczeństwie oraz o jej osiągnięciach, 
które dzięki łasce Pana Boga zaowocowały silną wia-
rą i odpowiedzialnym chrześcijaństwem. Po prze-
mówieniu ks. proboszcza, ks. biskupa i przybyłych 
gości powitali przedstawiciele rodzin.

„Problemy przerastają radnych”. Gorąco, długo i 
bez rozstrzygnięć zasadniczych. Tak można podsu-
mować XIX w tej kadencji Sesję Rady Miejskiej. W 
Sali posiedzeń Ratusza znowu było tłoczno. Zapo-
wiadane w porządku obrad tematy o przedłużeniu 
dzierżawy urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy 
dla PUWiS na okres 30 lat i to bez przetargu oraz 
sposób nabywania dzierżawionych od miasta loka-
li użytkowych wzbudziło wielkie zainteresowanie. 
Goście musieli jednak (jak zwykle) poczekać.

Czerwiec
„Ściganie jak za dawnych lat”. Niedziela 1 czerw-

ca 2008 roku była początkiem powrotu wielkiego 
kolarstwa dla naszego miasta. Kryterium uliczne o 
puchar Burmistrza miało wyśmienitą wprost ob-
sadę i ściągnęło liczne tłumy mieszkańców. Starsi 
przyszli wiedzeni nostalgią i nadzieją - nostalgią bo 

pamiętają czasy gdy Nowogard był stolicą polskiego 
kolarstwa i nadzieją, że znowu będzie o nas głośno. 
Młodzi przyszli by zobaczyć w akcji najlepszych ko-
larzy o których czytają w prasie, a oglądają ich tylko 
w telewizji. Przyszli też rodzice, krewni i znajomi 
naszych kolarzy startujących w kategorii młodzik, 
junior młodszy i junior. I byli dumni - nasi chłopcy 
pokazali klasę! 

„ Gość z Afryki w Żabowie”. Dzień 19 maja oka-
zał się wielkim dniem w małej szkole, dzięki wizy-
cie wspaniałego misjonarza z Kenii ojca Tadeusza 
ze Zgromadzenia św. Franciszka z Asyżu. Ciekawe 
opowieści o egzotycznym kraju, życiu mieszkających 
tam ludzi, dziwnych i niecodziennych przygodach 
oraz panujących obyczajach pozwoliły przenieść się 
na krótki czas na inny kontynent. Wielkie zdziwie-
nie i kontrowersje wzbudziła opowieść o grzebaniu 
zmarłych. Jeżeli pierwszy umierał mąż grzebany jest 
przed domem, by odstraszać ewentualnych konku-
rentów przychodzących do żony. Kobiety zaś grze-
bie się za domem, by nie widziały, kto przychodzi do 
męża. Radość i entuzjazm ojca Tadeusza udzieliły się 
całej społeczności uczniowskiej oraz nauczycielom.  

„ Orlik 2012” będzie w Nowogardzie”. Program 
zakłada, że w latach 2008 - 2012 powstanie ponad 
2000 kompleksów boisk sportowych. Koszt budowy 
jednego kompleksu, według standardowego projek-
tu, szacuje się na 1 milion złotych. Po 1/3 kosztów 
inwestycji poniosą gminy, urzędy marszałkowskie i 
ministerstwo sportu.

„ Wakacje bez narkotyków”. Historia zażywania 
środków odurzających jest znana od zarania dziejów. 
W dzisiejszych czasach uzależnienie od narkotyków 
to choroba postępująca, wywołująca destrukcyjne 
zmiany w psychice jak i w ciele. Z czasem działanie 
potęguje się, jest coraz gorsze, nigdy lepsze. Łatwo-
wierność nastolatka jest wielokrotnie przyczyną kło-
potów. Wyrabianie u swoich pociech odruchu nieuf-
ności wobec nieznajomych osób, nawet tych, które 
wydają się być sympatyczne i wzbudzające zaufanie 
jest rzeczą trudną, ale jakże często zbawienną by je 
ustrzec od kłopotów. 

„Przyjaciel Szkoły” - Franciszek Karolewski. Pod-
czas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku 
szkolnego 2007/2008 w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Nowogardzie honorowy tytuł Przyjaciel 
Szkoły otrzymał Pan Franciszek Karolewski. To 
właśnie jemu postanowiono przyznać honorowy 
tytuł. Jest to wyróżnienie dla człowieka, który wielo-
krotnie wspierał I Liceum Ogólnokształcące, promu-
jąc nasze działania. Pomagał również w organizacji 
imprez i uroczystości. Ponadto użył swoich zbiorów 
fotograficznych oraz zapraszał uczniów i nauczycieli 
na spotkania z ciekawymi ludźmi kultury. Warto do-
dać, że pan Karolewski to absolwent I LO. 

„ Drożej za bilety miejskiej komunikacji”. Na Se-
sji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę podwyższającą 
ceny biletów za przejazd autobusami komunikacji 
miejskiej. Z wnioskiem o podwyżkę wystąpił PKS 
Gryfice argumentując to wzrostem cen paliwa, płac 
pracowników oraz kosztów utrzymania, remontów i 
eksploatacji autobusów. Projekt uchwały przewidy-
wał podwyżkę 50%, jednak radni z Komisji Finan-
sowo - Budżetowej obniżyli ją na 40%. W wyniku 
tego aktualnie bilet normalny kosztował będzie 1,40 
zł. a bilet ulgowy 0,70 zł. Przepadł wniosek radnych 
Lewicy, by ulgowymi biletami objąć emerytów i ren-
cistów. Okazało się, że jest to kilka tysięcy mieszkań-
ców i gmina musiałaby zbyt dużo dopłacać. Obecnie 
dopłacała do ulgowych biletów ponad 30 tysięcy 
złotych rocznie.

MW
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Sen nocy sylwestrowej
Końcówka roku dostarcza wiele radości. Spotkania z bliskimi, świątecz-

ny odpoczynek, nadzieje, plany, postanowienia, ale i powtarzający się, 
standardowy dylemat – jak przygotować się do zabawy noworocznej?

Historia sylwestra
Święto to ma swój początek w 999 roku za panowania papieża Sylwe-

stra II. Według proroctw Sybilli w 1000 roku miał nadejść koniec świata. 
Ta ponura wizja powodowała to, że mieszkańcy Europy, a w szczególności 
mieszkańcy Włoch noc 31 grudnia 999 roku spędzali pełni obaw i trwogi. 
Ku radości wszystkich okazało się jednak, że proroctwo się nie spełniło i 
ludzi ogarnęło wielkie szczęście, zaczęto się bawić i świętować.

Do Polski tradycja świętowania podczas nocy sylwestrowej trafiła 
w XIX wieku i została początkowo przyjęta przez najbogatszych Pola-
ków. Z biegiem czasu bale i imprezy sylwestrowe stały się zwyczajem po-
wszechnym, obecnie pieczołowicie kultywowanym przez cały naród. 
W Wielkiej Brytanii bardzo popularne są uliczne zabawy i imprezy sylwe-
strowe, których tradycja wywodzi się z Edynburga, gdzie świętuje się Hog-
manay. Tą nazwą określa się w Szkocji kilkudniowe uroczystości związane z 
uroczystym i godnym powitaniem Nowego Roku. W Edynburgu corocznie 
tysiące ludzi rozpoczynają zabawy sylwestrowe już 29 grudnia.

W krajach skandynawskich na powitanie Nowego Roku rzadko urządza 
się bale sylwestrowe. Święto to jest traktowane bardziej kameralne, gdzie 
grupy przyjaciół zasiadają przy stołach w restauracjach lub na przyjęciach 
w domach. W menu dominują owoce morza, homary, ostrygi oraz pate ze 
skorupiaków. Przed północą ludzie wychodzą na ulicę i przygotowują się 
do puszczania sztucznych ogni. Jest to bardzo popularne w Finlandii, nato-
miast Norwedzy wydają na ich zakup równowartość aż kilkunastu milionów 
euro.

Wyszperał LMM

Noc sylwestrowa to jedna z tych 
nocy w roku, kiedy chcemy wyglą-
dać naprawdę wyjątkowo, onieśmie-
lać nie tyko partnera, ale i szerokie 
grono bawiących się z nami osób. 
Jeśli pragniemy spędzić tę noc na 
stoku narciarskim czy rynku dużego 
miasta, potrzebne nam będą ciepłe 
skarpety, czapka i szalik. Gdy jednak 
w planach mamy prawdziwy syl-
westrowy bal, wyjście do klubu lub 
nawet prywatkę u znajomych, warto 
pomyśleć o najdrobniejszym szcze-
góle „noworocznego wizerunku”. 
Czerń z cekinami
Panowie mają łatwiej, bo i wybór 

garderoby ograniczony. Jeśli elegan-
cki smoking okaże się… zbyt ele-
gancki, pozostaje pachnąca koszula i 
wyprasowane spodnie. W przypad-
ku pań sytuacja się nieco kompliku-
je, a pomysłów jest tyle, ile różnych 
gustów. W tę ostatnią grudniową 
noc panie decydują się często na 
sprawdzoną małą czarną, zwykle z 
dodatkiem połyskliwych elemen-
tów. Jak podkreślają projektanci 
mody, tegoroczny sylwester roz-
świetlony zostanie blaskiem tysięcy 
cekinów. Na wielkich balach powin-
ny zatem królować obszyte cekinami 
błyszczące suknie, a w klubach i na 
domowych imprezach - cekinowe 
bluzeczki i spódnice. Kolorami tej 
nocy będzie natomiast czerń w po-
łączeniu ze srebrem, złotem, żółcią 
oraz czerwienią.

Wśród Panów trendy zmieniają 
się nieco wolniej. Styliści na tego-
roczną noc sylwestrową sugerują 
welurowe marynarki. W połącze-
niu z taką marynarką, koszula nie 
będzie już koniecznością. Można ją 
więc zamienić na ciekawy t-shirt, ze 
świecącym wzorem. 
Ważne dodatki
Sukienka czy garnitur to nie jedy-

ne elementy noworocznego wyglą-
du. Poza eleganckim strojem ważne 

jest, by czuć się komfortowo, mieć 
dobry nastrój 

i oczywiście wygodne buty. Od-
powiedni zapach to z kolei szczegół, 
któremu poświęcamy najmniej uwa-
gi, podczas gdy jest on nieodzow-
nym elementem „sylwestrowej ca-
łości”. Dlatego też zarówno paniom, 
jak i panom towarzyszy często mały 
flakonik ulubionych perfum. Chcąc 
się podobać, spora liczba, nie tylko 
młodych ludzi, decyduje się na za-
kup flakonu feromonów, którymi 
spryskuje nadgarstki i okolice szyi. 
Ich aplikacja zwiększa bowiem na-
szą atrakcyjność, pozwala nie tylko 
pociągać (i przyciągać) partnera, ale 
przede wszystkim świetnie się bawić.  
– Wciąż jeszcze niewiele osób zdaje 
sobie sprawę z ogromnego wpływu 
feromonów na podświadomość. Ich 
woń wywołuje często automatyczne, 
niekontrolowane zachowania socjal-
ne. Dlatego, gdy stosujemy, nawet 
bezwonne feromony, stajemy się ot-
warci, skłonni do zabawy, naturalnie 
przyciągamy inne osoby. Noc sylwe-
strowa jest zatem świetną okazją na 
sprawdzenie, jak działają – informu-
je Wiktor Koszycki, doradca klienta 
z serwisu Feromony.pl. 

Sylwestrowe szaleństwo już za kil-
ka dni. Tej nocy z pewnością spot-
kamy wiernych przyjaciół, starych 
znajomych, ale i nowe osoby, z któ-
rymi być może przetańczymy kilka 
bardziej gorących godzin w roku... 
Aby błyszczeć, nie tylko dzięki poły-
skującym cekinom, wybierzmy wy-
godny strój, odpowiednie dodatki, 
no i oczywiście szampański humor.

Iwona Leciejewska

W kinie „Orzeł”

WYPRAWA 

NA KSIĘŻYC  3D
Familijna animacja, Belgia, 

2008, 89 min. 
Bez ograniczeń wiekowych, 

bilet 12 zł
02.01.2009 godz. 17.00
03.01.2009 godz. 17.00
04.01.2009 godz. 17.00

REKLAMA
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ul. Zielona 3
(koło fontanny nad jeziorem)

Czynne do godziny 20.00

Opalanie w systemie 
SLI  INTENSIVE
bryza, klima, mp3

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
prowadzi produkcję kostki granitowej 
w różnych kolorach  4/6    8/11    15/17 
oraz  wymiar na zamówienie 
72-200 Nowogard ul. Cmentarna 3
tel/fax (091) 39-21-814, tel. kom. 601 59 50 69

PRZEWOZY  

INDYWIDUALNE
lotniska, praca, inne
500 826 464

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Sprzedam 
działkę rolniczą 

w obrębie Warnkowo, 200m od dro-
gi nr 106. Obok działki ma powstać 
Obwodnica Szczecin-Gdańsk. Po-
wierzchnia 1,13ha. Cena 189 tys. zł.

 Kontakt 506 150 329.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie

ogłasza pisemny nieograniczony 
przetarg ofertowy na:

1. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego położonego w Nowogardzie, ul. Bankowa 3e  
- powierzchnia użytkowa: 62,20 m2     
Lokal położony jest na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, 
łazienki z w.c. i korytarza. 
Cena wywoławcza:  137.711,- zł   Wadium:  13.800,- zł

2. Ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu 
mieszkalnego położonego w Nowogardzie, ul. Światowida 1 - po-
wierzchnia użytkowa: 62,90 m2. 
Lokal położony jest na  pierwszym piętrze i składa się z trzech po-
koi, kuchni, łazienki, w.c. i korytarza. Z lokalem wiąże się udział we 
współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 0,0381.
Cena wywoławcza:  130.580,- zł  Wadium:  13.100,- zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 

Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 9.01.2009 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, którą należy złożyć w zamkniętej koper-
cie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr …”. Oferta winna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz po-
twierdzoną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium. 

3. Złożenie deklaracji członkowskiej – w przypadku osób nie będących 
członkiem Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.01.2009 r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd, winna uiścić zaofe-
rowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 21 dni od daty otrzymania 
pisma o rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie 
zwrócone przelewem lub czekiem w dniu przetargu lub w następnym dniu 
roboczym.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w 
terminie wskazanym przez Zarząd, wadium ulega przepadkowi.
Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze spółdzielnią.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6.
Przetarg może być odwołany, unieważniony bez podania przyczyny lub konty-
nuowany w formie przetargu ustnego. Dodatkowe informacje można uzyskać 
w biurze Spółdzielni (dział członkowski)  lub telefonicznie 091-3910010.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

• KREDYT HIPOTECZNY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
kojowe w Gryficach, tel: 507 
100 356.

• KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
DO 15 ARÓW W NOWOGARDZIE 
LUB W OKOLICACH NOWOGAR-
DU (MOŻE BYĆ NA WSI), NAJLE-
PIEJ UZBROJONĄ W ROZSĄDNEJ 
CENIE, TEL: 0605 522 340.

• Zdecydowanie kupię garaż lub 
teren pod budowę garażu na os. 
Gryfitów, w pobliżu ul. Racibo-
ra. Tel. 697 516 145 lub 091 39 
22 329.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Wiejskiej. Tel. 
693 850 197.

• Sprzedam działki z warunkami 
zabudowy za SP nr 3 w Nowo-
gardzie w trakcie uzbrajania – 1x 
1100 m kw, 2 x 1200 m kw, 1 x 
1254 m kw. Tel. 602 52 16 71.

• Do wynajęcia mieszkanie 4 po-
kojowe. 508 309 980.

• Sprzedam dom o pow. 230 m 
kw, podpiwniczony, duża dział-
ka, Nowogard ul. Żeromskiego. 
Tel. 609 307 327.

• Wynajmę miejsce na utworze-
nie stanowiska fryzjerskiego, 8 
m kw, cena 350 zł bez innych 
opłat. Tel. 693 877 141.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokojo-
we 80 m kw przy ul. Zamkowej, 
cena do uzgodnienia. Tel. 880 34 
17 34.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 43,5 m kw, IV piętro, ul. 700 
Lecia. Tel. 091 39 26 602.

• Sprzedam dwie działki 50 i 49 
arów w miejscowości Ostrzyca. 
Tel. 607 647 102, 091 419 10 70.

• Sprzedam mieszkanie M-4 o 
pow. 67,70 m kw przy ul. War-
szawskiej. Tel. 606 828 614.

• Do wynajęcia pokój. Tel. 0600 
811 404.

• Pilnie poszukuję niedrogiej ka-
walerki do wynajęcia. Kontakt 
697 256 758.

• Boksy do wynajęcia w nowym 
pasażu handlowym przy Placu 
Wolności. Tel. 601 47 29 47.

•  Kawalerka do wynajęcia tel. 0511 
696 884. 

MOTORYZACJA

• KREDYT NA AUTO – oferty ban-
kowe. Tel. 695 770 724.

• Sprzedam opel vectra c kombi, 
rok prod grudzień 2004, bordo-

wy metalik, przebieg 113 000 
km, zadbany, książka serwiso-
wa, 1 właściciel w Polsce i w 
Niemczech, w Polsce od lute-
go 2008, NOWE: klocki i tarcze 
hamulcowe przód i tył, kom-
pletny rozrząd, opony letnie 
16”, duży przegląd klimatronic, 
bezwypadkowy, cena 44 000 zł, 
ogłoszenie prywatne, tel: 0605 
522 340,W CENIE DIAGNOSTY-
KA STANU TECHNICZNEGO W 
ASO OPEL W DNIU ZAKUPU 
PRZEZ KLIENTA, możliwość wy-
słania zdjęć na maila.

• Sprzedam K-750 z koszem do re-
montu. Tel. + 48 604 774 854.

• Sprzedam Toyota Corolla, poj. 

1,3 + gaz, rok 1991/92, cena 

2600 zł. Tel. 665 440 814.

• Sprzedam Volkswagen Golf III, 
1,9 TD, rok prod. 1993, cena do 
uzgodnienia. Tel. 692 831 280.

• Sprzedam Polonez Caro Plus, 1,4 
MPI, 1997 r. 608 250 111.

• Kupię przyczepkę towarową do 
750 kg. 603 284 503.

•  Sprzedam Ford Escort Kombi 
1995r., benzyna. Cena 3700,00 
zł. Tel. 512 467 438. 

•  Zimówki 2 – 100zł, letnie 4 - 
200zł, 225/55/16-Michelin. Audi 
100, gaz, kombi, 1993; Escort 1,3 
gaz, 1990 na części. Tel. 500 82 
64 64. 

ROLNICTWO

• Sprzedam króliki. 603 353 789.
• Sprzedam ciągnik Ursus C-360, 

talerzówkę, przyczepy 4,5 t, ko-
siarkę rotacyjną, deszczownię 
szpulową z konsolą, rury alu-
miniowe (fi 110), wężyki do na-
wadniania kropelkowego. Tel. 
0695 18 30 33.

• Sprzedam roczną jałówkę. Tel. 
091 39 18 676.

USŁUGI

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 091 39 
22 783, 0784 79 22 70.

• Józef Durkowski – usługi ko-
miniarskie. 091 39 25 969, 0695 
518 581.

• DYWANOPRANIE. 0604 

373 143.

• Transport, profesjonalne 

przeprowadzki – wnosimy 

– znosimy. 0604 516 451.

• Sprzątanie biur i mieszkań. 

0604 373 143.

• Pranie tapicerki samochodo-

wej (osobowe, busy, ciężaro-

we, TIR-y). Tel. 0604 373 143.

• MASAŻ. 0693 162 279.

• Świecowanie uszu. Nowogard, 

ul. Zielona 3. 091 39 207 14.

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Kos-
malski, Poniatowskiego 7. Tel. 
091 39 21 110, 603 584 553.

• KREDYT GOTÓWKOWY – oferty 
bankowe. Tel. 695 770 724.

• Zespół muzyczny ACORD 

– oprawa muzyczna wesel, za-

baw i innych imprez okolicz-

nościowych. Tel. 503 602 029

•  REMONTY. TEL. 695 770 724. 
• KLIMATYZACJA! Serwis sprzętu 

AGD. Tel. 697 55 30 10.
• MIX REMONTOWO-BUDOW-

LANY – wszelkiego rodzaju 

remonty. Solidnie, dokładnie, 

tanio. Tel. 607 921 703.

• Remonty mieszkań, komplek-
sowe wykończenia domów. 
784 053 493.

• Czyszczenie pościeli weł-

nianych lanoliną. Tel. 

604 373 143.

• Dachy, podbitki, regipsy. Tel. 
669 320 592.

• NAPRAWA RTV Sawicki, K. Wiel-
kiego 7. 091 39 20 737.

• Układanie kostki brukowej. 

Tel. 721 124 740.

• Usługi samochodowe: blachar-
stwo – lakiernictwo i mechanika 
samochodowa. Kompleksowa 
diagnostyka elektroniki i mecha-
niki pojazdu. Tel. 723 844 223, 
696 845 758.

• Problem z komputerem. Tel. 
667 474 521.

• Tipsy żelowe – tanio. 

609 464 332.

• Korepetycje z języka niemie-
ckiego. 603 858 245.

• TIPSY, MAKIJAŻ ŚLUBNY I SYL-

WESTROWY. 697 408 391.

• Docieplenia budynków ze-

wnętrznie i wewnętrznie, 

malowanie, szpachlowanie, 

regipsy, hydraulika, elektry-

ka, glazura, terakota, eksklu-

zywne wykończenia wnętrz, 

szpachle dekoracyjne i inne. 

Tel. 609 605 621, 605 168 658, 

784 188 147, 697 612 803.

• Lakiernictwo, blacharstwo, 

konserwacja podwozi. Tel. 

661 283 227.

• Transport, przeprowadzki 
wnoszenie – znoszenie. Tel. 
696 138 406. 

• Usługi ogólnobudowlane - do-
cieplanie budynków, malowa-

nie, glazura i terakota, hydrau-
lika, regipsy, podłogi, tel. 600 
626 268.

•  Remonty mieszkań 880 513 171
•  Wykończenia wnętrz 

511 102 684. 
•  Remonty dachów 511 102 684. 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne, ekwiwalent urlopo-
wy, Niemcy, Europa Zachodnia. 
071 385 20 18.

• Restauracja Przystań zatrud-

ni barmana/kę, korzystne 

warunki płacowe. Tel. 091 39 

20 221.

• Spawacza migomatem i elek-
trycznie przyjmę oraz murarza, 
praca w Potulińcu, tel. 601 73 38 
91.

• Potrzebne panie do opieki w 
Niemczech. Tel. 091 39 21 538.

• Zatrudnię blacharza, mechanika 
i lakiernika samochodowego na 
bardzo dobrych warunkach. Tel. 
091 39 20 303.

• Restauracja Oskar zatrudni ku-
charza. Tel. 602 474 266.

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go. Tel. 602 474 266.

• Dom Weselny ELIT zatrudni kel-
nera, kelnerkę Tel. 503 045 960.

• Szukam pracy z busem sprinte-
rem. Tel. 696 138 406.

INNE

• KREDYTY. TEL. 695 770 724.
• Serwis AGD. pralki_lodowki_syl-

wek@vp.pl
• Sprzedam regały, ladę, dwie 

przymierzalnie z lustrami. 
605 581 133.

• Owczarki niemieckie – szcze-
nięta czarno – podpalane po 
rodzicach z rodowodem, ojciec 
szczeniąt – wnuk zwycięzcy 
świata oraz 8 miesięczny z rodo-
wodem. Tel. 091 39 21 828.

• Sprzedam labradora biszkopto-
wego 7 miesięcznego. Tel. 091 
39 25 046, 509 615 300.

• Sprzedam tanio pościel z weł-
ny owczej, nową, firmy „WOOL-
MARK”. Tel. 606 235 584.

• Sprzedam łóżko piętrowe. Tel. 
691 841 332.

•  Sprzedam TV 21 Lg cena 490 zł. 
tel. 605 522 340. 

•  Sprzedam aparat fotograficz-
ny FUJI FILM FINE PIX 56500, 
gwarancja. Cena 1280,00 zł. Tel. 
605 522 340. 
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Humor 
Henia SzczupakaKrzyżówka panoramiczna

NR 49

REWALORYZACJA

Kiedy emeryt swą dolę oblicza,
Rząd mu pokazuje gest Kozakiewicza!

GOŚĆ

Gdy skończy się codzienna praca,
Gdy w biurach akta się odłoży,
Gdy człowiek już do domu wraca,
Gdy w domu wreszcie szlafrok włoży,
Gdy siądzie przy kieliszku wina,
W fotelu przed telewizorem –
Nagle jak kiepska machina,
On jest. On zjawia się wieczorem.
Wyciąga rękę. Wpadł na chwilę. 
Przeprasza, że bez uprzedzenia,
Lecz mu się wieczór dłuży:
- Tyle mam dziś do powiedzenia!-
Wchodzi i siada. Był na mieście,
Widział, że w oknach mych się świeci.
Zapala papierosa. Wreszcie:
- No, i co słychać? Jak leci? –
Zamykam telewizor. Siadam,
A żona mnie dyskretnie kopie,
Nalewam kawę. On powiada,
Że to zbytecznie. Ale żłopie!
Czeka, aż mu znów naleją!
Tak cieszy się, że nas odwiedził!
Dobrze mu./Oczy mi się kleją,
Godzina mija, a on siedzi/.
Wypija kawę, obrus plami.
/A żony wzrok już tkwi w podłodze/, - 
- Może pan zje kolację z nami?
- Ach, jeśli państwu nie przeszkodzę…
I żre! A pot się leje ze mnie,
I książka kusi na tapczanie,
A on powiada: - Jak przyjemnie! ,-
Że jeszcze trochę pozostanie…
Wreszcie do wyjścia się zabiera,
Lecz musi jeszcze w korytarzu,
Pogadać trochę. Pot wycieram,
A żona łzy na makijażu.
O ty, najdroższe me przysłowie,
Pogwarko narodowa nasza!
Jak brzmi to pięknie, gdy ktoś powie:
„Gość w dom – Bóg w dom!”
Że co?
Przepraszam.

Rozwiązanie krzyżówki nr 47 – CHOINKI 
POD TOPÓR – i nr 48 – ŻYCZENIA I PREZEN-
TY - nadesłali:

Józef Dobrowolski, Teresa Powalska, Bogdan 
Krystkiewicz, Halina Kawczyńska, Maria Gortat, 
Teresa Młynarska, Jerzy Zawadzki, Halina Stefań-
ska, Michał Firmańczyk, Agnieszka Skowrońska, 
St. Pokorska (48), Bogumiła Urtnowska(48), Józef 
Górzański (48), Halina Szwal (48), Władysław 
Kubisz (48), Szczepan Falaciński (48), Barbara 

Bartosik (48), Alicja Wypycha, Jerzy Siedlecki, 
Teresa Januszonek, Adam Stefański, Franciszek 
Palenica, Andżelika Nizio, Ryszard Gutowski, 
Magdalena Czupryńska. 

Prenumeraty DN na luty wylosowali:
1. Władysław Kubisz
2. Andżelika Nizio
3. Teresa Powalska 

Gratulujemy!         
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

TELEFONY

OFERTY PRACY PUP

ROZK£AD JAZDY PKP obowiązuje od 14 grudnia

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  pełnione 
w budynku starej przychodni (główne wej-
ś c i e )  u l .  K o ś c i u s z k i  3 6  w  N owo g a rd z i e  
 - 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. M. Andrzejewska - 0 693 162 241
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 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat - 091 392 62 65
 kierownik -091 392 62 68 
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
Wydział Komunikacji  
Rejestracja pojazdów  -091 57 92 702
Prawo jazdy  -091 57 92 703
Fax - 091 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 091 392 67 18
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Teresa Skibska - 091 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz tel
 - 091 39 25 268 
 - 091 39 20 200
usługi opiekuńcze Halina Pietrasiuk tel. 
 - 0 91 39 26 249
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

Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78,
telefon/fax.  - 091 392 54 94 

I Liceum Ogólnokształcące     - 091 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium Zawodowe  
Bezpłatne Liceum dla Dorosłych  
 - 091 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11 - 091 392 66 91
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 02

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 praco-
dawcy o wolnych 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 zatrud-
nieniem 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

Cyfrowy druk kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

Ukazuje się we wtorki na terenie gmin: 

Nowogard, Osina. 
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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, 15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, 20.20 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 
15.50, 19.00
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.50 
(odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 20.25 (odjazd ul. św. Ducha)
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 
19.00 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.50 (Odjazd z 
Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 11) 16.35, 17.30, 20.25 (odjazd 
ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.35
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
Rozkład Jazdy firmy FUH Adam Fedeńczak

tel. 502 026 999, 601 784 200, 091 392 69 25
KURSY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

Trasa Nowogard –Szczecin 5.05(1-6), 5.50(1-6), 6.10(1-6), 
6.50(D), 7.00(1-6), 7.25(7), 7.30(7), 7.55(1-6), 8.00(1-6), 8.20 (7), 

9.05(D), 9.15(1-6), 10.05(1-6), 10.30(D), 11.25(1-6), 11.40(7), 12.10(D), 
12.30(7),12.40(7), 12.55(1-6), 13.25(D), 13.50(D), 14.05(D), 14.20(D), 
15.55(1-6), 16.35(D), 16.50(1-6),17.30(D), 17.50(D), 18.35(D), 
19.15(1-6)

Trasa Szczecin-Nowogard 6.30(1-6), 7.20(1-6), 7.35(1-6), 8.00(1-6), 
8.40(D), 9.00(7R), 9.20(1-6), 10.00(D), 10.10(1-6), 10.35(D), 10.50(1-6), 
11.50(1-6), 12.05(1-6), 12.20(D), 13.00(7), 13.55(DR), 14.10(7), 14.20(7), 
14.30(1-6),14.55(D), 15.10(D), 16.15(D), 17.05(1-6), 17.25(1-6), 
18.00(DR), 18.05(D), 18.30(D), 19.00(D), 19.25(D), 19.40(1-6), 20.15(D), 
21.40(1-6)

Objaśnienia

1-6 Kursuje od poniedziałku do soboty
7 Kursuje tylko w niedzielę
D Kursuje od Poniedziałku do Niedzieli
R Kurs do Reska

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

Informacja PKS 

091 39-21-887 lub 091 46-98-315

Regularna linia METRO        tel. 505 619 600
Nowogard - Szczecin

4.40(FP), 5.25(FP), 8.10(L1P), 9.25(L1P), 11.55(L1), 12.25(L1), 
15.00(L1P), 15.45(L2), 17.00(L), 21.00(L2P) 
Szczecin - Nowogard

6.45(FP), 7.45(FP), 9.35(L1P), 10.45(L3), 13.20(L1), 15.25(L1), 
16.35(L1P), 18.15(L), 22.25(L2P)
F - kursuje od pon.-pt.; L - kursuje cały tydziń; L1 - nie kursuje w nd.; L2 - kursuje 
tylko w nd.; L3 - kursuje - wt., śr., czw., sob., nd.  P - nie kursuje 24, 25.12 i Wielkanoc

Nowogard 29.12.2008r.
OFERTY PRACY 

PUP GOLENIÓW, 

FILIA NOWOGARD

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Pracownik ogólnobudowlany
3. Pracownik terenów zielonych
4. Obuwnik przemysłowy
5.  Dekarz / pom.dekarza
6.  Cieśla / pom.cieśli
7.  Samodzielny księgowy
8. Rejestratorka medyczna
9.   Nauczyciel jęz. Angielskiego
10.  Sprzedawca
11. Operator produkcji 
12. Ortoptysta-sprzedawca
13. Sprzątaczka (1/2 etatu)

OFERTY PRACY Z REJONU

1. Operator produkcji (Goleniów)
2. Żołnierz zawodowy (kierowca, ele-
ktryk) –Mosty, Gryfice
3. Dozorca nocny, masztalerz (Macie-
jewo)
4. Kasjer (Szczecin)
                                  

Nowogard – Szczecin - 5.13, 6.53, 11.48, 15.25, 16.44, 19.53
Szczecin – Nowogard – 6.43, 10.43, 14.13, 16.43, 19.43, 21.43
Nowogard – Kołobrzeg – 7.48, 11.51, 15.26, 17.49, 20.47, 22.46
(kursuje w piątki, soboty oraz 24, 25, 31.XII; 1.I.;  12, 30.IV; 1.V; 10.VI; 10.XI)
Kołobrzeg – Nowogard – 3.48, 5.20, 10.21, 13.55, 15.14, 18.21

OFERUJEMY
druk

KALENDARZY 
INDYWIDUALNYCH
12 stronnicowych

ul. Boh. Warszawy 7a
Nowogard

tel. 091 392 21 65



1530.12.2008 - 5.01.2009 r. 

Siatkówka

Mistrzostwa Szkół  
Gimnazjalnych

Świąteczny prezent  
dla klubu Olimpia

W dniach 10 i 11 grudnia w Gim-
nazjum nr 1 odbyły się Mistrzostwa 
Gminy w Piłce Siatkowej Szkół Gim-
nazjalnych dziewcząt i chłopców. W 
pierwszym dniu mistrzostw swoje 
mecze rozegrały dziewczęta. Po lo-
sowaniu kolejności rozgrywanych 
spotkań jako pierwsze na parkiecie 
pojawiły się dziewczęta z Gimna-
zjum nr 2 i nr 3. Mecz wygrała dru-
żyna z „dwójki”. Drugi mecz rozegrał 
się pomiędzy drużynami z Gimna-
zjum nr 1 i nr 2. Ten mecz wygrały 
również dziewczęta z Gimnazjum nr 
2. Ostatni mecz rozegrał się między 
Gimnazjami nr 1 i nr 3. To spotkanie 
zakończyło się wygraną „jedynki”. 

Mistrzyniami Gminy w Piłce Siatko-
wej zostały dziewczęta z Gimnazjum 
nr 2, a Wicemistrzyniami dziewczę-
ta z Gimnazjum nr 1. Te drużyny 
awansowały do Mistrzostw Powiatu. 
     W drugim dniu zawodów o Mi-
strzostwo Gminy walczyli chłopcy. 
W pierwszym meczu spotkali się 
chłopcy z Gimnazjum nr 1 i nr 2. 
Ten mecz wygrali chłopcy z „jedyn-
ki”. W drugim spotkaniu również 
Gimnazjum nr 1 wygrało z Gimna-
zjum nr 3. Trzecie spotkanie wygrali 
natomiast chłopcy z Gimnazjum nr 
2. Awans do Mistrzostw Powiatu 
wywalczyli chłopcy z Gimnazjum 
nr 1 i nr 2.

Wyniki spotkań:
Dziewczęta: 

Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 2 – 0 : 2 
Gimnazjum nr 2 – Gimnazjum nr 3 - 2 : 0 
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 3 – 2 : 0 
1 miejsce – Gimnazjum nr 2 - opiekun Joanna Dzikowska 
2 miejsce – Gimnazjum nr 1 – opiekun Janusz Raczyński 
3 miejsce – Gimnazjum nr 3 – opiekun Bogdan Sobolewski

Chłopcy: 
Gimnazjum nr 1 - Gimnazjum nr 2 – 2 : 0 
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 3 - 2 : 0 
Gimnazjum nr 2 – Gimnazjum nr 3 – 2 : 0 
1 miejsce – Gimnazjum nr 1 – opiekun Janusz Raczyński 
2 miejsce – Gimnazjum nr 2 – opiekun Artur Gnych 
3 miejsce – Gimnazjum nr 3 – opiekun Bogdan Sobolewski 

Opr. LMM

Święta Bożego Naro-
dzenia to dla Polaków 
najważniejszy, magicz-
ny, a także najbogat-
szy w tradycje okres 
w roku. To także czas 
spełniania marzeń i ob-
darowywania najbliż-
szych wyjątkowymi i 
wymarzonymi poda-
runkami. „PBO- GRINBUD” Nowo-
gard -Firma wspierająca od samego 
powstania Ludowy Klub Sportowy 
„Olimpia” Nowogard, ufundowała 
drużynie kurtki przeciwdeszczowe. 
Jest to kolejny wspaniały gest wobec 

nowopowstałego klubu. 
Z tej okazji zarząd wraz 
z zawodnikami chciałby 
serdecznie podzięko-
wać za wsparcie, jakie 
otrzymywaliśmy od 
państwa firmy w ciągu 
całego roku. Wszyst-
kim naszym partnerom 
oraz kibicom, życzymy 

wszelkiej pomyślności i sukcesów w 
nadchodzącym roku i dziękujemy za 
dotychczasową współpracę.

Mirosława Wnuczyńska

(przekazał Roman Golema).

Letnich imprez czar
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OFERTY KILKUNASTU BANKÓW
*KONSOLIDACYJNY, * GOTÓWKOWY, * HIPOTECZNY, * SAMOCHODOWY,

wysokie kwoty przy niskich dochodach, bez zabezpiecze , bez US i ZUS 
NA ZA WIADCZENIE o zarobkach oraz tylko NA O WIADCZENIE

od 450 z . dochodu do 200 ty . kredytu
DODATKOWO KA DY KREDYTOBIORCA:

1. sp aca raty BEZ OP AT ZA PRZEKAZ 2. odbiera do 1000 Z . NAGRODY
PROMOCJA TRWA DO 30 11 2008

12 stycznia 2009 r. godz. 16.30

REKLAMA

5 stycznia 2009 r. godz. 15.30

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

RADCY 
PRAWNEGO

0601 949 077

AKUMULATORY
ul. Boh. Warszawy 103 • NOWOGARD

www.autopart.pl

Cyfrowy druk 
kolorowy 

KSERO KOLOROWE
ul. Boh. Warszawy 7A

REKLAMAREKLAMA

W obiektywie Jana Korneluka  - Szczęśliwego Nowego Roku 2009

życzy autor


